
INCLUSIVEJobs

Felipe Araujo





InclusiveJOBS
Oportunidades de emprego para

pessoas com deficiência

Este livro é o resultado do projeto de conclusão de curso de 
Pós-graduação Lato Sensu em Design de Interação apresentado à 

Faculdade de Tecnologia Senac Rio em março de 2018.

Felipe Araujo | 2018



Ficha Catalográfica

Araujo, Felipe Gonçalves de

InclusiveJOBS - Felipe Araujo - Rio de Janeiro. 2018

83p. : il; 
Orientador: Prof. Dr. Adriano B. Renzi

Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Design 
de Interação) - Faculdadede Tecnologia Senac Rio, Rio de 
Janeiro, 2018.

1. Design de Interação. 2. Oportunidade de emprego para
pessoas com deficiência.. I. B. Renzi, Prof. Dr. Adriano.

CDD 004.019

G635



Em primeiro lugar a minha esposa Geyse e filhos Luiz Felipe e 
Aimée, por toda atenção, compreensão nas ausências e apoio em 

todos os momentos. 

Aos meus pais  que sempre acreditaram e me apoiaram em todos 
os momentos de desenvolvimento pessoal e profissional.

A toda equipe Homer em especial Lívia e Marcelo por todo 
apoio com a pós graudação e toda compreensão.

Ao amigo Marcelo Lopes, por me ajudar a entender melhor esse 
importante tema.

Aos amigos da turma, que ajudaram a tornar esse processo 
muito mais agradável com os encontros aos sábados.

Ao Prof. Dr. Adriano B. Renzi, por toda ajuda e orientação, em 
especial no desenvolvimento do artigo para a conferência IADIS 

2018 em Lisboa - Portugal.

Ao Alexandre “Flag”, por ajudar com o inglês da apresentação 
do artigo e as perturbações diárias.

Aos amigos Ramon Souza e Vitor Tibério por toda ajuda 
diária em todas as etapas.

Sem vocês nada disso seria possível. 

Agradecimentos





7

Sumário
Introdução
Trajetória até o tema
O problema
Pesquisas

Entrevistas PCD
Questionário Online
Entrevista RH
Questionario online

 Personas
Mapa de Empatia
Referencias nacionais
MVP
Identidade Visual
Prototipo
Teste de usabilidade
Avaliação heurística
Resultados
Conclusão
IADIS 2018
Bibliografia

 9 
11
13
18
19
22
27
30
36
40
44
47
50
54
65
66
71
75
77
79





9

Introdução
De acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência – ONU – Organização das Nações Unidas/ 2006, “as pessoas 
com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, intelectual (mental), ou sensorial (visão e audição) os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

É um cidadão com os mesmos direitos de autodeterminação e 
usufruto das oportunidades disponíveis na sociedade.

A pessoa com deficiência possui limitação ou incapacidade para o 
desempenho de atividades;

A deficiência é um atributo do ser humano, como ser alto, baixo, 
gordo ou magro, sendo que as pessoas com deficiência fazem parte dessa 
diversidade, com os mesmos direitos e deveres dos demais cidadãos.

A ideia deste projeto é tentar entender melhor, através do Design de 
interação, e ajudar de alguma forma na inclusão dessas pessoas na sociedade 
através de conscientização de todos.
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Trajetória até o tema
 Conversando com um amigo a respeito de possíveis temas para o 
TCC, uma ideia inicial interessante surgiu. 
 Ele é deficiente, dirige um veículo adaptado e comentou que tem 
uma extrema dificuldade em encontrar vagas para estacionar seu veículo. 
A lista de problemas vão de não conseguir encontrar vagas especiais, ao 
encontrar todas estão ocupadas, ou ainda ocupadas irregularmente. E muitas 
das vezes, por não ter a informação se existe vagas próximas de um evento 
por exemplo, prefere deixar de ir.
 Ele também costuma utilizar aplicativos bem conhecidos como 
WAZE, Google Maps, para auxiliar sua navegação enquanto dirige.
A partir daí surgiu uma ideia de montar algo que identificasse e informasse 
vagas acessíveis próximos a diversos locais e informar se a vaga estava 
disponível ou não. 

Primeiras Investigações

 Foram feitas algumas pesquisas assistemáticas na internet, através 
de fóruns, grupos de facebook e também com amigos e conhecidos onde 
pudesse encontrar pessoas com deficiência e que dirigissem que pudessem 
relatar um pouco do seu dia a dia.
 Inicialmente a pesquisa parecia apontar para um projeto que 
auxiliasse deficientes motores a encontrar vagas de estacionamento 
especiais pela cidade, como objetivado pelo aplicativo, PARKNET, parte 
do programa de mobilidade urbana de São Paulo e MobLab desde 2013. 
Através do aprofundamento da pesquisa (mesmo que assitemática) 
observou-se uma amplitude de possibilidades de projetos a partir das dores 
relacionadas a deficientes motores:
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 Emprego: 
 Deficientes buscam se colocar / realocar no mercado de trabalho e
buscam informações sobre vagas de emprego.

 Concursos Públicos: 
 Muitas dúvidas a respeito de informações de concursos públicos e
vagas voltadas para pessoas com deficiência

 Sites de Relacionamentos: 
 Deficientes sofrem com preconceito em relação a relacionamentos, 
foram encontradas muitas dúvidas a respeito de sites de encontro / 
relacionamento.

 Dúvida sobre seus direitos: 
 Muitos questionamentos sobre quais são os direitos da pessoa 
com deficiência, como por exemplo desconto na compra de veículos, 
aposentadorias, etc.

 Veículos adaptados: 
 Dúvidas sobre quais são os melhores veículos para adaptação e 
desempenho. Muitas pessoas pedindo reviews de vários modelos de carro.

 No módulo Design de Interação, conhecemos um método chamado 
de Diagrama de Afinidades. Este método foi desenvolvido no Japão por 
um antropólogo chamado Iro Kawakita, com o intuito de ordenar grandes 
quantidades de dados aparentemente não relacionados para tentar descobrir 
temas em comum entre os dados.
 Com a ajuda do Diagrama de Afinidades, e da turma, conseguimos 
priorizar dentre as dores citadas anteriormente a que foi considerado de 
maior importância, e o tema priorizado foi Emprego.
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O problema
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 O desemprego é um grande problema atualmente em nosso país. 
Tratando-se de pessoas com deficiência a situação se agrava ainda mais.
 A Lei n.º 8213/91 (Lei de Cotas), obriga as empresas com 100 
ou mais funcionários a reservarem um percentual dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados, ou pessoas portadora de deficiência, porém, não 
são encontradas tantas oportunidades para pessoas com deficiência.
 Muitos gestores acham que uma pessoa com deficiência não é capaz 
de produzir o mesmo que uma pessoa sem deficiência.
 Além de sofrerem com problemas de falta de acessibilidade em todo 
país. Acaba se tornando mais um problema cultural, já que as pessoas com 
deficiência deveriam concorrer a vagas de emprego comum, baseado apenas 
nas suas habilidades e conhecimentos e não nas suas dificuldades especiais.

Levantamento de Dados

IBGE - Censo
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, criado 
em 1871, é uma entidade pública federal, vinculada ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que realiza pesquisas no país para 
levantar dados sobre a população. 
 Uma das suas principais pesquisas é o Censo, realizado a cada dez 
anos, é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos 
municípios e localidades. O Censo coleta informações para definição de 
políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Os seus resultados 
ajudam a acompanhar o crescimento, distribuição geográfica e a evolução de 
diversas características da população ao longo do tempo. Além de ajudar a 
iniciativa privada a tomar decisões sobre investimentos. 
 Os dados coletados pelo IBGE, no Censo Demográfico de 2010, 
descreveram prevalência dos diferentes tipos de deficiência e características 
das pessoas que compõem esse segmento da população. Segundo esses dados, 
45.606.048 pessoas, possuem algum tipo de deficiência - visual, auditiva, 
motora, mental ou intelectual. Considerando a população residente no país, 
este número equivale a 23,9% da população. Sendo 25.800.681 mulheres 
e 19.805.367 homens, 38.473.702 pessoas vivendo em áreas urbanas e 
7.132.347 em áreas rurais. 
 Em níveis de instrução, 61,1% sem instrução e fundamental 
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incompleto, 14,2% com ensino fundamental completo e médio incompleto, 
17,7% com ensino médio completo e superior incompleto e 6,7% com 
ensino superior completo.
 O Censo 2010 apontou que a taxa de alfabetização para a população 
total foi de 90,6%, enquanto a do segmento de pessoas com pelo menos 
uma das deficiências foi de 81,7%. Para ambos os grupos, as regiões Norte e 
Nordeste apresentaram as menores taxas de alfabetização. As regiões Sudeste, 
Sul e Centro Oeste tiveram as maiores, 94,6%, 95% e 92,9% para as pessoas 
sem deficiência e 88,2%, 88,1% e 84,6% para as pessoas com deficiência. A 
maior diferença entre as taxas da população total e da população de pessoas 
com deficiência ocorreu na Região Nordeste, em torno de 11,7 pontos 
percentuais. Essa diferença foi alta, também, na Região Norte, de 8,8%. A 
menor diferença foi observada na Região Sul, de 6,9 pontos percentuais.

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos declara, em seu 
Artigo 23, que: “toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu 
trabalho e a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção 
contra o desemprego”. A Constituição Federal do Brasil, em seu Artigo 7º, 
proíbe a discriminação na remuneração 19 e nos critérios de admissão dos 
trabalhadores com deficiência. Em seu artigo 37, garante a reserva de vagas 
na administração pública para pessoas com deficiência. A Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência trata do trabalho e emprego em seu 
Artigo 27. Neste artigo, a Convenção reafirma o Artigo 23 da Declaração, 
inclusive para as pessoas que adquiriram a deficiência no ambiente de 
trabalho. Assegura, também, condições de acessibilidade que garantam às 
pessoas com deficiência as mesmas condições de que goza a população sem 
deficiência.

Lei n.º 8213/91 (Lei de Cotas)

 Criada em 24 de julho de 1991, estabelece em seu Artigo 93 que a 
empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a 
cinco por cento dos seus cargos com pessoas com deficiência e reabilitadas, 
na seguinte proporção do número total de funcionários: até 200, 2%; de 201 
a 500, 3%; de 501 a 1.000, 4%; de 1001 e acima, 5%.
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 Apesar da exigência legal de cotas para trabalhadores com 
deficiência, a participação deles no mercado de trabalho, em 2010, ainda 
era baixa quando comparada à das pessoas sem deficiência. Do total de 86,4 
milhões de pessoas, ocupadas, 20,4 milhões eram pessoas com deficiência, 
23,6% do total. Em 2010, havia 44 073 377 pessoas com pelo menos uma 
deficiência em idade ativa, mas 23,7 milhões não estavam ocupadas.
 
 O maior contingente de pessoas ocupadas na semana de referência 
foi representado pelo grupo na faixa etária de 40 a 59 anos.
 
 O Censo 2010 registrou diferenças na ocupação entre as pessoas 
com pelo menos uma das deficiências investigadas e as pessoas sem nenhuma 
delas. No último segmento, 5,9% dos trabalhadores com deficiência estavam 
empregados como militares e funcionários públicos estatutários, percentual 
maior do que o de trabalhadores sem deficiência, que era de 5,5%. Na 
categoria de empregador, a diferença entre os dois segmentos foi pequena, 
de somente 0,3 pontos percentuais. Para os trabalhadores do setor informal, 
sem carteira assinada, a diferença foi de 1,9% maior para as pessoas com 
deficiência. Na categoria de trabalhador por conta própria, a diferença entre 
os dois segmentos foi de 23,4 pontos, com 50,8% para os trabalhadores sem 
deficiência e 27,4% para os trabalhadores com deficiência. Na categoria de 
empregado com carteira de trabalho assinada, a diferença foi de 9 pontos 
percentuais, contingente maior para o segmento das pessoas sem nenhuma 
das deficiências, 49,2% e 40,2%. Os trabalhadores não remunerados eram 
2,2% para a população com deficiência e 1,7% para a da população sem 
nenhuma das deficiências.

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

 A gestão governamental do setor do trabalho tem um instrumento 
de coleta de dados denominado Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75. O RAIS tem como 
um objetivo, suprir às necessidades de controle da atividade trabalhista no 
País, prover dados para elaboração de estatísticas do trabalho e disponibilizar 
informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Os dados 
coletados pelo RAIS contém insumos para atender necessidades como, 
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legislação da nacionalização do trabalho, controle dos registros do FGTS, 
Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários, 
estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e identificação do 
trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.  Segundo dados 
divulgado pelo Ministério do Trabalho, do RAIS 2015 (mais atual até a 
data da pesquisa) 403,2 mil pessoas com deficiência atual formalmente no 
mercado de trabalho, o que corresponde a um percentual de 0,84% do total 
dos vínculos empregatícios. Levando em consideração a Lei de Cotas e os 
dados do RAIS hoje existem um total de 827 mil vagas abertas, subtraindo 
os dados do número de pessoas com deficiência empregadas, restariam ainda 
cerca de 423,8 mil vagas em aberto. 
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Pesquisas
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Entrevistas com PCD
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 Foram realizadas 3 entrevistas semiestruturadas por telefone 
com deficientes físicos, a fim de compreender com maior profundidade 
fatores que atuem diretamente no processo de empregabilidade de 
deficiente motores.  Foram contactados 10 PCD (Pessoas com deficiência). 
As entrevistas foram estruturadas com perguntas abertas e procurou-
se direcionar cada encontro para um contexto informal para que os 
entrevistados se sentissem à vontade para dividir experiências.

Entrevistado 1

Faixa etária: 25-45 anos

Deficiência: 
Motora, portador de Paraparesia. Apresenta distribuição de força assimétrica 
em membros inferiores, mais forte a esquerda, com marcha funcional com 
par de bengalas com apoio antebraquial e órtese tornozelo-pé bilateral, 
mas com intensa interferência da espasticidade no posicionamento no 
deslocamento. Adquiriu deficiência em 2011 após uma cirurgia para retirada 
de um tumor medular benigno.

Experiência Profissional:
Antes da condição de deficiente, trabalhou como auxiliar de de importação e 
exportação / ajudante de despachante.

Resumo da conversa:

 Uma das maiores dificuldades apontadas durante a entrevista é que 
a cidade, Rio de Janeiro, não possui acessibilidade, impactando diretamente 
o seu dia-a-dia e muitas das vezes impedindo de realizar certas tarefas. Citou 
como exemplo: ausência rampas e  sinalização nas ruas, edifícios públicos e 
privados. O Transporte público de péssima qualidade e sem acessibilidade, 
os poucos que possuem ainda costumam ter defeitos, ou ter que lidar com 
má vontade e falta de educação de motoristas de ônibus.
 
Falta sinalização e rampa em toda cidade, já deixei de ir em alguns eventos 
por exemplo, por não saber se poderia parar o carro próximo ao local, em 
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alguns locais ao parar o carro a calçada não possui rampa e é super apertada. 
Acabava descendo do carro e andando pela rua. 
 Em um dos processos seletivos que participei ao chegar para fazer a 
entrevista o elevador estava quebrado e o prédio não tinha rampas. 
 O transporte público é MUITO RUIM! Os motoristas são muito mal 
educados e não são preparados para lidar com esse tipo de situação, muitas 
das vezes o motorista não sabiam como operar o elevador no ônibus, esses 
motivos inclusive me fizeram fazer um esforço extra para adquirir um veículo 
adaptado.
 
 O Entrevistado 1 relatou sofrer muito preconceito pelo simples fato 
de ser deficiente. Muitas empresas recrutam somente para cumprir a Lei de 
Cotas, com isso acabam deixando cargos mais básicos e que exigem menor 
qualificação. 

 Algumas empresas sequer respondem seu contato. 
 Nos portais que costumo procurar vagas de emprego só encontro vagas 
para funções mais básicas, dificilmente aparecia alguma vaga pra área da 
minha faculdade por exemplo. Às vezes a vaga não permitia cadeirante.
 
 Muitos pontos semelhantes foram citados com os outros 
entrevistados, falta de acessibilidade, empregos mais básicos, falta de 
oportunidades.



22

Questionário Online
 Diante dos fatos apresentados nas primeiras entrevistas. Foi realizada 
uma nova pesquisa em diversos grupos no Facebook de pessoas com 
deficiência e com amigos de amigos. Como nas primeiras pesquisas do tema 
anterior, notei uma grande dificuldade de obter um número considerável de 
respostas, as perguntas foram elaboradas de forma mais objetiva no intuito 
de obter um conhecimento maior da experiências vivida dos participantes, 
com algumas questões a fim de levantar alguns dados como tipo de 
deficiência, escolaridade, faixa etária, onde costumam procurar emprego, etc. 
E tentar confirmar algumas informações citadas nas entrevistas.

 Foi utilizada a ferramenta Typeform para elaboração e aplicação dos 
questionários de forma digital. No total 25 pessoas responderam sendo 17 
(71%) preenchidos via smartphone e 8 (29%) preenchidos via desktop, o 
tempo médio de preenchimento de 4 minutos.

Qual o tipo de deficiência você possui?
Motora - 20 (80%)
Auditiva - 1 (4%)
Não possui deficiência - 1 (4%)
Outras - 1 (4%)
Visual - 1 (4%)
Mental ou Intelectual - 0 (0%)

Você está empregado atualmente?
Sim - 15 (60%)
Não - 10 (40%)

Como você costuma procurar emprego?
Sites específicos (Catho, vagas.com, etc) - 16 (64%)
Internet (google e etc) - 14 (56%)
Indicações de amigos - 9 (36%)
Redes Sociais (Facebook e etc) - 9 (36%)
Deixo o currículo pessoalmente nas empresas - 7 (28%)
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Jornal (Classificados impresso) - 6 (24%)
Outros - 3 (12%)

Qual o seu grau de escolaridade?
Ensino Superior Completo - 7 (28%)
Ensino Superior Incompleto - 6 (24%)
Pós Graduação / Mestrado / Doutorado - 5 (20%)
Ensino Fundamental Completo - 3 (12%)
Ensino Médio Completo - 3 (12%)
Ensino Médio Incompleto - 1 (4%)
Ensino Fundamental Incompleto - 0 (0%)

Qual a sua faixa etária?
30 - 39 anos - 8 (32%)
40 - 49 anos - 8 (32%)
50 - 59 anos - 6 (24%)
20 - 29 anos - 3 (12%)
16 - 19 anos - 0 (0%)
Maior que 60 anos - 0 (0%)

Sexo
Masculino - 13 (52%)
Feminino - 12 (48%)

Quais são as suas maiores dificuldades ao procurar emprego?
Falta de acessibilidade.
Nunca fui chamado para entrevista.
Encontrar acessibilidade nos locais de trabalho.
Acessibilidade nas empresas.
Vagas específicas.
Encontrar a vaga com a minha qualificação.
Localidade.
As empresas contratam através de cotas para deficientes, mas elas escolhem 
pessoas com a menor deficiência possível, aquelas que só descobre que a 
pessoa tem deficiência através de laudos médico. Cadeirantes, como no meu 
caso é quase impossível conseguir emprego. E outra, sempre que algumas 
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empresas oferecem vagas é pra limpeza, portaria, nunca oferecem pra quem 
tem curso superior pra atuar na área.
Deslocamento.
A maioria das profissões não adotadas a um deficiente.
Não tem vagas para PCD.
Localidade.
Encontrar vagas compatíveis com a minha qualificação.
A Área de RH é bem fechada, quando vou na entrevista o recrutador já fala 
que o Rh da empresa está com superlotação e na verdade fui chamada para 
um bate papo, por se tratar de indicação. Outro ponto tb é que na maioria 
das empresas não tem um plano de carreira para o PCD, sabendo que apenas 
temos uma limitação física. Amo a minha área de RH e gostaria muito de 
retornar ao mercado de trabalho.
Falta de experiência.

Qual a sua profissão?
Analista de T.I.
Auxiliar de importação e exportação.
Atendente e vendedora.
Contador.
Assistente Administrativo. (2 respostas)
Telefonista
Professora
Publicitária
Aposentado
Biomédico
Auxiliar Administrativo (2 respostas)
Monitoramento por GPS de uma empresa de ônibus.
Analista de RH.
Atendente / Balconista.
Pedagogia ( 2 respostas).
Analista de RH.
Psicóloga.
Assistente Fiscal
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Caso tenha alguma experiência para relatar de quando procurou 
emprego seja positiva ou negativa, conte abaixo:

A acessibilidade ao ambiente de trabalho sempre foi complicado para 
superar. Escadas sem corrimãos, pisos escorregadios...

Algumas empresas tem costume escolher deficiências leves, onde prejudica 
pessoas com motoras mais reduzidas

Consegui um emprego por uma agência de seleção e foi super tranquilo

Eram duas vagas no concurso do Adolfo Lutz da minha cidade, na prova 
objetiva fiquei em terceiro lugar. Na entrevista que também valia pontos 
para classificação me deram uma nota baixa e passei para quinto lugar, como 
o primeiro colocado passou em outro concurso automaticamente minha 
colocação seria segundo. A pessoa que estava em quinto lugar, depois da 
entrevista passou para segundo. Percebi que por eu ser cadeirante eles me 
deram essa baixa pontuação.

Falta de acessibilidade nas empresas. 

Foi preciso provar experiência.

Maiorias das empresas não dão oportunidade.

Apesar de ter um ótimo currículo sou dispensado por ser PCD.
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Qual tipo de de�ciência

Possuem de�ciência motora.

80%

Possuem de�ciência auditiva, visual, outras.

20%

Grau de escolaridade

Ensino Superior Iniciado, Completo, Pós, Mestrado, Doutorado.

72%

Ensino Médio

16%

Ensino Fundamental

12%

Está empregado

Sim

60%

Não

40%

Onde procura emprego

Sites especí�cos (Catho, Vagas.com, etc)

64%

Internet (Google, Bing, etc)

56%

Redes sociais

36%

Indicações de amigos

36%

Deixa o currículo pessoalmente

28%

Jornal (Classi�cados impressos)

24%

Outros meios

12%

Faixa etária

30 - 39 Anos 30 - 39 Anos

40 - 49 Anos 20 - 24 Anos

32%

12%

24%

32%
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Entrevistas com RH
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 Foram realizadas 3 entrevistas semiestruturadas por telefone e 
whatsapp, como um bate papo de forma que os entrevistados se sentissem à 
vontade para dividir experiências.
  Dentre os entrevistados uma pessoa autorizou a divulgação dos 
dados e uso de imagem, a outra pessoa pediu que não divulgasse identidade e 
dados empresa. 

Entrevistada 1

Formação:
Gestão de Recursos Humanos - Estácio de Sá.
MBA em Educação Corporativa - Veiga de Almeida

Experiência:
10 anos de experiência na área de RH em empresas de diversos segmentos 
tais como, Transporte, Logística, Gerenciamento de Risco e Farmácia de 
Manipulação.
Experiência como Coordenador e Analista de RH
Perfil Generalista

Resumo da Conversa:
 Como observado nas pesquisas com PCD, uma das principais 
reclamações eram falta de acessibilidade, iniciei questionando como era a 
acessibilidade nas empresas por onde ela trabalhou.
Em algumas empresas, inclusive na atual, a acessibilidade é uma questão 
muito complicada. Estamos alocados em um prédio alugado no centro do 
Rio de Janeiro e não temos por exemplo como fazer obras para fazer uma 
rampa de acesso a cadeirantes. 

 As empresas precisam cumprir a Lei de cotas, reservando um 
percentual do quadro de funcionários para PCD. A empresa que não cumpre 
é multada e as empresas multadas são mais visadas e tem visitas dos fiscais 
mais frequentes. Porém, percebo que a multa aplicada não é muito punitiva, 
eles oferecem inclusive desconto para pagamento antecipado, talvez em 
algumas empresas os gestores possam achar que vale mais a pena pagar a 
multa do que ter as outras despesas.
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 A maioria das empresas só contratam para cumprir a Lei de cotas. 
A grande maioria dos gestores acham que uma pessoa com deficiência não 
consegue produzir do que uma pessoa sem deficiência. O RH tem um trabalho 
duro para tentar conscientizar e reverter um pouco dessa situação. Existem 
alguns cursos tanto oferecidos pelo governo quanto particulares que auxiliam 
na conscientização.
 Alguns candidatos, por saber que as empresas precisam cumprir a Lei 
de cotas e saber das dificuldades de encontrar profissionais acabam pedindo 
um salário fora da realidade do cargo.
Tenho muita dificuldade em encontrar candidatos qualificados, colocamos 
anúncios de vaga em diversos meios, desde os mais comuns como Catho, Vagas.
com, mas também anúncios em jornais e revistas. Realmente é bem complicado 
de achar PCD qualificadas.

 Foi encontrado muitos pontos em comum com a outra entrevista, 
foi informado que não possui PCD na empresa e que não existe o menor 
esforço pra mudar essa situação. Além de não existir acessibilidade nenhuma 
na empresa.
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Questionário Online
 Diante dos fatos apresentados nas primeiras entrevistas. Foi realizada 
uma nova pesquisa em diversos grupos no Facebook relacionados a RH e 
com amigos de amigos. Também foram feitas perguntas mais objetivas a 
fim de levantar alguns dados relevantes,  obter relatos de experiência dos 
profissionais e confirmar algumas informações apresentadas nas entrevistas.
 Novamente a ferramenta typeform foi utilizada para elaboração e 
aplicação do questionário de forma digital. No total 23 pessoas responderam 
sendo 17 (71%) preenchidos via smartphone e 8 (29%) preenchidos via 
desktop, o tempo médio de preenchimento de 4 minutos.

Onde você costuma anunciar vagas para PCD?
Internet (vagas.com, catho, etc) (82.6%) 
Redes Sociais (facebook, whatsapp, etc) (39.1%)
Divulgando entre amigos e conhecidos (30,4%)
Jornal impresso (21,7%)

Qual tipo de PCD sua empresa costuma recrutar?
Deficiências Leves (69.6%)
Deficiência Auditiva (47.8%)
Deficiência Motora (21.7%)
Cadeirantes (17.4%)
Deficiência Visual (13%)
Deficiência Mental ou Intelectual (8.7%)
Outros (8.7%)

Qual a maior dificuldade que teve ao recrutar PCD?
Empresa não poder atender/contratar a todo tipo de deficiência (73.9%)
Falta de qualificação do profissional (39.1%)
Falta de profissionais no mercado (17.4%)
Profissionais pedem salário incompatível com o mercado (17.4%)
Other (4.3%)
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Sua empresa costuma contratar PCD com qual finalidade?

Preencher percentual de cota da Lei 8213/91 (69.6%)
Incluir PCDs no mercado de trabalho (26.1%)
Preencher vaga (17.4%)
Outros (4.3%)

Quais são os maiores impeditivos que sua empresa tem para 
contratação de PCD?

Falta profissionais no mercado.
Por causa da dificuldade dos surdos, por exemplo, que tem dificuldade na 
escrita.
PCDs disponível e conversação em libras.
Acessibilidade espaço físico da empresa.
Os maiores impeditivos são: a contratação do perfil certo para a are solicitada 
pelo gestor e a acessibilidade.
A carga horária, pois a maioria dos pcds, querem uma carga menor.
Achar profissionais q atendam as exigências da vaga.
Acreditamos que falta em alguns momentos comprometimento de algumas 
pessoas.
Tenho uma consultoria de RH e a dificuldade é a qualificação e as condiçoes 
da empresa contratante para receber estes profissionais.
Mentalidade dos gestores e das equipes.
Competências e perfil.
Cultura, acessibilidade.
Para cadeirantes, não temos acesso para eles.
Por ser uma metalúrgica, só aceitam vagas PCD no administrativo.
Eles não pensam que eles tem suas limitações e não tem o mínimo de 
comunicação com os PCD.
Nem sempre aceitam ou tem condições de aceitá-los.
Encontrar Profissionais qualificados.
Resistência dos gestores.
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O que sua empresa tem feito para minimizar as dificuldades de 
contracação de PCDs?  (Exemplo: Capacitação voluntária do 
profissional PCD, conscientização dos gestores, contratação de 
profissionais especializados na área, etc.)

Conscientização dos gestores.(5x)
No caso, é voluntário.
Nada.
A empresa nem dá atenção para isso.
Mesmo tendo vagas é difícil encontrar profissional, com ou sem qualificação, 
muitos não são comprometidos e não querem trabalhar ou família não deixa 
por muito tempo.
Proposta de oferecer desenvolvimento.
Como disse trabalhei em consultoria. Desconheço qualquer investimentos 
para melhoria.
Como consultoria conscientizo o contratante.
Capacitação da equipe para receber um colaborador PCD.
Contratação de profissionais especializados.(2x)
Profissionais da área, falta de qualificação.
Não fazem nada. Eu e outra pessoa do RH que fomos buscar conhecimento 
para se comunicar com eles.
Por enquanto nada tem feito.
No escritório não temos maiores problemas a não ser o de adequação do 
espaço físico.
Adequar instalações.
Pedimos indicação dos funcionários e buscamos em cadastro de empresas 
especializadas em PCD.

Sua empresa utiliza alguma ferramenta para auxiliar na adaptação de PCD 
após contratação? Se sim, pode citar quais?

Palestras. 
Não(14x).
Treinamentos (4x).
Nao sou contratante final, mas vejo que as empresas maiores sim, usam sim. 
Mas, as menores não usam. 
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Poderia descrever resumidamente como foi o processo e dificuldades 
da contratação de PCDs?

Processo demorado por falta de profissionais no perfil requerido não 
podemos simplesmente contratar o primeiro a aparece tem q se encaixar no 
perfil da empresa.

A dificuldade é os pcds querendo trabalhar da área que formou na 
faculdade.

Dificuldade em me comunicar com ela horas gesticulava em outro momento 
escrevia no papel.

nenhuma foi dificuldade na contratação dificil foi no dia de começo até hoje 
local não é acessivel eles não estão interessados nas minhas dificuldades e 
cobram mais até que de que um funcionario normal

Entender Libras.

Captamos alguns CVs pelo Vagas.com e também recebemos CVs de 
indicação, realizamos a triagem, ligamos para os candidatos selecionados para 
conhecê-los e agendamos uma entrevista, neste dia a entrevista na primeira 
parte foi conosco e depois a segunda parte com o gestor. Após as entrevistas 
pedimos para o gestor enumerar as três preferências para iniciarmos o 
processo de confirmação da deficiência, infelizmente é que em alguns casos 
o PCD não tinha laudo e nem conseguiria financeiramente a emissão de um 
laudo, assim tivemos que solicitar a aprovação do pagamento dos laudos para 
o PCD.

O processo foi confirmado conduzido de forma bem tranquila, porém 
nossa maior dificuldade e que esses colaborades tenha interesse em cumpri a 
jornada de 8 horas.

Conseguir profissionais q se enquadrem na lei.

A dificuldade que encontramos é pessoas com deficiência que estejam 
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disponíveis no mercado de trabalho. Por conta da cota.
Dificuldades em encontrar profissionais qualificados.

Encontrar pcd com perfil necessário.

Os candidatos faltando muito. Aliar a necessidade a acessibilidade 
disponível.

Como no momento não temos PCDs eu ainda não tive essa experiência.

O processo é feito sempre da mesma forma para todas os candidatos, ou seja, 
entrevista, aplicação de testes e etc. No caso da minha empresa, encontra-se o 
minimo de dificuldade.

Contratei uma empresa de consultoria especializada em peças e um 
intérprete para ajudar e com o pouco conhecimento que obtive no curso de 
libras realizamos o processo.

Não encontramos o pcds com conhecimento pedido.

Processo natural como qualquer outro com relação ao RH. Dificuldade na 
entrevista com o gestor por conta da resistência.
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Qual tipo de de�ciência costuma contratar

De�ciências Leves

70%

De�ciência Auditiva

48%

De�ciência Motora

22%

Cadeirantes

17%

De�ciência Visual

13%

De�ciência Mental ou Intelectual

9%

Outros

9%

Qual a maior di�culdade para recrutar

Empresa não pode atender todo tipo de de�ciência

74%

Falta de quali�cação pro�ssional

39%

Falta de pro�ssionais no mercado

17%

Pro�ssionais pedem salário incopatível com o mercado

17%

Outros

4%

Finalidade da Contratação

Preencher cota Lei 8213/91

76%

Incluir PCD no mercado de trabalho

26%

Preencher vaga

17%

Outros

4%

Onde anuncia vagas

Internet (Vagas.com, Catho, etc)

83%

Redes Sociais (Facebook, Whatsapp, etc)

39%

Divulgando entre amigos e conhecidos

30%

Jornal Impresso

22%
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 De acordo com a Interaction Design Foundation, Personas são 
personagens fictícios criados com base numa pesquisa para representar 
os diferentes tipos de usuários para o seu produto ou serviço. Criar 
personas ajudará você a entender melhor as necessidades, experiências, 
comportamentos e metas de seus usuários.
 Criar personas pode ajudá-lo a sair de si mesmo. Elas podem ajudar a 
reconhecer que pessoas diferentes têm diferentes necessidades e expectativas, 
e ajudam a se identificar com o usuário para o qual  você está projetando. 
Tornando a tarefa de design menos complexa e guiando seus processos para 
atingir a meta de criar uma boa experiência do usuário para seu público alvo.
 Ao contrário de projetar produtos, serviços e soluções com base 
na preferência da equipe de projeto, tornou-se prática muito comum em 
muitas disciplinas de design centradas no ser humano agrupar pesquisas e 
personificar certas tendências e padrões nos dados como personas. Assim, 
personas não descrevem pessoas reais, e sim são criadas com base em dados 
reais coletados de vários indivíduos.
 Quando você cria perfis de persona de usuários típicos ou atípicos 
(extremos), ele ajuda a entender os padrões em sua pesquisa, que sintetiza os 
tipos de pessoas que você deseja projetar.
 A partir dos resultados das pesquisas assistemáticas, entrevistas semi-
estruturadas e questionário online, foram criadas 3 personas para ajudar a 
compreender as expectativas do usuário:

Personas
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Aghata
32 anos, Paraplégica, Analista de Sitemas, 
Nível Superior Completo em Sistemas de 
Informação

O que faz

 Tem experiência na área de T.I., trabalha com gerenciamento de 
sistemas e usuários. Conhecimento em gerenciamento de Servidores e 
diversos sistemas operacionais.

Quais problemas enfrenta

 Após fi car paraplégica tem muita difi culdade em  encontrar vagas  de 
acordo com suas especialidades.

Como podemos ajudar
 Poderia ajudar a encontrar uma vaga adequada para seu perfi l 
profi ssional.
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Bartolomeu
45 Anos, Paraplégico e Surdo, Assistente Ad-
ministrativo, Ensino Médio Completo

O que faz

 Sempre trabalhou em funções mais básicas por conta da sua 
condição de paraplégico. Não possui muita qualificação.

Quais problemas enfrenta

 Além da sua condição, e por possuir pouca qualificação não 
consegue concorrer a vagas melhores.

Como podemos ajudar

 Poderiamos dizer o que ele precisa pra ocupar vagas melhor, oferecer 
cursos online e auxiliar a encontrar um emprego melhor.
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Erika
26 Anos, Profissional de RH, Formada em 
Administração com pós e especialização em 
Recursos Humanos

O que faz

 Trabalha com recrutamento e seleção e é responsável por todas as 
contratações de todas as áreas da empresa.

Quais problemas enfrenta

 Não consegue encontrar PCDs com qualificação para vagas e tenta 
conscientizar melhor os gestores quanto a importância da inclusão de PCDs.

Como podemos ajudar

 Poderiamos oferecer perfis de profissionais mais qualificados e 
cursos/palestras para empresa  melhorar a coscientização dos gestores e 
funcionários.



40

Mapa de Empatia
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 Criada por Dave Gray, fundador da empresa de pensamento visual, 
XPLANE que presta consultoria de Design Thinking, o mapa da empatia 
é uma ferramenta parte de um kit chamado Gamestorming e ganhou 
destaque sendo apresentado no livro de Alex Osterwalder, Business Model 
Generation, como uma ferramenta para descobrir insights sobre os clientes. 
É um dos métodos do XPLANE para entender o público, incluindo 
usuários, clientes e outros atores em qualquer ecossistema de negócios. O 
mapa de empatia foi concebido como uma ferramenta de Visual Thinking, 
que é uma metodologia que utiliza recursos visuais para facilitar a expressão 
e a organização de um pensamento.
 Segundo Dave, essa ferramenta em particular ajuda as equipes a 
desenvolver uma compreensão profunda e compartilhada e empatia por 
outras pessoas. As pessoas o usam para ajudá-los a melhorar a experiência 
do cliente, a navegar pela política organizacional, a projetar ambientes de 
trabalho melhores e muitas outras coisas
 De acordo com a Interaction Design Foundation, um Mapa de 
Empatia nos permite resumir nossa aprendizagem de compromissos com 
pessoas no campo da pesquisa de design. O mapa fornece quatro áreas 
principais nas quais concentramos nossa atenção, proporcionando uma 
visão geral da experiência de uma pessoa. 
 Um mapa de empatia consiste em quatro quadrantes. Os quatro 
quadrantes refletem quatro características-chave, que o usuário demonstrou/
possuía durante a fase de observação / pesquisa. Os quatro quadrantes 
referem-se ao que o usuário: Disse, Fez, Pensou e Sentiu. É bastante fácil 
determinar o que o usuário disse e fez. No entanto, determinar o que eles 
pensavem e sentiam deveria ser baseado em observações e análises cuidadosas 
sobre como se comportaram e responderam a certas atividades, sugestões 
conversas, etc.
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Referências Nacionais
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 Nos resultados das pesquisas anteriores, foram destacados alguns 
sites famosos no Brasil para procura e oferta de empregos, tanto do lado das 
pessoas com deficiência que relataram suas buscas iniciais nos sites Catho.
com, Vagas.com, Infojobs e Linkedin.
 Do outro lado, dos profissionais de RH, os mesmos sites foram 
citados como locais onde costumam cadastrar suas oportunidades de 
emprego.
 Utilizando-se das personas criadas, analisou-se os sites para se 
entender e testar suas candidaturas para empregos reais. Com base nos 
relatos dos profissionais de RH não encontrar profissionais qualificados, 
criou-se um perfil com base na persona Agatha, justamente para simular 
uma candidata com qualificação, para cadastramento em cada um dos sites, 
incluindo currículo e endereço de e-mail para receber futuros contatos 
de vagas. Foi criado um currículo e um endereço de e-mail para criar os 
cadastros e receber as respostas das candidaturas.

Catho.com
 É um portal de oportunidades de emprego bem popular. Oferece 
somente 7 dias gratuito para testar as suas funcionalidades. Permite a busca 
imediata de vagas porém para candidatura é necessário fazer um cadastro.
As vagas para PCD são encontradas através de filtros. Não permite a 
importação de dados de nenhum lugar sendo necessário e obrigatório o 
preenchimento do currículo online. Possui aplicativo para Android e iOS.

Vagas.com
 É gratuito e permite a busca imediata de oportunidades. Utiliza 
filtros para as vagas específicas para PCDs e também não tem nenhum 
tipo de importação de dados sendo necessário o preenchimento do longo 
currículo online. Possui aplicativo para Android somente e para utilizar e 
realizar qualquer tipo de busca no app é necessário se cadastrar previamente.

Infojobs
 Também é gratuito, porém existem funcionalidades premium. As 
vagas específicas para PCDs também são exibidas através de filtros. Permite 
busca imediata sem cadastro somente na versão web. Somente usuários 
pagantes (Premium) conseguem utilizar o app para smartphones.
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Conclusão do teste 

 Grande dificuldade para encontrar vagas relacionadas ao perfil. 
Apesar da persona Aghata ter um perfil qualificado na área de T.I. 
pouquíssimas vagas foram exibidas.
 A utilização de filtros para vagas especiais para PCDs acarretou uma 
série de dificuldades durante o processo como por exemplo diversas vezes 
ao utilizar o botão voltar do próprio site ou do navegador, todos os filtros 
selecionados anteriormente eram perdidos, forçando o usuário a refazer todo 
o processo de busca e filtro de vagas.
 Todos as referências utilizam um fluxo inicial parecido.
(imagem do fluxo aqui)
 Foram enviados currículos para 10 oportunidades, porém nenhuma 
das empresas entraram contato.
 Foi percebido que além das possíveis dificuldades da pessoa com 
deficiência os próprios sites e métodos atrapalham ainda mais e dificultam o 
processo de busca de alocação/reposicionamento no mercado de trabalho.
Além disso a maioria das vagas anunciadas eram para funções mais básicas e 
as deficiências atendidas eram somente as mais leves.
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MVP
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ESCOLHER

VAGA
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CV
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VAGA
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BUSCAR VAGA
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VAGA

CADASTRO
ENVIA

CV

ENVIA

CV

TEM

CADASTRO?

 Segundo a organização Endeavor, MVP, do inglês, “Minimum 
Viable Product” — é, como o próprio nome diz, a versão mais simples de 
um produto com as mínimas características necessárias para ele ser inserido 
no mercado. O conceito do MVP permite testar suas hipóteses e verificar se 
elas realmente fazem sentido. 
 Após percorrer todas as referências citadas nas pesquisas muitas 
informações interessantes foram levada em consideração na hora de pensar 
nos primeiros rascunhos para o produto.
 Primeiro o fato de ser um portal exclusivo para PCDs, os problemas 
apresentados com os filtros aparentemente estariam solucionados, evitando 
assim que os usuários que já possuem muitas dificuldades por possuir algum 
tipo de deficiência acabam por tendo que refazer processos complexos.
 O fluxo básico inicial foi mantido igual, a fim de trazer familiaridade 
para os usuários. O fluxo pós login é simplificado para que o usuário não 
tenha que buscar pelas oportunidades e sim o sistema oferecê-las. 

Fluxo Básico Inicial

Fluxo Pós Login
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Identidade Visual
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Tipografia

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzž
1234567890
‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

DOSIS
Extra-Light

Light
Regular

Medium
Semi-Bold

Bold
Extra-Bold

Dosis é uma família do tipo sem serif arredondada. Começou com o estilo 
Extra Light, útil apenas no tamanho 36pt ou upm e o conjunto de caracteres 
Extended Latin incluiu muitos caracteres alternativos, todos desenhados por 
Edgar Tolentino e Pablo Impallari.
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Protótipo
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Teste de Usabilidade
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Avaliação Heurística
 A Avaliação Heurística é uma técnica de inspeção proposta 
por Jakob Nielsen e Rolf Molich em 1990 com o objetivo de encontrar 
problemas de usabilidade em uma interface digital. A avaliação tem foco 
principal em sistemas acessados principalmente por desktop, visto que seu 
surgimento é concomitante com a segunda onda de computação (RENZI 
2017).
 De acordo com os autores é difícil de se aplicar a avaliação com 
apenas um especialistas porque unitariamente nunca se poderá identificar 
todos os erros de usabilidade de interface. Através de diversas pesquisas, 
Nielsen e Molich verificaram que diferentes pessoas encontram diferentes 
problemas de usabilidade. Em um estudo de caso em 1992 sobre Avaliação 
Heurística, 19 avaliadores analisaram um sistema de banco com o intuito de 
encontrar 16 problemas de usabilidade. Verificou-se que foram encontrados 
uma quantidade substancial de diferentes erros de usabilidade, com poucos 
destes sendo pontos comuns entre os avaliadores. Nielsen considera a 
Avaliação Heurística ser um bom método para encontrar tanto problemas 
graves quanto problemas simples. Apesar da união de análises de 19 
avaliadores terem mostrado todos os 16 problemas, Jakob Nielsen indica 
a utilização de apenas 3 a 5 avaliadores porque a adição de mais pessoas 
não traz muita informação adicional. A figura 1 de Nielsen mostra um 
gráfico que relaciona os problemas de usabilidade (de diferentes graus de 
dificuldade) encontrados com o número de avaliadores utilizados.
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 Observando as médias resultantes de mais de 6 projetos de testes 
de usabilidade, Nielsen (1994) indica que cada avaliador individualmente 
consegue localizar 35% dos problemas de usabilidade em interfaces e é 
possível atingir melhores resultados agregando observações de diferentes 
avaliadores. Nielsen (ibidem) expõe acelerado grau de eficiência na procura 
de erros com até 5 especialistas, encontrando em média 75% dos problemas. 
 Na realização dos testes, especialistas em usabilidade examinam e 
julgam diversos elementos da interface para saber se estão de acordo com os 
princípios sugeridos por Jakob Nielsen e Rolf Molich.
 Fez-se seleção de profissionais considerando sua experiência 
profissional com diversos tipos de projetos digitais e que já tivessem 
experiência com a técnica. Foram convidados 9 profissionais que possuem 
bastante experiência em diversos tipos de projetos digitais e já são bastante 
familiarizados com a técnica. Do total de convidados, 7 se mostraram 
interessados em participar, mas apenas 4, de fato, fizeram parte da avaliação. 
Não houve nenhuma interação entre os avaliadores e os testes foram feitos 
em locais totalmente separados. No final apenas 4 realizaram o teste de fato.

Avaliador 1
Designer com experiência de aproximadamente 10 anos trabalhando com os 
mais diversos tipos de projetos. 

Avaliador 2
Designer com experiência de 5 anos.

Avaliador 3
Designer com experiência de aproximadamente 4 anos.

Avaliador 4
Designer com experiência de aproximadamente 4 anos.

A aplicação  da avaliação seguir 3 etapas sequenciais: 
(1) avaliação do sistema – envia-se à cada especialista, o protótipo para 
análise e o guia de notificação de problemas com as heurísticas a serem 
analisadas. É importante frisar que, se necessário, pode-se incluir novas 
heurísticas ou modificá-las de acordo com a necessidade da pesquisa (Renzi e 
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freitas 2011). Os especialistas avaliam o sistema anonimamente e retornam o 
documento para o pesquisador 

(2) Compilação de respostas – Após receber os documentos de todos os 
especialistas, o pesquisador compila todos os erros apontados em um só 
documento para re-enviar à cada participante.

(3) Marcação de gravidade –  A partir da compilação dos problemas 
mapeados e suas respectivas heurísticas, os especialistas marcam qual a 
gravidade de cada problema.

 As heurísticas de Nielsen e Molich que comumente guiam os 
avaliadores são: 

1. Visibilidade do Status do Sistema
 Nesta heurística é proposto que o usuário deve saber o seu status em 
relação a sua posição dentro do sistema, ou seja, informar ao usuário sobre 
qual ambiente ele estava, em qual ele está e para quais ambientes ele pode ir.

2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
 O produto deve falar a linguagem do usuário. Todas as 
nomenclaturas devem ser contextualizadas e ser coerente com o modelo 
mental do usuário. Símbolos utilizados dentro da interface devem 
ser escolhidos corretamente de forma que facilite a compreensão das 
informações.

3. Controle e liberdade do usuário 
 O usuário deve ter total liberdade entre as decisões e ações que ele 
desejar. Nunca deve ser imposto uma ação ou decisão para ele. Também é 
necessário facilitar saídas caso ele precise refazer alguma ação ou desfazer 
uma opção que tenha escolhido erroneamente.

4. Consistência e Padronização
 O produto deve manter a consistência visual e de linguagem entre 
todas as telas. Tratar coisas similares da mesma maneira, facilitando a 
identificação do usuário e ensinando-o a usar o sistema. Manter os padrões 
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além de facilitar o entendimento, uma vez aprendida determinada ação o 
usuário já saberá como funciona caso a ação se repita ou existam outras 
similares. 

5. Prevenção de erros
 Os usuários normalmente cometem erros. Ele pode desejar realizar 
uma ação e acabar realizando outra, sendo causada seja por desatenção, falta 
de foco, etc. O produto deve fazer o máximo possível para prevenir esses 
tipos de erro. Um exemplo:  exibir confirmações quando o usuário quiser 
apagar um arquivo. 

6. Reconhecimento em vez de memorização
 O usuário não deve ser obrigado a reaprender o serviço toda a vez 
que o acessa. Devemos evitar acionar a memória do usuário o tempo inteiro. 
É preferível dar ao usuário formas de reconhecer padrões do que fazê-lo 
lembrar de como se faz aquela ação. 

7. Eficiência e flexibilidade de uso
 A interface deve atender tanto usuários leigos como experientes. 
Usuários mais inexperientes precisam de informações detalhadas para 
realizar determinado tipo de tarefas, mas conformem se familiarizam vão 
tendo necessidade de realizar determinadas ações de maneira mais rápida. 
Exemplo: atalhos via teclado que possibilitam realizar tarefas de maneira 
mais rápida.

8. Estética e Design minimalista
 A interface do produto deve ter somente as informações que são 
realmente necessárias. É crucial que mantenham-se apenas informações 
relevantes e que as secundárias sejam deixado em segundo plano, assim o 
produto se tornará muito mais eficiente.

9. Ajude os usuários a reconhecer,diagnosticar e recuperar ações 
erradas.
 Prevenir o erro é muito importante, porém, mais importante ainda 
é ajudar o usuário a identificar e resolver o erro. Utilize mensagens de erro 
claras, simples e diretas, conduzindo o usuário a solução.
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10. Ajuda e Documentação
 Mantenha ao alcance do usuário itens para auxiliá-lo em 
determinadas ações. A ajuda deve ser fixa e devem poder serem acessadas a 
qualquer momento.

Métricas de Gravidade
As métricas de gravidade foram indicadas pelos seguintes graus:

0 (zero) - Não é considerado um problema de usabilidade.
1 (um) - Problema considerado estético.
2 (dois) - Problema considerado pequeno.
3 (três) - Problema considerado grande.
4 (quatro) - Problema considerado catástrofe.

Como a avaliação foi aplicada?
 Antes do início de cada avaliação foi conversado individualmente 
com cada avaliador a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o teste ou 
disparidade nas gravidades e informado quais fluxos estariam disponíveis..

 Foi elaborado um protótipo de alta fidelidade navegável com a 
ferramenta Adobe Experience Design com os fluxos mais básicos, porém 
essenciais,  totalmente focado para o usuário com deficiência. 

 Também foi criado um documento no Google Drive com uma 
tabela e dados explicativos das Heurísticas, gravidades e como deveria ser 
preenchido.
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Resultados
 Os 4 especialistas encontraram 80 problemas de usabilidade. 
Seguindo a escala de gravidade de Nielsen, 3 deles foram considerados 
catastróficos,  25 foram considerados grandes problemas, 35 foram 
considerados problemas pequenos e 17 indicados como problemas estéticos 
não considerados problemas de usabilidade de fato.

 
As heurísticas mais citadas pelos especialistas no protótipo foram as 
heurísticas 4 e 8. Ambas citadas ao total de 48 problemas e relacionadas a 
problemas relacionados a aspectos visuais: Consistência e padronização e 
design estético e minimalista. A heurística 3 (liberdade e controle de usuário) 
foi correlacionada a 15 problemas e a heurística 1 (visibilidade e status do 
sistema) relacionada a 11 problemas.
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Problemas Catástrofe
 Problemas com maior urgência para serem reparados foram mais 
relacionados aos perfil de usuário e preenchimento do currículo, dois 
itens importantes para ajudar o usuário a conseguir uma oportunidade de 
emprego.

 Quando os usuários iniciam o preenchimento do formulário na 
seção de Formação, não é possível avançar sem preencher a formação, isso 
pode excluir os usuários menos qualificados. Após adicionar os dados 
de formação também é possível excluir os dados, somente editar. Ambos 
problemas relacionados a heurística 3 - Controle e liberdade do usuário. 
 A navegação através do protótipo apresentou alguns erros 
despercebidos na criação, não era possível retornar para página inicial em 
algumas páginas.
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Problemas Grandes
 Problemas não tão urgentes quanto os catastróficos, mas que exigem 
uma atenção especial assim que possível, para evitar problemas de interação 
do usuário. Serão citados aqui somente os mais importantes e relevantes 
para o projeto. A maioria foram apontados na etapa de preenchimento de 
habilidades no currículo.

 Não existe indicação do percentual de completo do documento 
(relacionado a heurística 1), também não foi encontrado um local para 
inserir uma foto de perfil (relacionado a heurística 3). Não existe indicação 
de quais campos são obrigatórios (relacionado a heurística 6). Não existem 
alertas em caso de erros no formulário (relacionado a heurística 9). Existe 
uma barra com a evolução do progresso, porém não é possível alternar entre 
os passos (relacionado a heurística 3).

 O uso de pop-up para preenchimento do currículo foi considerado 
um grande problema. Usuários com inibidores de pop-up não conseguiriam 
prosseguir com o procedimento. E poderia ser um grande problemas para 
usuários que estivessem via dispositivos móveis (relacionado com a heurística 
5).

 Também foram apontados erros de nomenclatura entre as páginas, 
em alguns locais estava escrito “Login” enquanto outros estava escrito 
“Entrar”  (relacionado a heurística 4).

 Foram indicados problemas de contraste e legibilidade nos principais 
banners informativos entre as páginas (relacionado a heurística 8), o que 
já é um problema para usuários com visão normal, pode ser um grande 
problemas para usuários com problemas de visão ou daltonismo por 
exemplo.
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Problemas Menores
 A maioria dos 35 problemas indicados foram relacionados às 
heurísticas 4, 6 e 8. 
Foram indicados problemas com tamanho de tipografia pequeno em 
diversas páginas (relacionados às heurísticas 6 e 8).

Problemas de consistência e padrões relacionados à heurística 4, como 
mudança de posição do botão de login e posicionamento da barra de busca 
em algumas páginas. Alguns problemas foram indicados na seção do Blog, 
no que diz respeito à navegabilidade para encontrar contextos específicos, 
também ausência de busca para esta seção. Alguns mal entendidos poderiam 
surgir devido a iconografia de alguns elementos, tamanhos de fonte e falta de 
contraste em algumas imagens (relacionados a heurística 6 e 8). 



75

Conclusão
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 A partir dos resultados coletados, ficou claro que muitos ajustes 
precisam ser feitos para desenvolvimento do projeto com a usabilidade 
adequada.
 As páginas relacionadas ao perfil e currículo, foram apontadas 
com os problemas mais críticos de acordo com os resultados da avaliação 
heurística, pois ambas possuem informações de extrema importância para 
ajudar os usuários a encontrar uma oportunidade emprego adequada. Como 
o projeto é focado em pessoas com algum tipo de deficiência é esperado que 
as informações e tarefas sejam elaboradas da maneira mais fácil e simples 
possível. 
 O uso da avaliação heurística para esta etapa, levantou discussão a 
respeito do próprio método em si. Foi observado que designers com uma 
experiência maior com o método são mais assertivos com a análise. Todos 
os especialistas eram designers experientes com projetos digitais, porém, o 
especialista n.º 2, possuía uma experiência maior com o método e os seus 
resultados foram muito mais detalhistas e numa quantidade muito maior 
que todos os outros. Mesmo com números tão diferentes de problemas, 
os resultados se completaram, como os de Nielsen expostos em seu 
experimento com 19 especialistas.
 Após as alterações necessárias no protótipo, os próximos passos para 
desenvolvimento do projeto parecem orientar para uma análise utilizando 
o Think-aloud Protocol ou uma avaliação cooperativa a fim de observar a 
utilização com o usuário final e acompanhar suas experiência em tempo real.
 Em todo esse processo, foi percebido que para o sucesso desse 
projeto é necessário ir muito além do digital (site), não é somente um site 
que irá impactar na mudança de vida para essas pessoas,  é necessário um 
trabalho de conscientização reforçando a importância da inclusão de pessoas 
com deficiência não só no mercado do trabalho, mas em todos os locais 
possíveis e quebrar as possíveis barreiras de preconceito. 
 É preciso buscar melhorias de acessibilidade em locais físicos e 
digitais, para que possamos ajudar o maior número de pessoas possível. 
Passar por todo esse processo me fez enxergar o quão pouco damos atenção 
a alguns detalhes que aparentemente são simples e que na verdade podem 
impactar uma grande fatia da nossa sociedade.
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 A IADIS (International Conference Information Systems) é uma 
conferência internacional que reúne estudiosos do mundo inteiro com o 
objetivo de abordar questões relacionadas ao design, desenvolvimento e uso 
de Sistema de informações tomando uma perspectiva sócio-tecnológica.
 Em sua 11ª edição, em 2018 foi realizada em Lisboa - Portugal, 
e possui eventos co-alocados: International Conference e-Society e 
International Conference Mobile Learning, apresentados em suas 16ª e 14ª 
edição.
 Utilizando o material deste estudo, foi criado um artigo  em 
conjunto com o Prof. Dr. Adriano B. Renzi para conferência e-Society 2018.
 A e-Society visa abordar as principais questões de interesse dentro 
da Sociedade da Informação, abrangindo os aspectos técnicos e não técnicos. 
As áreas de interesse são eSociety e Digital Divide, eBusiness / eCommerce, 
e-Learning, Novas Mídias e e-Society, Serviços Digitais em e-Society, 
e-Government / e-Governance, e-Saúde, Sistemas de Informação e Gestão de 
Informação. Essas áreas amplas são divididas em áreas mais detalhadas. 
 O artigo foi publicado com o título Inclusive Jobs: A project 
to help people with impairment find opportunities - Heuristic 
Evaluation to diagnose usability problems e possui foco no teste de 
usabilidade com a avaliação heurística citada anteriormente neste livro.
 O conteúdo do artigo e da conferência estão disponíveis no link:
http://webfelipe.com/esociety2018/esociety2018.pdf 
  
 

http://webfelipe.com/esociety2018/esociety2018.pdf
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