
                                                                                          
          

Página 1 de 2 

 

MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO COM 

PRODUTOS: ISCALE, CORPUS E CENÁRIO 
 

Carolina de Araujo Merizi
1
, Marcelo Gitirana Gomes Ferreira

2
 

 

 
1 Acadêmica do Curso de Design Industrial - CEART - bolsista PIBIC/CNPq 

2. Orientador, Departamento de Design - CEART – marcelo.gitirana@gmail.com.  
 

 
Palavras-chave: Experiência do Usuário. Avaliação. Design de Produtos. 

 

De acordo com a ISO 9241-210:2010, a experiência do usuário (UX) inclui todas as emoções, 

crenças, preferências, percepções, respostas físicas e psicológicas, comportamentos e realizações 

do usuário que ocorrem antes, durante e após o uso. Por meio de revisões da literatura, 

descrevem-se os principais métodos recentemente desenvolvidos para avaliar a UX com produtos 

(e também sistemas). Este artigo apresenta os três métodos estudados pela bolsista Carolina de 

Araujo Merizi em seu trabalho de iniciação científica. 

 

1. IScale: O iScale é uma ferramenta de avaliação da experiência do usuário a longo prazo. 

Desenvolvido por Karapanos et al. (2009) apresentado na CHI 2009 (27th International 

Conference on Human Factors in Computing Systems) em Boston, USA, tem o objetivo 

de reunir dados sobre a relação do usuário com o produto durante longos períodos de 

tempo, buscando minimizar o viés retrospectivo enquanto auxilia os usuários a 

recordarem suas experiências com o produto através de uma curva esboçada em um 

gráfico de tempo versus emoção. O procedimento é muito similar ao do método UX 

Curve, com o diferencial de ser um sistema online onde os usuários podem registrar suas 

curvas de relacionamento com o produto ao longo do tempo. Tanto o iScale quanto o 

método UX Curve foram projetados para medir tendências de longo prazo em UX e 

entender a qualidade do projeto através da relação usuário-produto. Em princípio, ambos 

podem ser usados para medir qualquer dimensão UX, mas as dimensões utilizadas nos 

estudos citados foram diferentes. Enquanto o iScale centrou-se na utilidade, facilidade de 

uso e inovação (Karapanos et Al., 2010), o UX Curve centrou-se, além disso, em uma 

dimensão aberta geral e atratividade. (Kujala et Al., 2011) 

 

2. Corpus: O método CORPUS foi desenvolvido na Alemanha por Von Wilamowitz-

Moellendorff et al. (2006), ele foca na mudança na natureza da relação usuário-produto. 

Trata-se de uma técnica de entrevistas retrospectivas que serve para reconstruir as 

mudanças na experiência do usuário ao longo de um período de um ano ou mais. 

Inicialmente os participantes devem comparar sua opinião atual sobre uma determinada 

qualidade do produto (por exemplo, facilidade de uso) com a que tinham no momento 

logo após a compra do mesmo, e caso tenha ocorrido alguma mudança, eles são 

convidados a avaliar a direção e a forma desta (por exemplo: melhora acelerada; 

deterioração constante). Finalmente, é pedido aos participantes que expliquem sobre as 
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razões que induziram essas mudanças na forma de relatórios curtos, os chamados 

"incidentes de mudança". (KARAPANOS, 2010) 

 

3. Cenário: O método baseado em cenários (GODET, 1987) consiste em um conjunto de 

técnicas em que se descreve o uso do produto ainda em sua fase inicial de 

desenvolvimento, tratam-se de descrições narrativas (textuais e/ou pictóricas) feitas pelos 

usuários, onde os mesmos imaginam como será a utilização do produto apresentando.  As 

narrativas produzidas são utilizadas de várias maneiras para guiar o desenvolvimento de 

um sistema que permitirá o uso destas experiências (ARAUJO, 2014). Para Godet (1993), 

o método em questão proporciona a possibilidade de raciocinar e até mesmo inventar o 

futuro. Marcial e Costa (2001) afirmam que as técnicas prospectivas, como o uso de 

Cenários, são utilizadas como forma de minimizar as incertezas deste futuro 

desconhecido, a prospectiva conduz a organização a desenvolver atitudes pré e pró-ativas 

em relação ao que está por vir, buscando a formulação de um futuro desejado.  
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