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Método de pesquisa, experimento, interatividade 
Este artigo apresenta uma abordagem de método de pesquisa experimental. O método tem o objetivo de verificar a 

influência da alta interatividade na percepção do usuário sobre a imagem da empresa no website institucional. Este 

estudo descreve as etapas de pesquisa exploratória, experimento, questionário e tratamento estatísticos dos dados. 

 

Research method, experiment, interactivity 
This paper presents an overview of an experimental research method. This method aims to check the influence of the 

interactivity in the user perception about the company's image in an institutional website. This study describes the 

stages of exploratory research, experiment, survey, and statistical treatment of data. 

 

1. Introdução 
 

Este artigo discute um método de pesquisa que 

aborda a influência da interatividade alta
1
 na 

percepção do usuário sobre a imagem da empresa 

no website institucional.  

 

Este trabalho abrange a caracterização da pesquisa, 

as etapas da pesquisa, técnicas de coleta, amostra e 

participantes, o procedimento do experimento e, 

por fim, o tratamento estatístico dos dados. 

 

A análise dos diferentes métodos de pesquisa 

conduz a escolha de métodos empíricos os quais 

tornam a participação do usuário efetiva. 

Este artigo conclui que métodos empíricos podem 

auxiliar o pesquisador a entender o comportamento 

do usuário e sua percepção de interatividade.  

 

2. Caracterização da pesquisa 
 

                                                 
1
 Macias (2003) utiliza o termo “interatividade alta” 

para abranger a comunicação entre usuários no sistema, 

através de e-mail, chat ou formulário de comentários. 

Esta pesquisa, sob ponto de vista de sua natureza e 

abordagem do problema, conforme a classificação 

proposta por Gil (2002), caracteriza-se como: 

aplicada, qualitativa e exploratória. 

 

Para iniciar esta pesquisa, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, que serviu de base 

para a construção do referencial teórico e de um 

diagnóstico sobre o assunto. Estudaram-se as áreas 

de Interação Humano-Computador, Interatividade, 

Design Centrado no Usuário, User Experience, 

Estética, Conteúdo, Usabilidade, Interatividade, 

Web 2.0, Percepção de Marca, Marketing Digital e 

Website Institucional. Através da análise das áreas, 

identificou-se uma lacuna na literatura. Há poucos 

estudos sobre a interatividade em websites feitos 

no Brasil, sobretudo em relação à influência da 

interatividade na percepção do usuário sobre a 

imagem da empresa em um website institucional.  

 

A partir desta análise, optou-se pela utilização da 

pesquisa exploratória que, de acordo com 

Richardson (2008), usa-se quando deseja-se ter a 

informação sobre um determinado assunto. Com a 

mesma intenção, Gil (2002:41) afirma que a 
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pesquisa exploratória é utilizada no aprimoramento 

de idéias ou para a descoberta de intuições, para 

“proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. Ainda de acordo com Gil 

(2002), a pesquisa exploratória possui um 

planejamento flexível, que possibilita a 

abrangência de variados aspectos. Neste método de 

pesquisa, utilizou-se o levantamento bibliográfico 

e exemplos para estimular a compreensão. 

 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, 

esta pesquisa pode ser classificada como pesquisa 

qualitativa. Richardson (2008) define que a 

pesquisa qualitativa justifica-se para entender a 

natureza de um fenômeno social e que o aspecto 

qualitativo pode estar presente mesmo quando as 

informações são transformadas em dados 

quantificáveis. Ainda que Silva e Menezes (2000) 

determinem a presença da pesquisa quantitativa 

quando, por exemplo, as informações coletadas na 

etapa da entrevista são traduzidas em números, 

entende-se que este estudo apenas irá quantificar 

dados qualitativos, como a percepção dos usuários 

sobre a imagem da empresa (se monótona ou 

divertida, por exemplo). Desse modo, tem-se a 

pesquisa qualitativa ainda que este estudo deseje 

obter dados estatísticos acerca da influência da alta 

interatividade em websites institucionais na 

percepção da imagem da empresa pelos usuários.  

 

Como este estudo tem por foco a avaliação de uma 

variável independente (alta interatividade) em um 

sistema (website institucional), aplicou-se a 

pesquisa experimental. Segundo Gil (2002), a 

pesquisa experimental consiste em estabelecer um 

objeto de estudo, fazer a seleção das variáveis que 

seriam capazes de influenciá-lo e definir as formas 

de controle e de observação dos efeitos que a 

variável produz no objeto.  

 

3. Etapas da pesquisa 
 

Esta pesquisa possui um caráter exploratório e tem 

como objetivo compreender se: a participação do 

usuário na construção ou no compartilhamento de 

conteúdo com outros usuários na “Home Page” do 

website institucional (alta interatividade) influencia 

na percepção deste usuário sobre a imagem da 

empresa neste seu website institucional. Com isso, 

optou-se por realizar um experimento em 

laboratório, seguido de um questionário sobre a 

imagem da empresa. 

 

O estudo em laboratório é o método utilizado 

para realizar o experimento, uma vez que, para 

Fachin (2003), é um método que permite um 

controle maior do pesquisador sobre a situação. 

Assim, há uma facilidade maior na coleta dos 

dados e na replicação do estudo. 

 

Para a avaliação de uma pesquisa experimental, 

Dencker e Viá (2001) destacam o uso das técnicas 

de observação, entrevista e questionário. Neste 

estudo, utilizou-se a técnica do questionário com 

perguntas fechadas, através de escala 

semântica. A utilização do questionário torna a 

aplicação menos dispendiosa e pode ser aplicada a 

um número maior de pessoas. As perguntas 

fechadas mantêm a uniformidade e possibilitam a 

quantificação das respostas (DENCKER E VIÁ, 

2001). No entanto, o uso das perguntas fechadas 

podem impossibilitar a captação das impressões 

dos participantes ou dificultam a obtenção das 

emoções que os participantes sentiram durante o 

experimento. Possíveis dúvidas dos participantes, 

dificuldades ou outras percepções que não estejam 

previstas nas perguntas fechadas também não serão 

captadas. Essas dificuldades indicam a necessidade 

de uma pergunta qualitativa. Para Santos (2004), 

o objetivo de avaliar a satisfação subjetiva do 

usuário é tentar descobrir o que as pessoas pensam 

e sentem a respeito do uso de um produto, a fim de 

medir a qualidade percebida de uso.  

 

Por fim, para a análise dos dados quantitativos 

coletados no questionário, é feito a aplicação do 

teste t, a fim de verificar se a diferença entre os 

dados é válida para determinar se a alta 

interatividade influencia a percepção dos usuários 

sobre a imagem da empresa no website 

institucional. Os objetivos das etapas da pesquisa 

são apresentados a seguir: 

 

3.1 Etapa 1 - Pesquisa Exploratória 
  

Nesta etapa objetiva-se obter informações sobre:  

a) Quais ferramentas são utilizadas para 

proporcionar a interatividade na internet; b) Como 

os websites institucionais proporcionam a 

interatividade com os usuários; c) Quais são e 

como são aplicados alguns tipos de experimentos 

que envolvem interação e interatividade; d) Quais 

são as técnicas utilizadas para avaliar o design de 

interfaces; e) Qual tipo de experimento, técnica de 



 

avaliação, participantes, amostra e análise que 

melhor se adequam a esta pesquisa. 

 

3.2 Etapa 2 – Experimento 
 

Objetiva-se: Manipular a variável interatividade 

em um protótipo de website institucional. 

3.3 Etapa 3 – Questionário  

 
Os indicadores que direcionam a produção do 

questionário são: a imagem da empresa percebida 

pelo usuário; a atitude despertada no usuário e a 

satisfação do usuário com a usabilidade, estética e 

conteúdo de websites institucionais. Esta etapa tem 

o objetivo principal de avaliar as: a) percepções 

dos usuários sobre a imagem da empresa no 

website institucional. Como objetivos secundários 

pretende-se avaliar as: b) percepções dos usuários 

sobre o website em si e o seu conteúdo; c) 

percepções dos  usuários sobre suas atitudes para o 

website; d) percepção geral dos usuários sobre a 

experiência com o website. 

 

3.4 Etapa 4 – Análise dos dados 
 

Esta etapa tem o objetivo de tentar descobrir 

possíveis conexões entre a interatividade e a 

imagem da empresa. 

 

4. Técnicas de coleta 
 

4.1 Pesquisa Exploratória 

 
A coleta de informações na pesquisa exploratória 

divide-se entre a pesquisa bibliográfica e a 

observação, conforme apresentadas a seguir: 

 

a) Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica refere-se ao material já 

elaborado, constituído principalmente em livros e 

artigos. A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica é a de fornecer uma grande 

quantidade de informações ao pesquisador sobre 

fenômenos amplos e dispersos em tempo e espaço. 

No entanto, o pesquisador deve atentar-se à fonte 

dos dados coletados, para evitar possíveis erros ou 

incoerências que possam apresentar.  (GIL, 2002). 

Nesta etapa do método, são pesquisados: a1) 

Artigos em periódicos e congressos nas áreas de 

Design de Interação, Interface, Interatividade e 

Marketing Digital; a2) Livros nas áreas de 

Construção e Percepção de Marca, IHC e Pesquisa 

Experimental; a3) Teses e dissertações sobre 

Design, IHC e Testes empíricos. Nesta etapa são 

realizados o levantamento e a seleção do tipo de 

experimento a ser executado, a técnica de coleta de 

dados para a avaliação do experimento, o tipo de 

questionário e o tipo de teste a ser aplicado para 

definir a validação dos dados do questionário. 

b) Observação 

 

A observação é uma técnica de coleta de dados que 

permite ao pesquisador obter informações sem a 

necessidade da colaboração de pessoas ou grupos. 

Esta técnica pode ser associada a outras técnicas de 

coleta de dados e ser utilizada para observar 

pessoas, ações, objetos, documentos, etc, a fim de 

obter dados suplementares significativos. A 

observação pode implicar na intervenção direta do 

observador sobre a realidade estudada ou não 

(DENCKER E VIÁ, 2001).  Nesta etapa, são 

observados: b1) Websites em geral, que 

apresentavam ferramentas que proporcionam alta 

interatividade para os usuários; b2) Websites 

institucionais que apresentavam ou não 

ferramentas que proporcionam alta interatividade 

para os usuários. Esta etapa possibilita a definição 

de quais ferramentas que proporcionam alta 

interatividade em websites serão aplicadas nos 

protótipos desenvolvidos no experimento. 

 

4.2 Experimento 
 

O experimento realizado em um estudo de 

laboratório possibilita ao pesquisador controlar a 

manipulação de uma variável de um sistema, a fim 

de testar à influência desta variável sobre a 

hipótese que está sendo testada. Mesmo que o 

experimento realizado em laboratório afaste o 

estudo da realidade e das condições reais de uso do 

sistema, a sua vantagem é justamente a de poder 

minimizar as influências externas que poderiam 

alterar o resultado da pesquisa. Com isso, pode-se 

obter um resultado mais preciso da influência da 

variável no sistema (FACHIN, 2003). 

  

Ainda de acordo com Fachin (2003), para realizar 

a manipulação, define-se a variável independente a 

ser manipulada e a variável dependente que será 

observada. Por variável independente, entende-se 

como o fator determinante para que haja 

determinado efeito. Já a variável dependente é o 

fator a ser descoberto, e está condicionada às 

alterações da variável dependente. 



 

 

Nesta pesquisa, tem-se como variável 

independente a presença da alta interatividade, 

definida como a capacidade do sistema em permitir 

que o usuário possa construir ou compartilhar 

conteúdo com outros usuários na interface. Já 

como variável dependente, tem-se a imagem da 

empresa percebida pelos usuários. Este estudo trata 

a imagem da empresa como os valores que os 

usuários atribuem a esta empresa, o que ela 

significa e representa para estes usuários. 

 

O experimento objetiva entender se a alta 

interatividade (variável independente) em sites 

institucionais da Web (sistema) pode influenciar a 

percepção da imagem da empresa (variável 

dependente) com os usuários do site.  

 

4.3 Websites desenvolvidos 
 

Para a realização do experimento, primeiramente 

foram desenvolvidos 2 protótipos de websites 

institucionais O tema do site foi escolhido após a 

analise do interesse do publico alvo. A categoria 

tênis de esportivo foi escolhida por ter os 

estudantes universitários como potenciais 

consumidores e por ser um assunto que estes 

estudantes possam estar interessados em pesquisar 

na internet. Também se observou que as empresas 

de tênis esportivos têm investido em comunicação 

digital e a abordagem de temas sobre a saúde e a 

qualidade de vida através de esportes tem sido 

relevante para a sociedade.  

 

Desta forma, os websites institucionais são de uma 

empresa fictícia de tênis esportivos, a Way. O 

nome Way foi escolhido por representar uma 

palavra que faz relação à prática esportiva, bem 

como para seguir a linha das marcas similares, que 

utilizam nomes estrangeiros para suas linhas de 

tênis. O logotipo desenvolvido para a marca foi 

criado tendo como base as marcas similares de 

tênis esportivos. Os websites institucionais 

desenvolvidos para a Way possuem conteúdo, 

estética e usabilidade semelhantes. O website A 

apresentará ferramentas que proporcionem alta 

interatividade para os usuários. Enquanto no 

website B, a interatividade será reduzida. 

 

São apresentadas apenas as “Home Pages” dos 

websites aos usuários. Na “Home Page” de ambos 

os websites, há informações sobre práticas 

esportivas e consequentes benefícios para a saúde, 

bem como informações sobre a empresa Way e os 

tênis da marca. Além disso, os websites 

apresentam dicas esportivas aos visitantes.  

 

No website A, o usuário poderá deixar suas 

próprias dicas esportivas, através de uma 

ferramenta que permitirá aos usuários deixarem 

comentários. A dica enviada pelo usuário, 

juntamente com seu nome, poderá ser visualizada 

instantaneamente na “Home Page”. Além de deixar 

uma dica, o usuário também poderá votar se gostou 

ou não das dicas enviadas pelos outros usuários. O 

resultado da votação também é instantaneamente 

atualizado na “Home Page”. Já no website B, as 

dicas esportivas poderão ser visualizadas, mas não 

haverá a possibilidade de o usuário cadastrar a sua 

própria dica ou votar nas dicas dos outros usuários. 

Observe as diferenças entre o website A e o 

website B a seguir. 

 

 
Figura 1. Home Page do website A 

Fonte: o autor. 

 

 
Figura 2. Home Page do website B 

Fonte: o autor. 

 

4.4 Questionário sobre a imagem da empresa 
 

Neste estudo, utiliza-se o questionário com 

perguntas fechadas, com a utilização da escala de 

diferencial semântico. De acordo com Dencker e 

Viá (2001), o questionário visa obter informações 

através das respostas assinaladas diretamente pelo 

participante entrevistado, sem um contato maior 

com o pesquisador, diferentemente da entrevista, 

na qual há um contato entre o participante 



 

entrevistado e o pesquisador. Com isso, opta-se 

pela utilização do questionário para evitar 

possíveis inibições e não influenciar na resposta 

dos participantes. 

  

Conforme dito anteriormente, a vantagem da 

utilização de perguntas fechadas está na 

padronização das respostas (que facilitam a 

comparação entre as respostas), na limitação da 

possibilidade de interpretação e erro do 

entrevistado, na praticidade de aplicação a um 

grande número de entrevistados e na facilidade de 

replicação (DUARTE E BARROS, 2005). 

A técnica de coleta de dados “escalas de 

diferencial semântico” permite que o indivíduo 

respondente marque, em uma escala que vai de um 

conceito extremo a outro, um valor que 

corresponda à sua opinião sobre o objeto estudado. 

Nesta pesquisa, aplica-se o questionário com o 

objetivo geral de estabelecer uma comparação 

entre o website que proporciona alta interatividade 

aos usuários e o que proporciona baixa 

interatividade. Ao realizar a comparação entre os 

resultados, pretende-se tentar descobrir se a 

percepção dos usuários sobre imagem da empresa 

no website institucional pode ser alterada de 

acordo com a presença da alta interatividade. 

 

Em virtude do controle da variável interatividade, 

pretende-se verificar se o usuário atribui à imagem 

da empresa as sensações proporcionadas pela alta 

interatividade durante a experiência de navegação. 

Assim, também se pode verificar se a presença da 

alta interatividade influencia na percepção do 

usuário sobre a imagem da empresa no website 

institucional. Apresenta-se o questionário a seguir. 

As perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 são assinaladas 

em escala semântica. A pergunta 4 é objetiva e a 

pergunta 8 também apresenta uma questão aberta. 

 
1. Como você imagina a empresa? 
            Monótona |_____________________|  Divertida 
              Moderna |_____________________|  Antiquada 
                  Rígida |_____________________|  Flexível 
             Confiável |_____________________|  Não-confiável 
          Inacessível |_____________________| Acessível 
            Agradável |_____________________|  Desagradável 
 

2. Como você se sente em relação à empresa? 
       Desanimado |_____________________|  Entusiasmado 
             Satisfeito |_____________________|  Frustrado 
              Distante  |_____________________|  Próximo                   
   Desinteressado |_____________________|  Interessado        
Sem participação |_____________________|Participativo 
          Estimulado |_____________________|  Entediado 
 

 

3. O que você achou da Home Page do site? 
               Péssima |_____________________|  Excelente 
          Satisfatória |_____________________|  Frustrante   

               Tediosa |_____________________|  Estimulante 
                     Fácil |_____________________|  Difícil 
                  Rígida |_____________________|  Flexível 

 

4. Você leu as dicas? 
(  ) Não   (  ) Sim 
 

5. O que você achou das dicas? 
           Divertidas |_____________________|  Chatas 
Desinteressantes |_____________________|  Interessantes 
             Tediosas |_____________________|  Estimulantes 
        Satisfatórias |_____________________| Frustrantes 
         Adequadas |_____________________|  Inadequadas 
 

6. Você postaria as suas próprias dicas? 
                 Nunca |_____________________|  Certamente 
 

7. Você gostaria de votas nas dicas? 
         Certamente |_____________________|  Nunca 
 

 

8. Você voltaria a esta página do site? Por que? 
                 Nunca |_____________________|  Certamente 
R:______________________________________________ 
 

9. Você indicaria o site a outras pessoas? 
         Certamente |_____________________| Nunca 
 

Tabela 1. Questionário sobre a imagem da empresa 
 

 

As perguntas “Como você imagina a empresa?”, e 

“Como você se sente em relação à empresa?” 

visam descobrir se a presença da alta interatividade 

influencia nas percepções dos usuários sobre a 

imagem da empresa.  
 

As perguntas “O que você achou da Home Page do 

site?” e “O que você achou das dicas do site?” 

visam descobrir se a presença da alta interatividade 

influencia nas percepções dos usuários sobre o 

website. Ao perguntar ao usuário o que acha da 

Home Page e das “dicas”, pretende-se descobrir o 

que este usuário achou da estética, da usabilidade, 

da interatividade e do conteúdo (definido como as 

“dicas”) da Home Page. 

 

A pergunta “Você leu as dicas?” pretende 

descobrir se o website foi construído de modo 

eficaz para a leitura das dicas.  A presença desta 

pergunta deve-se apenas para identificar se os 

participantes realizaram a atividade corretamente. 

 

As perguntas “Você postaria suas próprias dicas?”, 

“Você gostaria de votar nas dicas?”, “Você voltaria 

a esta página do site” e “Você indicaria o site a 

outras pessoas?” visam descobrir se a presença da 

alta interatividade influencia nas percepções dos 

usuários sobre suas atitudes para o website. 

Entende-se como “atitude para o website” o fato do 

usuário querer participar na construção de 

conteúdo (postando suas próprias dicas) ou no 

compartilhamento de conteúdo (votando nas dicas 

dos outros usuários e indicando o website a outros 

usuáros), bem como no ato de querer conferir a 

Home Page posteriormente. 



 

 

Todas as perguntas com escala de diferencial 

semântico são utilizadas para descobrir se a 

presença da alta interatividade influencia na 

percepção geral dos usuários sobre a 

experiência com o website. A experiência do 

usuário no experimento é definida através das 

percepções que tiveram de como é a empresa, 

como se sentiram em relação à empresa, o que 

acharam do website, se gostaram ou não das dicas 

esportivas apresentadas, se gostariam de postar ou 

votar nas dicas, se voltariam ou indicariam o 

website a outros usuários.  

5. Amostra 

 
Esta pesquisa caracteriza-se pela amostra não-

probabilística, em uma seleção por conveniência 

e com informantes-padrões. A amostra é não-

probabilística em virtude de não se ter acesso às 

regiões e países de todos os integrantes do universo 

do público-alvo de tênis esportivos para poder 

selecionar os participantes. Deste modo, foram 

escolhidos alunos da UFPR para representar a 

amostra, pela conveniência de fazer a seleção, pois 

o experimento será realizado na própria instituição. 

 

Duarte e Barros (2005) defendem a amostra não-

probabilística, em uma seleção por conveniência, 

pela viabilidade deste tipo de seleção, pois as 

fontes são selecionadas de acordo com a 

proximidade ou disponibilidade. Ainda que a 

amostra seja não-probabilística, a seleção dos 

participantes entre os estudantes da universidade 

foi aleatória, seguindo os critérios definidos 

anteriormente. Duarte e Barros (2005) também 

classificam como informantes-padrões os 

participantes que estão envolvidos com o tema da 

pesquisa, mas que podem ser substituídos por 

outros (com os mesmos critérios da seleção), sem 

que haja prejuízo nos resultados 

 

5.1 Participantes 
 

Os participantes escolhidos são jovens entre 18 e 

24 anos, por representarem um mercado-alvo dos 

tênis esportivos. São selecionados um número 

igual de homens e mulheres participantes, a fim de 

minimizar a possível alteração de resultado que a 

diferença de gênero sexual poderia implicar. Dessa 

forma, a escolha dos participantes é definida 

seguindo os critérios: Jovens entre 18 e 24 anos; 

número igual entre homens e mulheres; 

familiaridade e interesse no mercado de tênis 

esportivos; experiência com interfaces digitais e, 

em específico, com a navegação na internet.  

Os participantes são divididos em dois grupos de 

20 pessoas. Tanto o grupo A quanto o grupo B 

contam com 10 mulheres e 10 homens.  

 

6. Procedimento 
 

6.1 Etapa 1 – Pesquisa exploratória 
 

A primeira etapa tem como intuito a obtenção de 

informações sobre quais as ferramentas que os 

websites e os websites institucionais utilizam para 

proporcionar a interatividade com seus usuários. 

Além disso, esta etapa tem o objetivo de definir 

qual o experimento, técnica de avaliação, 

participantes e análise melhor se adequavam a esta 

pesquisa.  

 

Primeiramente, foram organizados os tipos de 

experimentos utilizados, e verificou-se que o tipo 

de experimento com teste A/B era o que melhor se 

aplicava a esta pesquisa. O experimento com teste 

A/B é realizado desenvolvendo-se duas interfaces 

diferentes para um mesmo website. Este tipo de 

teste tem por objetivo verificar a influência de uma 

variável sobre um sistema, através de comparação 

entre uma interface que possui a variável e uma 

interface que não possui. O objetivo do teste A/B 

enquadra-se ao objetivo desta pesquisa ao verificar 

se a variável interatividade influenciaria na 

percepção dos usuários sobre a imagem da 

empresa na website institucional. 

 

Após a definição do tipo de experimento que seria 

utilizado, decidiu-se tabular alguns tipos de 

ferramentas que os websites utilizam para 

proporcionar interatividade, como: enquetes com 

publicação de resultados; comentários; enquete 

avaliativa de comentários; compartilhamento de 

imagens, áudios e vídeos; personalização da 

imagem de fundo do website; chat online; jogos 

entre usuários; criação de perfil. 

 

Em seguida da tabulação, verificou-se a 

viabilidade de produção e a coerência de aplicação 

em um website institucional de tênis esportivos, e 

decidiu-se por utilizar as ferramentas de escrever 

comentários e enquete avaliativa de comentários. 

 

Definidas as ferramentas que seriam utilizadas no 

experimento, avaliaram-se as técnicas de avaliação 



 

de satisfação do usuário. Optou-se pelo 

questionário com perguntas fechadas, pela 

facilidade de aplicação e quantificação de 

resultados, conforme já mencionado. Os 

participantes são definidos através de breves 

entrevistas de sondagem entre os alunos da UFPR. 

A entrevista tem o objetivo de descobrir quais 

pessoas terão interesse em participar do 

experimento e, entre estas, quais estarão 

habilitadas de acordo com o critério de seleção 

(vistos no item 5.1 Participantes). 

 

Após a seleção, os 40 indivíduos escolhidos são 

catalogados com seus nomes, idades, sexo, email e 

telefone, para que, posteriormente, entre-se em 

contato e agende-se a participação no experimento. 

 

6.2 Etapa 2 – Experimento 
  

Para realizar o experimento, os usuários são 

divididos em dois grupos de 20 pessoas. O grupo A 

para a navegação no website A e o grupo B para a 

navegação no website B. Cada grupo atuará 

separadamente. Primeiro é realizado o experimento 

com 10 pessoas do grupo A, previamente 

escolhidas aleatoriamente entre as 40. Após isso, o 

experimento é realizado com as outras 10 pessoas 

restantes do grupo A. Em seguida, repete-se o 

processo com o grupo B. 

 

Antes dos usuários iniciarem a navegação 

individualmente, é dito que a empresa Way é uma 

empresa nova de tênis esportivos, que está 

desenvolvendo seu website e que, por isso, apenas 

a “Home Page” do website estará disponível. Em 

seguida, é dito aos participantes que o menu e os 

links não estarão funcionando, mas que eles podem 

conferir o layout gráfico, ler os textos e participar 

com as dicas esportivas e que terão de dois a três 

minutos para isso. Após a navegação, é dado o 

questionário sobre a imagem da empresa.  

 

6.3 Etapa 3 – Questionário  
  

A entrega do questionário sobre a imagem da 

empresa acontece imediatamente após o término da 

navegação, para que os participantes possam 

recordar-se com facilidade da experiência. O 

questionário é o mesmo para os grupos. A presença 

do pesquisador dá-se apenas para explicar as 

perguntas e para que possa sanar possíveis dúvidas 

dos participantes. Os participantes respondem 

individualmente o questionário, para evitar 

possíveis inibições e influências nas respostas.  

 

7. Tratamento estatístico dos dados 
 

A análise das respostas dos participantes é 

realizada através da comparação entre os grupos. 

Com isso, busca-se estabelecer conexões entre a 

interatividade e a percepção dos usuários sobre a 

imagem da empresa no website institucional.  

Primeiramente observa-se se os participantes 

responderam “sim” à pergunta “Você leu as 

dicas?”, para verificar se a atividade foi realizada 

corretamente. Se a resposta for negativa, exclui-se 

este questionário da análise. Se a resposta for 

positiva, prossegue-se a análise dos questionários.  

 

Para realizar a comparação, separaram-se as 

perguntas em blocos, descritos a seguir: 

  

a) Utilizaram-se as questões com escalas de 

diferencial semântico “Como você imagina a 

empresa?”, e “Como você se sente em relação à 

empresa?” a fim de descobrir se a presença da alta 

interatividade influenciou ou não na percepção 

dos usuários sobre a imagem da empresa. 

 

b) Utilizaram-se as questões com escalas de 

diferencial semântico “O que você achou da Home 

Page do site?”e “O que você achou das dicas do 

site?” a fim de descobrir se a presença da alta 

interatividade influenciou ou não na percepção 

dos usuários sobre o website.  

 

c) Utilizaram-se as questões com escalas de 

diferencial semântico “Você postaria suas próprias 

dicas”, “Você gostaria de votar nas dicas?”, “Você 

voltaria a esta página do site” e “Você indicaria o 

site a outras pessoas?” a fim de descobrir se a 

presença da alta interatividade influenciou ou não 

na percepção dos usuários sobre suas atitudes 

para o website. 

 

As respostas dos questionários foram tratadas das 

seguintes maneiras: 

 

• Separam-se os questionários de acordo com o 

grupo a que pertencem, A e B. Somam-se os 

valores de todas as categorias dos blocos de 

perguntas de um mesmo questionário e faz-se a 

média aritmética; 

 

• É feita a média aritmética dos valores dos 



 

questionários do grupo A e depois do grupo B. 

Com a média de cada grupo estabelecida, aplica-se 

o teste t, a fim de avaliar se a diferença encontrada 

nas médias dos grupos é válida; 

 

• Se o resultado do teste t apontar que as diferenças 

são válidas e se a média do grupo A (com alta 

interatividade) for maior que a do grupo B (com 

baixa interatividade), considera-se que a alta 

interatividade influenciou positivamente sobre o 

bloco de perguntas analisado; 

 

• Se o resultado do teste t apontar que as diferenças 

são válidas e se a média do grupo B (com baixa 

interatividade) for maior que a do grupo A (com 

alta interatividade), considera-se que a alta 

interatividade influenciou negativamente sobre o 

bloco de perguntas analisado; 

 

• Se o resultado do teste t não apontar diferenças 

válidas entre o grupo A e B considera-se que a alta 

interatividade não influenciou a percepção dos 

usuários sobre bloco de perguntas analisado. 

 

d) Após a análise de acordo com o bloco de 

perguntas, é feita a análise geral dos questionários, 

a fim de tentar descobrir se a presença da alta 

interatividade influenciou a percepção geral dos 

usuários sobre a experiência com o website.  As 

respostas dos questionários foram tratadas das 

seguintes maneiras: 

 

• Separam-se os questionários de acordo com o 

grupo a que pertencem, A e B. Somam-se os 

valores de todas as categorias de um mesmo 

questionário e faz-se a média aritmética. Desse 

modo, tem-se um valor único para cada 

questionário de cada grupo; 

 

• É feita a média aritmética dos valores dos 

questionários do grupo A e depois do grupo B. 

Com a média de cada grupo estabelecida, aplica-se 

o teste t, a fim de avaliar se a diferença encontrada 

nas médias dos grupos é válida; 

 

• Se o resultado do teste t apontar que as diferenças 

são válidas e se a média do grupo A (com alta 

interatividade) for maior que a do grupo B (com 

baixa interatividade), considera-se que a alta 

interatividade influenciou positivamente a 

percepção geral dos usuários sobre a experiência 

com o website; 

 

• Se o resultado do teste t indicar que as diferenças 

são válidas e se a média do grupo B (com baixa 

interatividade) for maior que a do grupo A (com 

alta interatividade), considera-se que a alta 

interatividade influenciou negativamente a 

percepção geral dos usuários sobre a experiência 

com website; 

 

• Se o resultado do teste t não apontar diferenças 

válidas entre o grupo A e B considera-se que a alta 

interatividade não influenciou a percepção geral 

dos usuários sobre a experiência com o website. 

 

8. Considerações finais 

 
Este artigo tinha o objetivo de apresentar o método 

de pesquisa que aborda a influência da 

interatividade na percepção do usuário sobre a 

imagem da empresa no website institucional. 

 

Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para 

a discussão da aplicação de experimentos a 

pesquisas de design relacionadas à interatividade. 

Espera-se também que este artigo auxilie 

estudiosos do design no desenvolvimento de 

métodos de pesquisa que envolvam experimentos.  

 

Como estudos futuros, propõe-se a realização de 

estudos sobre métodos de pesquisa que tratem de 

outras formas de abordagem da interatividade e 

outras formas de aplicação de experimentos, a fim 

de fomentar a discussão na área e estimular o 

desenvolvimento de pesquisas empíricas. 
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