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RESUMO 
 

SOARES. Thiago. O Bibliotecário utilizando a arquitetura da informação e a usabilidade na 
informação esportiva. 2012. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação). Curso de 
Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2012. 
 
 
O presente trabalho analisa uma das diversas facetas em que o bibliotecário pode atuar. Tendo o 

seu foco central na área esportiva. Apresenta referencial teórico nas áreas de indústria de 

entretenimento e do esporte, gestão da informação, sociedade da informação e do conhecimento 

bem como sobre arquitetura da informação e usabilidade. Demonstrará que o profissional 

bibliotecário possui características necessárias para ser um arquiteto da informação e fará um 

estudo sobre usabilidade utilizando web sites de esportes, através das Heuríticas de Nielsen. 

 
 
 
Palavras-chave: Informação Esportiva. Gestão da Informação. Arquitetura da Informação. 

Usabilidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dizem que o Brasil é o país do futebol. Esta afirmação está correta, mas não completa. 

Hoje o Brasil é o país do futebol, do vôlei, da ginástica, do basquete, e de tantos outros 

esportes, com atletas e times colecionando medalhas e títulos em vários campeonatos e 

localidades do mundo. Estamos nos dando conta de que o esporte faz parte de nossas 

vidas, do nosso cotidiano, tanto como um alto rendimento, quanto por diversão. 

 

 Devido à sua grande repercussão, em todo o mundo, o esporte é considerado hoje 

como um dos pilares da indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento é 

hoje no mundo a que mais movimenta dinheiro, e como consequência disso paga 

maiores salários.   A respeito disso Ricardo Buarque (2005) diz: 

 

Tradicionalmente o esporte “briga” pela atenção do público com dois 
grandes pilares da indústria do entretenimento: o cinema e o show 
business. Todavia o esporte apresenta algumas características que o 
diferenciam dos demais e que podem ser bem exploradas por seus 
patrocinadores. (BUARQUE, 2005, p.1) 

. 

Desta forma, com o esporte se tornando uma grande indústria, a importância da gestão 

da informação neste segmento fica evidente e necessária.  Mas a gestão da informação 

ainda é um campo pouco explorado por parte da comunidade esportiva.  Isso ocorre 

porque os presidentes, diretores de clubes, federações e etc., desconhecem a 

importância e o poder que a informação possui nos dias atuais.  

 

Atualmente, a informação é a matéria prima principal dessa nova era tecnológica que 

vivemos. A partir do reconhecimento das organizações da importância da informação 

como matéria-prima para a tomada de decisão, é notória a crescente demanda pela 

gestão da informação, uma nova área do saber que surgiu. Seu objetivo dentro de uma 

organização é gerenciar a informação de forma que sirva como suporte para que a 

organização cumpra sua missão de forma mais eficiente e eficaz possível. A respeito 

disso, Davenport (2001) comenta gestão da informação consiste em um conjunto 

estruturado de atividades que incluem o modo como às empresas obtêm, distribuem e 

usam a informação e o conhecimento.  
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A gestão da informação é uma área multidisciplinar em plena expansão, fazendo com 

que organizações privadas e públicas busquem profissionais capacitados para atuar 

como  

 

gestores, desenvolvendo, assim, as habilidades próprias de um gestor nessa área. 

 

Após consultar alguns trabalhos, foi percebido que o tema pesquisado quase não foi 

explorado. Poucas pesquisas sobre gestão da informação na área desportiva foram 

produzidas. Assim, considera-se pertinente desenvolver um trabalho que aborde esta 

questão, agregando a arquitetura da informação, e desta forma contribuir para que esta 

questão possa vir a ser mais discutida na área biblioteconômica. 

 

O bibliotecário é o profissional apto para desempenhar com eficiência a gestão da 

informação na indústria esportiva. Ele está preparado para desenvolver um plano de 

ação através de atividades, como: busca da informação desejada, definição de políticas 

de avaliação de informação, definição de estruturas de informação e esquemas 

organizacionais, dentre outras. 

 

No presente trabalho, o foco estará na área da gestão da informação na área esportiva. 

A área da gestão da informação no âmbito dos esportes começa a ser percebida como 

uma ação necessária neste tipo de organização. 
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2 JUSTIFICATIVA 

  

O tema estudado neste trabalho se apresenta pertinente, pois, identifica a importância 

do papel do bibliotecário brasileiro na gestão de informação em uma área que vem se 

desenvolvendo, ganhando recursos, e ampliando sua integração com o mundo 

empresarial, que é a área da gestão de informação desportiva. Tal fato é notório no 

Brasil, o país da América do Sul que será a sede da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016. Assim, este trabalho pode servir também para indicar aos 

bibliotecários um campo de trabalho ainda pouco explorado, mas de grande relevância.  

 

Em relação ao que nos interessa, trata-se de informação especializada que diz respeito 

ao domínio específico das atividades físicas desportivas e do lazer, que se costuma 

designar por informação desportiva. (CLARK, 2000, p.9) 

 

 

A informação esportiva está exposta em diversos segmentos, como; jornais, televisões; 

e web sites entre outros. A procura por esse tipo de informação vem aumentando nos 

dias de hoje, revelando-se de suma importância para os profissionais que lidam 

diariamente com a informação esportiva. 

 

Segundo Botelho e colaboradores, (2007 p.3, apud Clark 2000 p.9-12) existem vários 

tipos de usuários de informação esportiva. O quadro 1, a seguir, elaborado a partir de 

seu trabalho, ilustra essa situação. 
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Quadro 1 
Usuários da Informação Esportiva 

Usuários Tipos de 
informação 

Motivação/ 
Finalidades 

Fontes 

 
Gestores 

desportivos 

Administrativas; 
Políticas; 

Legislação; 
Empresarial. 
 

Definição de 
políticas;  

Estratégias 
administrativas 

Atualidade política; 
Diretórios; Relatórios; 

Informações; 
Estatísticas; 

Legislação; Gestão. 

 
Especialistas e 
pesquisadores 

Científica; 

Estatísticas;  

Pessoal. 

Pesquisa científica; 
Atuação dos 
Especialistas 

(médicos, 
psicólogos, 
sociólogos, 

fisioterapeutas) 

Obras especializadas; 
Atas de Congressos; 
Periódicos; Bases de 

Dados; Banco de 
Dados; Bibliográficos 

 
 

Treinadores e 
atletas e 

árbitros 

Fundamentos dos 
Esportes; 

Técnicas e táticas; 
Estatísticas 

(resultados de 
Competições e 
classificações); 

Normas e regras. 

 
Aprendizado e 

Atuação; Busca de 

conhecimento 

 
Obras didáticas; 

Periódicos e jornais 
Especializados; 

Material 
Audiovisual; Normas. 

Órgãos de 
comunicação 

social 

Históricas; 
Atualidades; 
Informativa; 
Curiosidades. 

Reportagens; 
Coberturas de 

eventos esportivos 

Agências fotográficas 
e de notícias; Internet 

 
Público em 

geral 

Biografias de 
Atletas; resultados 

de competições; 
informações 
pessoais; 
curiosidades. 

 
Interesse pelos 

esportes 

Órgãos de 
comunicação 

social; Periódicos; 
Organizações 

especializadas. 

Fonte: BOTELHO et. al, (2007) apud on CLARKE (2000, p.9-12). Elaboração do autor 

 

 

Botelho et.al. (2007 p.4,) afirmam que: por meio do quadro 1, pode-se perceber que a 

informação esportiva atrai um diferenciado conjunto de perfis de público. Também, 

pode-se notar que, embora com propósitos diversos, há interesse progressivo da 

informação esportiva, partindo do nível macro representado pelas informações mais 

elementares, para atender às necessidades do público em geral, para o nível micro 

através  
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das informações mais completas, requisitadas pelos gestores e especialistas nas 

determinadas áreas. 

 

Como já se sabe, vive-se hoje numa sociedade, denominada por muitos autores como 

Sociedade da Informação ou Sociedade do Conhecimento, cuja informação está 

presente de maneira intensa na vida das pessoas. Neste tipo de sociedade, a informação 

é a matéria prima principal, sendo que um dos aspectos mais importantes desta nova 

realidade é a gestão da informação, que por sua vez, requer o foco central no controle 

do fluxo informacional existente dentro ou fora de uma organização.  

 

O perfil do bibliotecário frente à nova sociedade da informação é de grande 

importância. Pois segundo Pinheiro (2002): 

 

O perfil deste profissional, por sua extensão e amplitude, e por ser 
constantemente afetado pela rápida obsolescência de tecnologias e 
dos respectivos conhecimentos, é tão multifacetado e dinâmico que 
transcende os cursos de graduação. (PINHEIRO, 2002, p.4) 

 

É neste contexto multifacetado, que o profissional bibliotecário exerce a arquitetura da 

informação. Segundo McGee e Prusak (1994, p.129 apud CAMARGO, 2006 p.4), o 

objetivo da arquitetura da informação é “criar um “mapa” abrangente dos dados 

organizacionais e em seguida construir um sistema baseado nesse mapa”.  

Corroborando com os autores, Camargo (2006) comenta: 

 
A arquitetura da informação, de um modo geral, unifica os métodos de 
organização, classificação e recuperação de informação advindos da área de 
Biblioteconomia, com a exibição espacial da área de arquitetura, utilizando-
se de tecnologias de informação e comunicação, em especial, da Internet. 
(CAMARGO, 2006, p.4) 

 

 

Creth (1996, apud BLATTMANN, 2000, p.2) menciona o profissional bibliotecário no 

papel de um gerente do conhecimento, e como um organizador dos recursos em rede. 

Assim, faz-se necessário que o profissional de Biblioteconomia envolva-se com as 

novas formas de transferência da informação, vivenciando cada etapa que se faz 

presente no novo ciclo que se apresenta, procurando selecionar quais os recursos 

necessários com base no conhecimento das diferenças e potenciais. 
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De acordo com Abbas (1997, apud BLATTMANN, 2000, p.2) existem diferenças entre  

o que um computador pode fazer e o que o bibliotecário pode fazer, por exemplo, 

enquanto os computadores coletam, identificam e organizam a informação, o 

bibliotecário auxilia na seleção da informação para os usuários, por meio de técnicas de 

referência, indexação, determinando as necessidades de informação, definindo políticas 

de armazenamento, estruturas de informação e esquemas organizativos, políticas de 

avaliação de informação, políticas de preservação e conservação evitando a sobrecarga 

informacional, além de potencializar o acesso / comunicação da informação, maximizar 

o valor da informação coletada, aperfeiçoar as técnicas e ferramentas de coleta e 

armazenagem, busca e recuperação de informação, disseminar e intercambiar a 

informação, saber onde procurar a informação desejada; e ainda, saber reutilizar e 

reaproveitar informações.  

 

Nesse contexto atual, e multifacetado, onde as tecnologias de informação e 

comunicação alteraram o modo de utilização, acesso, organização e disseminação das 

informações, é que a arquitetura da informação e a usabilidade ganharam grande 

importância. A arquitetura da informação promove que as informações fiquem em 

lugares estratégicos para os usuários, evidenciando as mais relevantes e retirando as que 

não são necessárias.  A respeito da arquitetura da informação, Agner (2003 p.78.) 

afirma que o “arquiteto de informação, é a pessoa que mapeia determinada informação 

e nos disponibiliza o mapa, de modo a que todos possamos criar nossos caminhos 

próprios em direção ao conhecimento”. 

 

Já a usabilidade é o termo técnico usado para descrever a qualidade de uso de uma 

interface. De acordo com (Bevan, 1995), se levada em conta durante o processo de 

criação, ela pode trazer grandes vantagens como: reduzir o tempo de acesso à 

informação, tornar informações facilmente disponíveis aos usuários, dentre outros. 
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3 OBJETIVOS 

        

Em função do cenário descrito, buscará atingir os seguintes objetivos: 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

• Investigar a usabilidade de web sites da área desportiva. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

• Expor conceitos relativos à informação esportiva, indústria do entretenimento, 

gestão da informação, arquitetura da informação e usabilidade.  

 

• Comparar Websites de esportes, através da aplicação das heurísticas de 

Jakob Nielsen. 
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4  METODOLOGIA 

 

A metodologia em que se baseia este estudo vem da necessidade de discutir a 

importância do trabalho do bibliotecário no âmbito da informação esportiva. Com 

objetivo de desenvolver este estudo, estabeleceu-se a hipótese de que os bibliotecários 

não são aproveitados para atuar no mercado da gestão da informação esportiva, por, 

ainda ser um mercado recente e, portanto desconhecido tanto na graduação como na 

literatura. Como também não são aproveitados na área da arquitetura da informação. 

Portanto, a metodologia consistiu em uma pesquisa exploratória e de revisão de 

literatura de forma a construir a base teórica, a qual forneceu os conceitos e a 

terminologia utilizada ao longo do trabalho.  Na parte prática, foi analisada a 

usabilidade de web sites esportivos, através da aplicação das heurísticas de Jakob 

Nielsen. Foi observado se as heurísticas se aplicam ou não nos web sites e em que 

níveis, através da atribuição de notas a cada um dos Websites avaliados, e finalmente, 

observações e recomendações foram realizadas. 

 

Os Websites escolhidos foram: Globosesporte.com, espn.estadao.com.br, 

esporte.uol.com.br, esporte.ig.com.br e por fim, esporteinterativo.com.br. Estes web 

sites foram os escolhidos por serem os web sites mais conhecidos e acessados por 

aqueles que buscam informações esportivas. 

 

Para que o objetivo do estudo fosse atingido foi utilizada, inicialmente, a pesquisa 

bibliográfica, que é caracterizada pela pesquisa elaborada a partir de materiais já 

publicados. O material utilizado para esse trabalho foram artigos de periódicos 

nacionais, internacionais e livros. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico serão apresentados os tópicos Indústria do Entretenimento; 

Indústria do Esporte; Gestão da Informação; Sociedade da Informação; Arquitetura da 

Informação; e por fim Usabilidade na web. 

 

 

5.1 Indústria do Entretenimento 

 

A indústria do entretenimento vem ganhando projeção, e gerando estudos nesses 

últimos 20 anos, isso se deve ao crescimento das tecnologias digitais que facilitam o 

acesso a essa indústria, bem como a falta de tempo da sociedade para o lazer. 

 

A respeito da indústria do entretenimento, Lima (2006) afirma que: 

 

“O conceito de indústria de entretenimento parte da compreensão que o 
tempo tornou-se escasso. Sendo assim, o tempo livre, característica da 
sociedade capitalista, tornou-se um bem extremamente valorizado. O tempo 
total que as pessoas dispõem se divide em biológico, trabalho e livre. 
Durante o tempo livre há aquele voltado para o entretenimento”. (LIMA, 
2006, p. 12) 
 

 

Desde a teorização de Debord (1967), a cultura do espetáculo se expandiu em todas as 

áreas da vida. Na cultura do espetáculo, os negócios comerciais têm que ser muito 

interessantes para prosperarem. Corroborando com isso Wolf (1999, apud KELLNER, 

2004, p.6) argumenta, em uma “economia de entretenimento”, negócios e diversão se 

fundem de tal forma que o fator-entretenimento se torne o principal aspecto dos 

negócios. 

 

Vogel (1998, apud LIMA, 2006) define entretenimento como: 

 

o ato de se divertir ou proporcionar a alguém momentos agradáveis, 
definindo a indústria do entretenimento, como um grupo de empresas 
ou organizações que ofertaria bens e serviços com o objetivo de 
atender a essa demanda da população. O entretenimento pode ser 
considerado uma forma de diversão, onde há um tipo de espectador, 
ou receptor, que age de forma passiva e captura experiências, 
informações e percepções, e também age de acordo com o seu bem 
entender. (VOGEL, 1998 apud LIMA, 2006, p.12) 
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Como se pode observar a indústria do entretenimento, não é algo novo, já vem sendo 

alvo de estudos há bastante tempo. É um instrumento útil para todos aqueles que se 

dedicam aos estudos multidisciplinares sobre o lazer. É uma área que basicamente 

possui quatro segmentos a serem estudados: o uso do tempo, o esporte, o turismo e a 

cultura. Sobre a indústria do entretenimento, Matta (2004) diz: 

 

Esta envolve diversos segmentos econômicos como prática de esportes e de 
jogos de variados tipos e formatos, atrativos turísticos, espetáculos e 
eventos esportivos, culturais ou artísticos, a oferta de CDs, DVDs ou 
vídeos, a exibição de filmes, programações e conteúdos disponíveis no 
rádio, na televisão (aberta e por assinatura), na mídia escrita ou digital etc. 
são atividades econômicas que compõem esta indústria (MATTA , 2004, 
p.61) 

 

 

5.2 Indústria do Esporte 

 

Para Hirata e Pilatti (2007 p.1), o esporte, como é conhecido hoje, possui características 

bastante distintas daquelas que portava quando inventado, deixou de ser uma mera 

atividade física, ou de lazer entre amigos e famílias, para se tornar um grande 

espetáculo comercial. Passou, durante sua trajetória, por inúmeras transformações, tanto 

de formas técnicas, quanto tecnológicas, quanto as que mais se consideram hoje que são 

as comerciais. E foi alvo de outras tantas interpretações, principalmente políticas. Como 

já foi dito anteriormente, já teve seu foco no lazer. Depois houve o foco na prática 

pedagógica, e atualmente vem proporcionando o consumo de massa de um espetáculo 

esportivo. Essa nova era que o esporte vem passando, do espetáculo em massa, pode ter 

sua origem atribuída à Inglaterra, e à Revolução Industrial.  

 

Giovani (2005) Afirma que: 

 

Na forma de espetáculo esportivo, é inegável o fato de que, nas últimas duas 
décadas, o esporte tem se constituído num vasto e sempre crescente campo 
de investimento econômico. Tal fato está intimamente associado à indústria 
do entretenimento, bem como ao crescimento das tecnologias de 
comunicação em massa. (GIOVANI, 2005, p.174) 
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Corroborando com o fato Giovani (2005, p.174) comenta: pode-se afirmar que as  

transformações ocorridas na área do esporte, como indústria, é derivada de uma nova  

forma de valorização social e cultural, que soube usufruir da melhor forma possível, 

desse novo mercado. Não que este mercado não existisse anteriormente, só que era mal 

explorado, e pouco conhecido. 

Buarque (2005), cita alguns dados:  

segundo a Fundação Getúlio Vargas o esporte no Brasil movimenta 
cerca de 3,3 % do PIB, algo em torno de 20 bilhões por ano (a quarta 
indústria nacional). Entretanto, quando comparados com os números 
dos EUA – a Meca do marketing esportivo mundial , estes valores 
ainda são modestos. Lá, onde o esporte é o principal segmento de 
negócios, o dinheiro movimentado neste setor recebeu a 
denominação, pela sua pujança, de Produto Nacional Bruto do 
Esporte. Afinal estamos falando de mais de 650 bilhões de dólares... 
Estes números bastam para comprovar o potencial de negócio desta 
atividade em todo o mundo (BUARQUE, 2005, p1) 
 

 

De acordo com Buarque (2005), o esporte, diferentemente das outras formas de 

entretenimento possui pelo menos três características marcantes que o fazem ser 

diferente dos demais, que são a sua imprevisibilidade, a diversão em família, ou em 

grupo de amigos e o patriotismo/lealdade. Todos esses diferencias se forem bem 

trabalhados pelos patrocinadores, trarão com certeza frutos enormes. 

 

Como foi visto o esporte se tornou um grande negócio na sociedade atual, trazendo com 

ele uma enorme quantidade de espectadores, informação e dinheiro. E, portanto faz-se 

necessário uma gestão desse meio esportivo. Tanto na parte administrativa, de dinheiro, 

quanto da informação. 

 

5.3 Gestão da informação 

 

A gestão da informação visa o controle do fluxo informacional existente dentro ou fora 

de uma organização.  Para entender o conceito de gestão da informação é necessário 

entender o conceito de gestão. A gestão é remetida ao conceito da administração. Na 

administração gerir significa tomar decisões que propiciem o uso mais adequado de 

recursos, visando alcançar os objetivos estabelecidos de forma mais eficiente e eficaz. 
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O processo de gestão compreende algumas funções que são planejamento, organização, 

execução e controle. A administração, portanto, utiliza-se dessas funções, as quais lhe 

permitirão gerir qualquer tipo de objeto, desde materiais, pessoas, empresas e até a 

informação. Maximiniano (2000 p.26) define administração como “um processo de 

tomar decisões e realização de ações para alcançar o objetivo”. 

 

 

Na gestão da informação o objeto a ser gerido é a própria informação, no intuito de que 

é o suporte necessário para que a organização cumpra sua missão. Se o objetivo de uma 

empresa for melhorar a sua produtividade, a gestão da informação será estratégica para 

obter esse resultado. Sobre gerenciar informações Cianconi (2001) afirma: 

 

Esta atividade tem evoluído de uma função voltada essencialmente ao 
controle de papéis e fluxos de informações para uma atividade estratégica, 
planejada em função da melhoria do desempenho e da produtividade 
organizacionais. (CIANCONI, 2001, p. 8) 

 

 

A informação bem gerida passa a possuir valor agregado, e assim permite que uma 

empresa possa mudar produtos e serviços e obtenha vantagem competitiva no mercado. 

Áreas de empresas responsáveis pelo tratamento da informação, como os Centro de 

Informação, devem ser gerenciados da melhor forma possível para cumprir sua missão, 

e essa só obterá resultados efetivos se for complementada pela gestão do conhecimento 

que tem como objetivo, segundo Machado Neto (1998, apud VALENTIM, 2002). 

 

[...] um conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar 
ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a 
informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na 
geração de idéias, solução de problemas e tomada de decisão. (Machado 
Neto, 1998, apud VALENTIM, 2002 p.4-5). 

 
 

A gestão do conhecimento refere-se ao conhecimento organizacional e não ao 

individual, abrangendo a gestão da informação (estoques registrados), os mecanismos 

para facilitar o compartilhamento do conhecimento e o aprendizado, promovendo 

inovação. Envolve a gestão do capital intelectual humano, estrutural e de 

relacionamento, ou seja, o conhecimento tácito e explícito. 
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5.4 Sociedade da Informação 

 

Vive-se hoje uma sociedade cuja informação está presente de maneira intensa na vida 

das pessoas, denominada por muitos como Sociedade da Informação ou Sociedade do 

Conhecimento, onde a informação é o principal bem de consumo.  

 

Sobre sociedade da informação Takahashi (2000, p. 6), comenta: nessa nova sociedade, 

não basta uma estrutura moderna de comunicação, é preciso competência para 

transformar informação em conhecimento, mais precisamente o conhecimento 

explícito. Portanto, um dos aspectos mais importantes dessa nova realidade é a 

educação, sendo um dos novos paradigmas da educação o “aprender a aprender.”.  

 

A sociedade da informação começou a surgir a partir do momento em que houve um 

desenvolvimento acelerado das telecomunicações e da informática, que são os 

instrumentos técnicos de suporte da sociedade da informação. 

 

Segundo Guedes e Paula (1999, p.131-144) “a compreensão de sociedade da 

informação ressalta as inovações tecnológicas, nas quais o avanço do processamento, 

do armazenamento e da transmissão de informação resulta no uso dessas tecnologias 

em todas as esferas da sociedade”.  Percebe-se, assim, uma mudança ocupacional, com 

o predomínio de funções e cargos na área da informação. 

 

Em síntese, a Sociedade da Informação consiste na forma como a informação é exposta 

à sociedade através das Tecnologias de Informação e Comunicação. Essas tecnologias 

baseiam-se no armazenamento, processamento e distribuição da informação por meios 

eletrônicos. Neste sentido, de lidar da melhor forma possível com a informação, é que 

torna este elemento central de toda atividades humanas, tanto do trabalho, no lazer 

quanto em casa. Importante deixar bem claro que essas tecnologias não transformam a 

sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas, que essas sim são capazes de 

modificar a sociedade, em seus contextos sociais, econômicos e políticos, criando uma 

nova comunidade local e global. (CASTELLS, 2003). 
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Takahashi (2000, p. 5), afirma: “Em cada país, a Sociedade da Informação está sendo 

construída em meio a diferentes condições e projetos de desenvolvimento social, 

segundo estratégias moldadas de acordo com cada contexto”.  

 

Portanto podemos afirmar que a sociedade da informação, já está implantada nas vidas 

das pessoas, e que atualmente ela é de grande importância para atual sociedade. 

 

 

5.5 Arquitetura da informação 

 

A História nos mostra como as tecnologias de informação e comunicação influenciam a 

sociedade, integrando os indivíduos e empresas. Essas tecnologias foram introduzidas 

tão intensamente, interferindo no desenvolvimento do nosso trabalho e até mesmo do 

nosso comportamento. 

 

Estas interferências trouxeram também a necessidade de adaptação por parte da 

sociedade que se viu diante de uma nova forma de organização e acesso a informação.  

 

Diante desse fato, percebe-se a necessidade da criação de uma nova profissão que saiba 

lidar com esta situação. A partir daí que surge o arquiteto da informação. 

 

O termo arquitetura da informação foi descrito pela primeira vez em 1976, por Richard 

Saul Wurman. Naquela época o termo em si era focado exclusivamente para materiais 

impressos. Wurman era um arquiteto e designer gráfico. O termo arquiteto da 

informação surgiu, a partir da percepção de Wurman, em combater a ansiedade de 

informação de uma sociedade que diariamente cria enormes quantidades de informação, 

mas com pouco cuidado ou ordem. Wurman (1997 apud ESPANTOSO, 2000) define o 

arquiteto da informação como sendo: 

 

O indivíduo que organiza padrões e a herança dos dados, fazendo o 
complexo se tornar simples;[...] a pessoa que cria a estrutura ou mapa da 
informação que permite com que outros encontrem suas necessidades de 
conhecimento;[...]o profissional emergente do séc. XXI que, em última 
análise, procura estudar as necessidades humanas e a ciência que envolve a 
organização da informação. (WURMAN, 1997 apud ESPANTOSO, 2000, 
p. 13) 
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A partir dos anos 90 com o grande investimento nas tecnologias de comunicação e 

informação, as empresas, começaram a se interessar em desenvolver seus web sites. A 

partir daí, percebeu-se a necessidade de utilizar a arquitetura da informação em web 

sites.  

 

Louis Rosenfeld e Peter Morville, ambos formados em Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, introduziram a Arquitetura de Informação no design de web sites. Em 1994 

fundaram a Argus, a primeira empresa a empregar conceitos de arquitetura de 

informação no design de web sites. A partir de então, a arquitetura da informação em 

web sites vem sendo implantada cada vez mais nos web sites, e melhorando 

sensivelmente a navegação na web. 

 

Segundo Rosenfeld e Morville (1998 apud AGNER 2007), as principais atividades do 

arquiteto da informação são: 

 

- Clarificar a missão e visão para o site, fazendo balanceamento entre necessidades da 

organização patrocinadora e as necessidades dos usários;  

- Determinar os conteúdos e funcionalidades do site; 

- Especificar como os usuários encontrarão as informações no site, por meio da 

definição da sua organização, navegação, rotulagem e sistemas de pesquisa; 

- Mapear como o site acomodará as alterações e crescimentos ao longo do tempo; 

 

 

Estes princípios são a base da organização e de disponibilização das informações, e são 

oriundos de diversas áreas afins à Arquitetura da Informação. Neste ponto, a 

Arquitetura da Informação, demonstra toda a sua interdisciplinaridade, porque une seu 

conhecimento com diferentes ciências e disciplinas, tais como: Informática, Jornalismo, 

Design, Biblioteconomia, Arquitetura, e as Tecnologias da informação e d comunicação 

entre outras. 

 

Rosenfeld e Morville (1998), citado por Sousa (2004 p.2) afirmam que a arquitetura da 

informação envolve quatro elementos básicos:  
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1- Sistemas de organização que é responsável pela estruturação e pelas formas, e pela 

maneira como o conteúdo de um site pode ser agrupado; 

2- Sistema de rotulagem que é responsável pela denominação do conteúdo do grupo 

informacional, agindo na representação ou identificação de conteúdos específicos, 

através da forma como é representada cada unidade de informação do site; 

3- Sistema de navegação que é responsável pela apresentação de pontos de referência 

ao usuário, por meio de barras de navegação e mapas do site, são ferramentas 

auxiliares que permitem ao usuário folhear ou navegar através dessas unidades de 

informação; 

4- Sistema de busca que é responsável pelo auxílio ao usuário nas consultas, inclusive 

prever as buscas que o usuário pode fazer e o conjunto de respostas possíveis, 

permitindo ao usuário realizar consultas no todo informacional dentro do web site. 

 

A partir do que Rosenfeld e Morville mostram, é notório que o profissional 

bibliotecário possui as características necessárias para ser um arquiteto da informação, 

claro que atuando em conjunto com outros profissionais, principalmente os da área de 

TICs. O mais importante é que o arquiteto da informação deverá ser um profissional 

que exerça diversas funções, e que estejam sempre atentos as inovações, e atento a 

outras áreas do conhecimento. 

 

 

5.6 Usabilidade na Web 

 

A palavra usabilidade é um termo antigo, que, já vem sendo utilizado há muitos anos e 

em diversas áreas. Na realidade o termo em si, nada mais é do que um sinônimo de 

facilidade de uso. Ou seja, o termo sempre é aplicado quando houver uma interface 

entre um ser humano e um objeto.  

 

 

Sobre usabilidade, Dias (2007) fala “O termo usabilidade começou a ser utilizado no 

início da década de 1980, nas áreas de psicologia e ergonomia para substituir a 

expressão “user-friendly”, pois essa expressão passou a ser considerada vaga e 

subjetiva”.   
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A primeira definição oficial de usabilidade foi dada na norma ISO 9126 publicada no 

ano de 1991, sobre qualidade de software. Esta norma conceitua a usabilidade "como 

um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário para seu uso e 

para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de usuários". Vale 

ressaltar que embora a norma verse sobre software, suas orientações podem traçar o 

caminho de estruturação aos sistemas de informação via web. (CURTY, 2006 apud 

COSTA, 2008). 

 

O termo usabilidade, a partir dessa norma, passou a fazer parte de outras áreas do 

conhecimento. A partir daí que se deu o início dos estudos da usabilidade na web. 

 

A utilização da usabilidade em web sites se tornou necessária em função do 

crescimento da web em termos de tecnologia e o número de acessos. O objetivo maior 

da usabilidade na web é descrever a satisfação dos usuários em diversas interfaces 

através da avaliação, identificação e solução de problemas, havendo várias maneiras de 

investigar esta satisfação. 

 

Nielsen e Loranger (2007, apud COSTA, 2008) comentam a respeito da importância da 

usabilidade na contemporaneidade:  

 

Há dez anos a Web era algo diferente para as pessoas. Hoje ela é uma rotina, 
é uma ferramenta. Se for de fácil acesso, elas a utilizarão do contrário, não. 
Com dez vezes mais sites e provavelmente centenas de páginas na Web, os 
usuários estão menos tolerantes a sites complexos. Portanto um projeto 
falho significa negócios perdidos. Nunca a usabilidade foi tão importante. 
(NIELSEN; LORANGER apud COSTA, 2008, p.68) 
 

 

A usabilidade, assim, garante a própria continuidade e afirmação competitiva de um 

web site, de um software ou de um sistema de informação na perspectiva da interação 

com o usuário. É pela interação com o usuário, a partir do seu desempenho e da sua 

satisfação, que se evidencia a sobrevivência de um sistema de informação. Ou seja, o 

usuário deve ser sempre o foco central de todo e qualquer web site, deve-se respeitar o 

usuário, tentando ao máximo facilitar a sua navegação, sempre que possível ter 

atualizações dos Websites. Nesse sentido, Nielsen indica que um bom sistema interativo 

deve proporcionar cinco fatores em relação aos seus usuários: facilidade de 
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aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, suporte a erros e satisfação 

dos usuários. (COSTA, 2008) 

 

 

Para Nielsen (1993,p. 27. apud SANTOS, 2011) alguns fatores são determinantes para 

garantir a qualidade de uso de um site como: “informar aos usuários onde eles estão 

como podem prosseguir para outras partes do site; orientar o usuário quanto ao restante 

do site e não pressupor que o usuário seguirá um caminho reto para chegar à página 

principal”. 

 

São inúmeros os métodos existentes para a avaliação de uma interface. De acordo com 

DIAS, (2007), esses métodos são divididos em duas categorias diferentes: “métodos de 

inspeção” ou “métodos analíticos ou prognósticos”; e há aqueles que envolvem 

usuários, chamados de “método de observação” ou “testes com os usuários”. 

 

Dentre os métodos de avaliação é possível citar os testes com usuários (ou métodos de 

observação), que implicam na participação direta dos usuários para realizar a avaliação, 

e os métodos de inspeção (ou métodos analíticos), realizados pelos avaliadores ou 

especialistas, sem a presença de usuários (Dias, 2007). 

Avaliação heurística, definida por Nielsen e Molich (1994, apud Agner 2007), é um 

método de avaliação de usabilidade onde um avaliador procura identificar problemas de 

usabilidade numa interface com o usuário, através da análise e interpretação de um 

conjunto de princípios ou heurísticas. Para realizar a avaliação heurística, normalmente 

necessita-se de três a cinco avaliadores, que observam as interfaces individualmente. 

Como em todo método de avaliação, a avaliação heurística envolve uma fase de 

preparação, na qual se definem: proposta de design (papel ou protótipo); hipóteses 

sobre os usuários (opcional); cenário de tarefas (opcional).  

 

A avaliação heurística deve ser realizada em seções curtas de uma a duas horas no 

máximo. Deve ser feita de forma individual por parte dos avaliadores, onde os 

avaliadores julgam a interface com os princípios de usabilidade proposto por Nielsen. 

Nessa parte do processo, anotam-se os problemas encontrados e sua localização, julga-

se a gravidade destes problemas, gera-se um relatório. 
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Sobre a avaliação inicial do processo de avaliação heurística, Salgado, Bim e Souza 

(2006) comentam: 

 

Tipicamente a interface é examinada pelo menos duas vezes. Da primeira 
vez, uma navegação através do sistema visa dar ao avaliador um sentimento 
de como é o fluxo da interação e o escopo geral do sistema. Da(s) outra(s) 

vez (es), o avaliador pode focar em elementos específicos da interface. 
(SALGADO; BIM; SOUZA 2006, p.2) 
 

 

Após os relatórios individuais feitos pelos especialistas, a etapa seguinte se constitui da 

consolidação das avaliações, que na verdade é uma nova avaliação mais abrangente da 

interface. Importante ressaltar que durante essa etapa do processo os relatórios 

individuais anteriormente feitos são expostos a todos os avaliadores. Com cada 

avaliador ouvindo atentamente os comentários e discutindo os pontos dos demais 

especialistas. Ao final desta etapa, os avaliadores devem gerar um relatório unificado e 

consolidado sobre todos os problemas encontrados. A partir desses problemas 

encontrados começa-se a nova fase do processo, que consiste na seleção dos problemas 

que devem ser corrigidos, durante essa etapa do processo o os avaliadores se reúnem 

com os gestores do projeto para fazer avaliações de custo e beneficio com relações aos 

possíveis erros encontrados. 

 

O método de avaliação heurística é o método mais utilizado para avaliações de 

interface. Isso ocorre pela sua praticidade e seu baixo custo. Corroborando com isso 

Karat (1992 apud Salgado, Bim e Souza 2006): “Os pontos fortes deste método são o 

baixo custo, a rapidez e a sua facilidade de uso”. 

 

O quadro 2 descreve as heuríticas propostas por Nielsen, que representam os dez 

princípios gerais do design de interface do usuário. Eles são chamados de “heurística”, 

porque estão mais na natureza de regras do que como diretrizes de usabilidade 

específicos. 
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Quadro 2 
Heurísticas Propostas por Nielsen 

 
 
Heurísticas 

 
Descrição 
 

 
Status do sistema 

 
O usuário deve ser informado pelo sistema 
em tempo razoável sobre o que está 
acontecendo. 
 

 
Compatibilidade do sistema com o mundo 
real 
 

O modelo lógico do sistema deve ser 
compatível com o modelo lógico do 
usuário. 
 

 
Controle do usuário e liberdade 
 
 

O sistema deve tornar disponíveis funções 
que possibilitem saídas de funções 
indesejadas. 
 

 
Consistência e padrões 
 

O sistema deve ser consistente quanto à 
utilização de sua simbologia e à sua 
plataforma de hardware e software. 
 

 
Prevenção de erros 

O sistema deve ter um design que se 
preocupe com as possibilidades de erro. 
 

 
Reconhecimento ao invés de relembrança 
 

As instruções para o bom funcionamento 
do sistema devem estar visíveis no 
contexto em que o usuário se encontra. 
 

 
Flexibilidade e eficiência de uso 
 

O sistema deve prever o nível de 
proficiência do usuário em relação ao 
próprio sistema. 
 

 
Estética e design minimalista 
 

Os diálogos do sistema devem conter 
somente informações relevantes ao 
funcionamento. 
 

 
Ajuda aos usuários no reconhecimento, 
diagnóstico e correção de erros. 

As mensagens devem ser expressas em 
linguagem clara, indicando as possíveis 
soluções. 
 

Ajuda e documentação 
 

A informação desejada deve ser 
facilmente encontrada, de preferência 
deve ser contextualizada e não muito 
extensa. 

Fonte: NIELSEN, 1994, p.30, apud MACIEL, et. al, (2004) 
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6 Avaliação dos web sites 

 

Segue as avaliações feitas nos cinco principais web sites de conteúdo esportivo no 

Brasil, de acordo com as heurísticas propostas por Nielsen. 

 

6.1 Globoesportes.com 
 

Web site desportivo vinculado ao portal Globo.com 

 
 

1. Visibilidade do Status do sistema – o tempo do sistema é muito bom, em sua 

grande maioria das vezes demora menos do que 10 segundos, sempre aparece 

uma mensagem na parte inferior esquerda da tela mostrando detalhes do 

processo, portanto o usuário sempre possui o feedback do site. 

 

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real – Por se tratar de um web site 

mais popular, a linguagem é bastante convencional, fácil de ser compreendida, 

no menu inicial aparecem os escudos dos clubes, e aoclicar com o mouse por 

cima deles, é possível também visualizar os nomes. O web site poderia colocar 

os nomes em baixo dos escudos, tornando o acesso mais fácil. O web site não se 

preocupa muito com todo o tipo de público, deveriam colocar imagens que 

ilustrassem os esportes do lado de cada item determinado. Parece que a única 

preocupação do site é com o futebol, e deixando um pouco a desejar, nos outros 

esportes. 

 

3. Saídas claramente demarcadas – Esse aspecto é muito bom, o tempo inteiro, 

em qualquer situação o menu principal sempre aparece, com isso você pode 

voltar para qualquer lugar. Possui outro ponto relevante que é a parte de busca, 

onde o usuário escreve o que deseja, facilitando assim a recuperação da 

informação. 

 

4. Consistência e padrões - Muito bom cada item é bem específico, não havendo 

ambiguidade, cada item representa realmente o que quer dizer. Os símbolos 

estão todos seguindo o mesmo padrão. 
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5. Prevenção de Erros – As informações são bem alocadas, está tudo explicado 

de modo simples fácil de ser compreendido, conforme dito anteriormente, o web 

site deveria aproveitar melhor o uso de imagens, para auxiliar no entendimento 

de cada esporte. O web site, em determinados momentos, comete erros de 

redirecionamento de página. Ao se clicar na notícia localizada na homepage, é 

perceptível o redirecionamento para uma outra homepage diferente da anterior. 

 

6. Reconhecimento ao invés de lembrança – Com relação a este item o web site 

é bem simples, e bem completo. São exibidos elementos de diálogo para o 

usuário, permitindo que o mesmo faça suas escolhas, sem a necessidade de 

lembrar deste ou daquele comando específico. Não são necessários tantos 

comandos aos usuários para que ele consiga navegar com perfeição pelo web 

site. 

 

7. Flexibilidade e eficiência de uso - O web site foi projetado para atender a todos 

os perfis de usuários, de iniciantes a experientes. Embora ele deixe a desejar em 

alguns aspectos, como por exemplo, o usuário que está o utilizando pela 

primeira vez, não existe nenhuma ajuda ou nenhum link explicando como 

utilizar o web site, perguntando se é o primeiro acesso dele. Também não 

fornece atalhos para usuários mais experientes acessarem a informação de forma 

mais rápida. E por fim, foi pesquisada por todo o web site a personalização da 

página e nada foi encontrado. Por tanto, fica-se concluído que o web site não 

deve possuir.  

 

8. Estética e design minimalista – Muito bom. Ele faz tudo de forma correta, as 

informações são disponibilizadas em níveis de detalhe progressivo. Ocorre uma 

pequena chamada para a notícia na forma de um resumo e este é exibido na 

página principal. Essa chamada é um link para a informação completa na 

respectiva página. As informações principais são alocadas na parte central da 

home do web site, em forma de slide e vão sempre se atualizando. 

 

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros – Ocorreram 

poucas vezes, mais em todas as vezes em que este procedimento foi verificado, 



 

 31

as informações encontradas foram suficientes para ajudar na correção dos 

problemas detectados. 

 

10. Ajuda e Documentação: Não possui nada em relação a esse aspecto, embora 

seja um web site bem simples de se utilizar, porque está tudo especificado no 

menu principal. Também não foi encontrado o mapa do web site. 

                                    

6.2 Esporte.ig.com.br 

 

Web site desportivo vinculado ao portal ig.com 

 

1. Visibilidade do Status do sistema – Corresponde perfeitamente às 

características de Nielsen, não demorando mais do que 10 segundos para mudar 

de página. Durante a mudança de página, é demonstrado como está o andamento 

do progresso na home. 

 

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real – Fala a linguagem do usuário 

perfeitamente, não é nada muito elaborado, é uma linguagem mais comum 

aplicada para qualquer tipo de público. Fica a desejar no aspecto de colocar 

mais figuras ilustrativas para caracterizar cada esporte. 

 

3. Saídas claramente demarcadas – Comete um pequeno erro, na parte de 

colunistas, quando é clicado nesse link, abre-se uma nova janela independente 

da outra, tornando assim a tarefa de abortar esse comando mais complicado. 

Mas em todas as outras partes do web site, está tudo de acordo, em todo local 

que o usuário vai, a barra do menu principal sempre fica visível, e também 

possui a opção de busca, onde o usuário escreve o que deseja procurar. 

 

4. Consistência e padrões – Todo padronizado os símbolos estão todos em 

conformidade, e em relação às ações o site sempre respeita os links clicados 

pelo usuário. 

 

5. Prevenção de Erros – É bastante prevenido quanto a esse aspecto. As 

informações estão bem alocadas, cada aspecto separado do outro. 
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6. Reconhecimento ao invés de lembrança – É muito bom neste aspecto, em 

nada é preciso utilizar a memória para navegar no site, está tudo claramente 

exposto. 

 

7. Flexibilidade e eficiência de uso – Bastante fácil de usar para os usuários 

leigos. Embora fique faltando alguns aspectos para ser excelente, por exemplo, 

uma mensagem perguntando se a primeira visita ao web site, também não possui 

um link com ajuda. Para os usuários mais avançados não é tão bom, não possui 

teclas de atalho, o usuário tem que ir item por item para achar o que deseja. A 

única facilidade para os usuários mais avançados é a barra de pesquisa no canto 

superior esquerdo da tela. Outro ponto negativo é a home que é muito longa na 

vertical, possuindo um exagero de informações que pode deixar o usuário mais 

leigo um pouco perdido. Não possui o recurso de personalização da página. 

 

8. Estética e design minimalista – Os textos dentro web site estão bem curtos e 

concisos perfeitamente adaptados aos padrões da internet, nada menos nem a 

mais do que o necessário. As palavras-chaves estão bem expostas, em negrito e 

em letras grandes, se destacando das demais, facilitando assim aos usuários ver 

exatamente aquilo que desejam.  

 

9.  Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros – A única 

imagem de erro que foi vista durante todas as navegações foi bem clara, 

ajudando muito o usuário a sanar o problema. 

 

10. Ajuda e Documentação – Bastante fácil de acessar. Não é necessária a ajuda na 

documentação. Ao longo do web site não foi encontrado nada que fale sobre a 

ajuda, a única coisa de ajuda encontrada foi um fale conosco, portanto deixando 

a desejar neste aspecto. Também não foi encontrado nenhum mapa do web site. 
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6.3 Espn.estadao.com.br  

 

Web site vinculado ao um canal de televisão brasileira. 

 

 

1. Visibilidade do Status do sistema – O sistema dialoga o tempo inteiro com 

o usuário, sempre mostrando mensagens de como anda o processo do web 

site, aos usuários. Com à relação ao tempo, é um pouco inconstante, nem 

sempre respeita os 10 segundos. 

 

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real – é uma linguagem fácil 

de entender, para todos os tipos de usuários. Um aspecto interessante nesse 

web site é que ele possui várias imagens ilustrativas.  

 

3. Saídas claramente demarcadas – Possui saídas excelentes, claramente 

expostas, o único aspecto negativo, são que os links clicados são abertos em 

outras janelas. Na home do web site possui uma grande barra de pesquisa, 

onde o usuário escreve o que deseja procurar, e o web site sempre mostra 

termos relacionados. 

 

4. Consistência e padrões – Todo padronizado sempre com os mesmos 

símbolos para as ações, com relação aos links estão todos respeitando 

corretamente os seus títulos. A única marca negativa já foi destacada 

anteriormente: seus links serem abertos em outras janelas. 

 

5. Prevenção de Erros – Bastante prevenido quanto a erros, só houve uma 

única vez que houve um erro na navegação, mais o web site mostrou 

claramente o procedimento a qual realizar. 

 

6. Reconhecimento em vez de lembrança – Deixa a desejar, principalmente 

com relação ao que foi dito anteriormente. Os liks são abertos em outras 

janelas, e desta forma a home não aparece constantemente. Isso pode fazer 

com que o usuário se perca dentro do web site. 
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7. Flexibilidade e eficiência de uso – É um web site como todos os outros que 

tem o esporte como tema central. A principal vantagem desse web site é uma 

ferramenta no centro página inicial, onde o usuário pode digitar o que deseja 

buscar, facilitando assim tanto os usuários mais leigos quanto os mais 

avançados. Outro aspecto positivo é a home do web site, onde a um espaço 

para ter uma pequena amostra dos blogs dos comentaristas, e sobre o que 

está sendo escrito, assim como possui um espaço para visualizarmos o que 

estão escrevendo em seus twitters, e assim que sai algo novo, é colocado 

imediatamente na home. Alguns aspectos negativos encontrados no web site 

estão relacionados com a falta de mensagens aos internautas perguntando se 

era o seu primeiro acesso àquela homepage. Também não possui um link 

com ajuda, e por fim. O excesso de informações deixa a home muito longa 

na vertical, todas divididas em pequenos espaços.  Não possui o recurso de 

personalização de página. 

 

8. Estética e design minimalista – São bons, é tudo feito de forma correta, as 

informações são disponibilizadas em níveis de detalhe progressivo, no web 

site ocorre uma pequena chamada para a notícia na forma de um resumo, 

que é exibida na página principal. Essa chamada é um link para a 

informação completa em sua respectiva página. As informações principais 

são alocadas na parte central do web site, em forma de slide e vão sempre se 

atualizando. O único ponto negativo é a forma como estão destacadas as 

palavras-chaves, elas estão em retângulos cinzas, e estão em letras pequenas, 

isso deveria ser melhorado, aumentando o tamanho da letra e dando mais 

destaque para elas. 

 

9.   Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros – Possui 

uma linguagem clara, e sem códigos Nunca ocorreu nenhum erro. 

 

10. Ajuda e Documentação – É um web site fácil de acessar. Não é necessária 

à ajuda na documentação. Ao longo do web site não foi encontrado nada que 

fale sobre ajuda, nem mesmo um fale conosco, portanto deixando a desejar 

neste aspecto. Também não foi encontrado nenhum mapa do web site. 
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  6.4 Esporte.uol.com.br 

 

Site desportivo vinculado ao portal UOL.com 

 

1. Visibilidade do Status do sistema - O tempo do sistema é um pouco 

inconstante, mais na maioria das vezes respeitou os 10 segundos 

estabelecidos por Nielsen, e no canto inferior esquerdo mostra o 

andamento do processo, assim o usuário pode verificar como anda o 

processo. 

 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real – é uma linguagem 

fácil de entender, para todos os tipos de usuários. Peca no quesito 

imagens, pois não as demonstra. Apenas possuindo a parte escrita. 

 

3. Saídas claramente demarcadas – O usuário possui controle total, o 

web site responde totalmente as suas funções. São disponibilizados links 

para todas as seções do web site, sempre permanece com a barra 

principal e a função de busca visíveis. 

 

4. Consistência e padrões - Todo padronizado sempre com os mesmos 

símbolos para as ações, e em relação aos links estão todos respeitando 

corretamente os seus títulos. 

 

5. Prevenção de Erros - As informações são bem organizadas, embora 

pudessem ser mais bem distribuídas pelo home do web site, e quanto aos 

elementos clicáveis, são todos bem descritos. 

 

6. Reconhecimento em vez de lembrança – É bem feito. O usuário não 

fica perdido, pois todos os caminhos realizado por ele é marcado dentro 

da homepage 

 

7. Flexibilidade e eficiência de uso – Não é tão fácil para os usuários 

inexperientes e também não é bom para os usuários mais avançados, é 
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uma home muito poluída, tem exagero de informações, embora tenha um 

ponto positivo que todas essas informações possuem imagens, tornando-

se assim menos complicado a diferenciação de cada tipo. Possui uma 

barra principal diferenciando cada aspecto do web site, que fica aberta o 

tempo todo, não importando ao qual parte o usuário vá, possui uma barra 

de busca no canto superior esquerdo da home, com uma diferenciação 

em relação aos outros web sites, que nessa barra de busca pode-se 

procurar por vídeos, noticias e Web. Outro ponto negativo, é que não 

possui a pergunta se é a primeira visita ao web site, não possui o recurso 

de personalização da página. 

 

8. Estética e design minimalista - As informações são disponibilizadas 

em níveis de detalhe progressivo.  Possui uma pequena chamada para a 

notícia na forma de um resumo, que é exibida na página principal, como 

um link para a notícia completa em sua respectiva página. Outro ponto 

positivo são que as informações principais ficam exatamente no centro, 

como foi proposto por Nielsen. Um ponto negativo é o excesso de 

informação na homepage do site fazendo com isso o usuário fique um 

pouco perdido. 

 

9. Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e sanar erros – Possui 

uma linguagem clara, e sem códigos. Não ocorreu nenhum erro durante 

as navegações. 

 

10. Ajuda e Documentação – Não é um web site tão fácil de navegação 

para um usuário iniciante, isso se deve ao excesso de informação na 

homepage do web site. Ao longo do mesmo não foi encontrado nada que 

fale sobre ajuda, nem mesmo um fale conosco, portanto deixando a 

desejar neste aspecto. Também não foi encontrado nenhum mapa do web 

site. 
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6.5 Esporteinterativo.com.br 

 

Web site vinculado a uma emissora da televisão brasileira 

 

1. Visibilidade e Estado do Sistema – O sistema dialoga o tempo inteiro com o 

usuário, sempre mostrando mensagens de como anda o processo do web site aos 

usuários, e quanto  ao tempo, é perfeito, respeitando o tempo inteiro  tempo de 

dez segundos. Muitas vezes o tempo é menor que esses 10 segudos.  

 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real – é uma linguagem fácil de 

entender, para todos os tipos de usuários. Deixa a desejar com relação às 

imagens. Há muita escrita. 

 

3. Saídas claramente demarcadas – Deixa muito a desejar, existem poucas 

saídas, e poucas opções no web site. Outro aspecto negativo é que em todos os 

links do web site, não são dentro do próprio, o usuário é sempre enviado para 

uma página do facebook. Ou seja, quem não possui facebook não pode acessar 

todas as informações do web site. 

 

4. Consistência e Padronização – Possui um bom padrão, embora não possua 

muitos símbolos, todos os existentes seguem o mesmo padrão, com relação aos 

links estão todos respeitando corretamente os seus títulos Ao que se refere aos 

aspectos negativos, os links são abertos em outro web site. 

 

5. Prevenção de Erros – Não mostra nada com relação aos erros. As informações 

são mal organizadas, ficam todas espalhadas pela home do web site. 

 

6. Reconhecimento em vez de lembrança – Deixa a desejar, devido os links  

serem abertos em outras janelas, fazendo com que a home não apareça o tempo 

todo, deixando assim o usuário perdido dentro do próprio web site.  

 

7. Flexibilidade e eficiência de uso – É um web site, muito parecido com todos os 

outros já analisados. Embora esse possua mais defeitos que os outros. A 

começar pelo excesso de informações na home, possui vídeos, notícias, e nada 
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de forma organizada. A ferramenta de busca localizada na home fica mal 

localizada, no final da página, e não de forma destacada, portanto é de difícil 

visualização, não possui mensagens perguntando se é a primeira visita ao web 

site, também não possui um link com ajuda. 

 

8. Estética e design minimalista – A estética e o design, não são bons, não possui 

a menor coerência e nenhum padrão de como as informações são alocadas. Não 

possui destaque das palavras-chaves, é bastante confuso. Um ponto positivo, é 

que na home ocorre uma pequena chamada para a notícia na forma de um 

resumo. Possui também imagens destacando ainda mais as noticias.  

 

9.  Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e sanar erros – Possui uma 

linguagem clara, e sem códigos. Nunca ocorreu nenhum erro. 

 

10. Ajuda e Documentação – É um web site relativamente fácil de acessar, mas a 

sua navegação é complicada para um usuário iniciante, devido ao excesso de 

informação na home do web site. Ao longo do mesmo não foi encontrado nada 

que fale sobre a ajuda, nem mesmo um fale conosco, portanto deixando a 

desejar neste aspecto. Também não foi encontrado nenhum mapa do web site. 
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6.6 Resultados 

 

Baseado nas avaliações realizadas nos web sites foi elaborado um quadro avaliativo das 

heuríticas de Nielsen. Nielsen (1994, apud MACIEL et. al. 2004) propõe uma escala de 

atribuições de notas no valor de zero a quatro, que deve ser implementada para avaliar 

os diferentes graus de problemas encontrados nos web sites. Esses problemas podem 

ser definidos como:  

 

0 - Sem Importância: não afeta a operação da interface para todos os usuários, não 

sendo encarado necessariamente como um problema de usabilidade. 

1 – Cosmético: não necessita ser reparado, a menos que haja tempo disponível. 

2 – Simples: pode ser reparado, com baixa prioridade de correção. 

3 – Grave: deve ser reparado, com alta prioridade de correção. 

4 – Catastrófico: deve ser reparado de qualquer forma antes do produto ser 

disponibilizado 

 
Portanto o quadro três apresenta os resultados encontrados, seguindo os diferentes graus 
de problemas.  
 
 

 
QUADRO 3 

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 
  

Visibilidade do 
Status do sistema

Compatibilidade
do sistema com
o mundo real

Prevenção
de erros

Consistência
e padrão

Saídas claramente
demarcadas

Reconhecimernto
ao invés de lembrança

Flexibilidade
e eficiência de uso

Estética e
design minimalista

Ajudar os usuários
a reconhecer, dianosticar

e corrigir erros

Ajuda e 
documentação

WEB SITES
Globo

esportes.com
esporte.ig.

com

espn.estadao.
com.br/agora

esporte.uol.
com.br

Esporteinterativo.
com.br

AVALIAÇÃO

0 0 0 1 0

1 2 0 1 2

0 1 1 0 4

0 0 0 0 2

1 0 0 1 3

1 0 3 0 3

2 2 1 3 3

0 0 1 1 3

1 0 0 0 0

1 1 1 2 3

7 6 7 9 23
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7 CONSIDERAÇÕES 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a usabilidade de web sites da área desportiva. 

Para atingi-lo entende-se necessário definir a indústria do entretenimento, e do esporte, 

além de abordar os temas gestão da informação, sociedade da informação, e por fim 

entendeu-se necessário definir arquitetura da informação e usabilidade. 

 

No contexto atual, onde a informação é um bem muito valioso, se encaixa 

perfeitamente o papel do bibliotecário. Dentre as atividades que esse profissional pode 

desempenhar, observa-se um elemento fundamental que é o da arquitetura da 

informação e usabilidade, bem como a de um gestor da informação.  

 

No caso do presente trabalho, o gestor de informação esportiva se faz necessário, 

principalmente, com os eventos que ocorrerão no Brasil em 2014, a Copa do Mundo, e 

em 2016, as Olimpíadas. O fluxo de informações relativas a esses dois eventos será 

enorme e ninguém melhor que o profissional bibliotecário para gerir esse tipo de 

informação, tanto em jornais ou revistas, bem como no meio eletrônico. Ao longo do 

presente trabalho, foi observado que quase não existe nenhum trabalho falando sobre o 

tema.  

 

Nesse novo meio de informação, a eletrônica, é que se insere a arquitetura da 

informação e a usabilidade, para os bibliotecários.  

 

Ao longo do trabalho, foi perceptível que a arquitetura da informação possui uma 

grande afinidade com a área de biblioteconomia, e que o profissional bibliotecário pode 

se valer de seus conhecimentos sobre classificação, representação temática e descritiva, 

indexação, ente outros, para inserir-se nesse novo mercado de trabalho.  

 

Para avaliação da usabilidade foram aplicadas as Heurísticas de Nielsen em Cinco 

Websites esportivos e foram constatados vários problemas. Os Websites são muito 

parecidos uns com os outros, não existe muita diferença entre eles, a maioria das homes 

dos Websites apresentam excesso de informações, além disso, são sites muito longos e 

cansativos para os usuários.  
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De acordo com a hipótese levantada neste estudo, considera-se que o trabalho realizado 

na gestão da informação esportiva é pouco reconhecido, assim como o profissional 

bibliotecário que não tem o seu trabalho valorizado neste mercado, bem como o da 

arquitetura da informação e usabilidade. 

  

Trata-se de um estudo inicial a respeito do tema, principalmente por não existirem 

outros estudos que atribuam ao bibliotecário o papel de gestor da informação na área do 

esporte. Outros estudos podem e devem ser realizados dando continuidade a essa 

investigação, para que outros mercados se abram para o profissional bibliotecário. 
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