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Resumo: A privacidade é um assunto bem atual abordado dentro da segurança da 

informação. Saindo do contexto das empresas e focando as pessoas comuns, pode-se 

observar a necessidade de escolherem preferencias de privacidade ao utilizarem 

aplicativos para registrar suas atividades esportivas, como corrida e caminhada; para 

tanto, as novas tecnologias e os estudos de IHC, interação homem computador, têm 

trazido muitas ferramentas oferecendo design de interfaces cada vez mais intuitivas que 

facilitam a configuração de aplicativos. 

Abstract: Privacy is a very current subject addressed within information security. 

Leaving the context of the companies and focusing on the common people, one can 

observe the need to choose privacy preferences when using applications to record their 

sports activities, such as running and walking; for that, the new technologies and 

studies of IHC, computer interaction man, have brought many tools offering design of 

increasingly intuitive interfaces that facilitate the configuration of applications.. 

Palavras chaves: Privacidade, interface e usabilidade. 
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1 Introdução 

As pessoas tem aumentado muito a utilização de dispositivos móveis como smarthphones 

e outros gadgtes como parte de suas atividades físicas, e com isso o uso de aplicativos 

conectados à internet e também redes sociais, contudo faz-se necessário a atenção a suas 

preferências de privacidade, o artigo apresenta o seguinte problema: o design de interface 

para as preferências de privacidade em aplicativos de corrida é eficiente. Dito isso, o 

objetivo geral passa a ser discutir se é eficiente o design de interface de preferencias de 

privacidade de aplicativos de corrida. 

Para o efetivo desenvolvimento dos objetivos específicos, adota-se uma abordagem 

objetiva e qualitativa, com base em informações de outros artigos e autores sobre os temas 

abordados, sem a pretensão de estabelecer um discurso conclusivo sobre a questão 

pesquisada.  

O artigo encontra-se organizada em 6 capítulos, sendo esta introdução a primeira delas. 

No capítulo 2, são apresentados conceitos sobre privacidade. No capítulo 3, mostra alguns 

gadgets e aplicativos. Usabilidade e design de interface serão conceitos abordados no 

capítulo 4. O capítulo 5, Resultados e Análise. E por fim, no capítulo 6 as considerações 

finais. 

 

2 Privacidade 

2.1 Definição 

A privacidade é importante em qualquer aplicativo online, para tanto precisamos definir 

o que é privacidade. Segundo Ackerman et al (2005, p.2 [1]) “...uma definição simples 

mas útil de privacidade é “...a capacidade de um indivíduo controlar os termos sob os 

quais suas informações pessoais são adquiridas e usadas.”. Assim, podemos considerar a 

privacidade como algo que o usuário pode interagir mediante suas necessidades pessoais 

em relação a seus dados, evitando com isso algum tipo de risco.  

2.2 Preocupações em IHC com privacidade 

Em IHC algumas preocupações são levantadas para o entendimento de privacidade de 

sistemas computacionais, uma vez que a Interação Humano Computador é o campo da 
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ciência que estuda como as pessoas interagem com a tecnologia. Quanto as preocupações 

com privacidade em IHC, Ackerman et al (2005, p.10 [1]) destaca duas delas: Um é visto 

como falta de administração em segurança e com isso acesso aos dados sem autorização, 

em seguida a forma como é reaproveitado os dados pessoais. 

 

Segundo Iachello et al (2007, p.10 [2]) “A interação humano-computador é especialmente 

adequada para ajudar equipes de designs gerenciarem os desafios trazidos pela 

necessidade de proteger a privacidade e informação pessoal.”. 

Portanto, segundo as citações dos autores, podemos perceber que frente a esses desafios 

em sistemas, pessoas e tecnologia se faz necessário vários estudos que entenda e de 

suporte aos designers que facilite a interação entre o usuário e as aplicações. 

 

3 Privacidade: Gadgets e Aplicativos 

3.1 Gadgets: Definição 

 

Para esse capitulo, será apresentado o conceito de gadget [3], necessário para o 

entendimento do artigo, em resumo: são aparelhos eletrônicos portáteis. Por exemplo: 

smartphones, notebooks, tablets. Ainda temos a categoria de Wearables ou dispositivos 

vestíveis, por exemplo Smartwatches, conforme tabela 1. 

 

3.2 Gadgets: Exemplos de Gadgets Wearables 

 

Tabela 1 – Marcas e Modelos 

Watch Sport Series 3 (Apple) Polar M400 (Polar) Forerunner 310XT (Garmin) 

   

 

3.3 Aplicativos 

 

O conceito é simples e difundindo entre os usuários, no dicionário online, pesquisado pela 

palavra aplicativo [4], descreve como “Tipo de programa de computador desenvolvido 

para processar dados de modo eletrônico, de forma a facilitar e reduzir o tempo do usuário 

ao executar uma tarefa”, ou seja, é um programa de computador que tem por objetivo 

ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica. 
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Tabela 2 - Aplicativos 

App S.O. Comentários Aprovação Média 1 a 5 

Strava Android e IOS 443,439 4,5 

Nike Run Android e IOS 848,168 4,5 

Conect (Garmin) Android e IOS 380,338 4,1 

Informações: play.google.com 

 

 

4 Privacidade e IHC: Design de Interface 

Design de interface é um processo, segundo Ackerman et al (2005 [1]), uma maneira de 

moldar diferentes tipos de usuários para quem pesquisa formas de privacidade em IHC é: 

construindo interfaces melhores, classificações de usuários e sistemas adaptativos, esse 

último ajuda os usuários a não cometer erros, através de um sistema chamado críticos de 

privacidade.  

4.1 Interface: Usabilidade 

Para Palmer (2002 [5]), a usabilidade faz uso de questionamentos, que leva a uma forma 

de pensar em fatores da engenharia, que garante uma boa solução para design de sistemas; 

e sobre Design Web Lee et al (2010 [6]), “...Em outras palavras, um site bem sucedido e 

preferível geralmente se refere a uma alta usabilidade...”, portanto, de acordo com os 

autores citados, a partir de técnicas e estratégias de design é possível garantir um nível 

satisfatório de usabilidade, fundamental em um sistema. 

4.2 Interface: Semiótica e Semiose 

Conceito importante para o entendimento desse artigo é o sentido da semiótica e semiose: 

o primeiro é a ciência dos signos e o último é entendido pela ação dos signos. Segundo 

Laruccia (2012 [7]), signo é qualquer coisa que de significado a outra coisa na mente de 

uma pessoa, portanto o signo tem um efeito particular em um indivíduo. Para Souza (2016 

[8]), descreve-se “...são três tipos de relação que o signo pode ter com o assunto tratado, 

isto é, seu objeto. São elas: o ícone, o índice e o símbolo...”. Portanto, segundo os autores, 

há necessidade de propor um padrão de signos que represente da melhor forma possível 

o que se quer transformar na mente do usuário. 
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4.3 Interface: Affordance 

Conforme Gave (1991, p.3 [9]) “O conceito de affordance aponta para uma configuração 

especial de propriedades. Isso implica que os atributos físicos da coisa a ser atuada são 

compatíveis com as do ator” e que as informações sobre tais atributos são fáceis de 

entender e que o comportamento esperado torna praticável a manipulação, dado a 

compreensão por quem o percebe. O exemplo mais clássico na literatura é o afford de 

uma maçaneta de porta, quando a pessoa olha para o objeto, intuitivamente já sabe como 

proceder com a sua utilização. 

5 Analise e resultados 

5.1 Metodologia 

A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e observação direta, para isso foi 

utilizado uma entrevista com cada participante e seu aplicativo. Para coleta de 

informações foi utilizado uma única questão e a observação direta quanto ao tempo em 

que o participante leva para chegar até as preferências de privacidade do seu aplicativo. 

5.2 Design das interfaces analisadas 

Aplicativos que foram utilizados: Nike Run, Conect e Strava. 

Tabela 3 – Design das Interfaces - Etapas de configuração de preferências de privacidade.

  

 Anais do WCF, Vol 6, pp 48-55, 2019, ISSN 2447-4703, XV WCF 23-24 set 2019  52



5.3 Resultados e Analise 

Com o objetivo de avaliar a interface e medir o tempo para realizar uma tarefa, sendo essa 

tarefa a ação de alterar as preferências de privacidade, temos: Entre os participantes 

entrevistados, 4 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino, todos com graduação e em 

diferentes áreas de conhecimentos e 100% ocupando vínculos de trabalhos com a 

utilização de computador e algum sistema informatizado, a faixa de idade está entre 30 a 

50 anos (omitido intencionalmente na tabela 4), sendo o participante 3 graduado na área 

de TI, todos possuem pelo menos uma rede social, além disso 100% dos participantes 

utiliza algum aplicativo de corrida esportivo em seu smartphone, sendo esse pré-requisito 

para continuar a entrevista. Revelou-se, de acordo com a tabela 4, que adultos de maior 

idade, que trabalham com computador no seu dia a dia, e utilizam-se de smartphone em 

seu cotidiano, tem uma percepção elevada quanto a utilização de aplicativos em algum 

gadget. Constata-se também que as áreas de formação, não teve nenhum envolvimento 

no desempenho dos participantes na manipulação dos aplicativos, tabela 4.  

Os participantes tiveram inicialmente dúvida quanto à questão: “Você sabe o que é 

preferências de privacidade no seu aplicativo?”, porém após breve explicação durante a 

entrevista, 100% dos participantes rapidamente associou-se o conceito e sua utilização e 

diz nunca ter se preocupado com opções de privacidade. Pode-se então, perceber que não 

é uma preocupação comum para usuários de aplicativos de corrida esportiva, e podemos 

concluir também que a maioria dos usuários faz-se uso de configurações padrão ou 

automática do seus aplicativos, em relação a privacidade. 

Tabela 4 – Participantes 

 

 

 

 

Gráfico1 – Tempo Médio em segundos 
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As cores, contrastes e padrões de menus e ícones são dadas por guidelines. Sendo assim, 

de acordo com Horvath [10], que sintetiza guidelines ou diretrizes como um conjunto de 

regras para determinado assunto abordado, intuitivamente, nota-se esse conjunto de 

padrões nas interfaces analisadas. Portanto, pôde-se analisar que os principais motivos 

para a rápida interação, quando solicitado para alterar as preferências de privacidade foi 

o seguinte: 

 Guidelines: contraste de cores e posição dos menus; 

 A escolha dos ícones, veja tabela 5:  A semiose dos participantes em função do 

ícone das 3 linhas paralelas horizontais já é um padrão, principalmente em 

aplicativos e navegadores, e não precisa estar escrito que é um menu de opções, 

as pessoas associam que vão obter opções de configuração mesmo sem saber o 

nome técnico do recurso. Da mesma forma a engrenagem representando o acesso 

as configurações, que intuitivamente percebe-se a associação do ícone da 

engrenagem com a possibilidade de alterações; 

Tabela 5 – Ícones e símbolos de acordo com padrões web e mobile atual 

 Opções  Configurações 

 Símbolos, textos como: “Configurações de Privacidade”, “Controles de 

Privacidade” e “Perfil & Privacidade”, fortalece e convida o usuário atingir seus 

objetivos através da interação; 

 Affordance: A experiência prévia e os padrões utilizado nos aplicativos, quanto a 

ícones e símbolos, pôde perceber-se a efetividade do design.  

Portanto, entende-se a riqueza de elementos que ajudam o usuário a interagir com os 

menus dos aplicativos, e com isso afirmar a eficiência dos designs de interfaces para se 

alterar preferencias de privacidade, como mostra o gráfico 1. Destaca-se também que não 

foi possível verificar qual aplicativo é mais eficiente, pois os tempos estão muito 

próximos e impossível estabelecer um padrão, por outro lado, empiricamente pode-se 

dizer que todos os aplicativos estudados nesse artigo são equivalentes em termos de 

eficiência de design de interface. 

6 Considerações finais 

Os fatos mostram que os padrões existentes e as técnicas no design de interface através 

da teoria produzida pelas pesquisas em IHC tem resultados excelentes.  
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Entre as análises foi verificado que as técnicas no design não foram conflitantes entre si, 

e percebe-se também as muitas possibilidades de implementar interação através da 

semiótica e os affordances para produzir usabilidade. 

Os dados apresentados no artigo deixa claro que os menus e as interfaces de preferências 

de privacidades é muito satisfatório, conforme gráfico 1. A pesquisa feita com adultos de 

maior idade pode ser explorado em outros trabalhos acadêmicos, por exemplo, a 

existência dessa mesma relação com adolescentes ou idosos. 
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