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Agenda

O Projeto CIn/Samsung | SIDI

- Pesquisa em Acessibilidade para Aplicações móveis.

Nosso público-alvo

- Pessoas com Deficiência (PcD)... ou não.

Assistentes Virtuais

- O olhar da academia e do mercado voltados para PcD.

Avaliação de Acessibilidade em Assistentes Virtuais para Pessoas com Deficiência Visual (PDV) em 

dispositivos móveis

- Testes de uso;

- Conclusões.

O que vem por ai



“Inovação tecnológica para todos” é um ideal que dá sentido e traz satisfação 
às nossas vidas. Todos os produtos, conteúdo e serviços da Samsung são 
projetados em torno de uma “filosofia focada no ser humano que reconhece a 
diversidade e aceita diferenças”. 

A Samsung busca inovação tecnológica que seja disponibilizada para as pessoas 
irem além.

https://www.samsung.com/br/accessibility/vision/

Acessibilidade para todos

Inovação significativa



Projeto CIn /Samsung | SIDI



Projeto CIn/Samsung | SIDI

- SIDI (Samsung Instituto de Desenvolvimento para a Informática).

- Projeto CIn/Samsung (UFPE).

Pesquisa em Acessibilidade para aplicações móveis

SIDI - Campinas UFPE – Recife



Projeto CIn/Samsung | SIDI

Buscar respostas a problemas de acessibilidade no uso de smartphones, 

que tornem os aplicativos móveis acessíveis para pessoas com deficiência.

Objetivo da pesquisa aplicada



Samsung Research on Accessibility

Pesquisas em acessibilidade (dispositivos e requisitos);

Entrevistas com usuários (hábitos, dificuldades);

Teste de usabilidade e acessibilidade de Smart TV e aplicativo Relumino;

Testes de acessibilidade de aplicações móveis com PcDs.

2015-2018



Samsung Research on Accessibility

Participações em eventos nacionais 

(TDC SP’17 | CBSoft’17-18 | TDC Poa’18 )

e internacionais (ASSETS’15 | MUM’15 

| Mobile HCI’15-16 | IMCOM’17 | 

OzCHI’18 | ...).

2015-2018



Samsung Research on Accessibility

GuAMA – Guia para o Desenvolvimento de Aplicações Móveis Acessíveis.

O Guia visa orientar desenvolvedores, designers e testadores envolvidos no 

desenvolvimento de aplicações móveis em Android.

2015-2018



Samsung Research on Accessibility



Samsung Research on Accessibility

Consultoria SIDI | Aplicação GuAMA

O app Samsung Áudio Acordes permite que pessoas 

com deficiência visual aprendam a tocar violão sem 

utilizar partituras em braile, seguindo um guia de voz 

que orienta sobre os acordes a serem tocados. 

2015-2018



A Pessoa com Deficiência (PcD)



No Brasil

24% da população
brasileira possui

deficiência

45,6
milhões

de pessoas
no Brasil têm
algum tipo de
deficiência*

*algumas pessoas possuem mais de um tipo de deficiência Fonte: Censo 2010, IBGE

A pessoa com deficiência

(PDA)

(PDV)

(PDM)

15% da população
mundial



- Pessoas com Deficiência.

- Idosos [12,3% da população mundial]

- E muitos de nós, que vivemos experiências de 
"deficiência temporária":

– Manusear smartphone com um bebê no colo;
– Segurar compras enquanto conversa via chat.
– Usar o celular com um dos braços quebrado;
– Utilizar um aplicativo com a pupila dilatada;
– Mobilidade reduzida devido à gravidez.

A quem a acessibilidade beneficia?



A interação através de toque em smartphones traz algumas barreiras:

Interação PDV x Smartphone

- Dificuldade de localização dos componentes na interface;

- Grande número de passos para executar tarefas.

= Maior carga de trabalho.



Assistentes Virtuais (Avs)



Assistentes Virtuais: aplicativos inteligentes capazes de responder e executar 

comandos de usuários via voz ou texto. 

Bixby (Samsung) | Google Assistant (Android) | Watson (IBM) |

Alexa (Amazon) | Cortana (Microsoft) | Siri (Apple) 

Assistentes Virtuais



Hipótese: os AVs demonstram-se uma possibilidade de facilitadores no 

processo de interação com dispositivos móveis por parte de PcDs.

Assistentes Virtuais



AVs x PcD

Revisão de literatura

“A atual tecnologia de assistente virtual é capaz de atender usuários com 

deficiência visual ou motora?”

Academia



AVs x PcD

Resultados:

- 34 artigos dentro dos critérios iniciais;

- 15 artigos com aderência;

- 3 artigos validados para análise.

Academia



AVs x PcD

Conclusões:

Poucas pesquisas sobre a avaliação de assistentes virtuais como recurso para 

apoiar a acessibilidade de usuários com deficiência motora e visual. 

Poucos trabalhos apresentam testes de usabilidade com usuários com 

deficiência.

Academia



AVs x PcD

Pesquisa informal (web)

- Características e funcionalidades dos Avs;

- Avaliações de uso;

- AVs x PcDs.

Mercado



AVs x PcD

Resultados: 

Matérias que comparam principalmente a eficiência de AVs como Bixby, Siri e Google 

Assistant através de testes concentrados em comandos básicos. 

Alguns desses documentos apenas mencionam que tais AVs poderiam trazer 

facilidades para esse grupo de usuários.

Mercado



AVs x PcD

Conclusão: 

Inexistência de análises ou avaliações de AVs relacionadas a usuários 

com deficiências. 

Mercado



Avaliação de Acessibilidade AVs



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

Identificar, a partir de testes de uso, como os AVs podem auxiliar PDVs

em atividades tidas como de costume através do uso de smartphones, 

quais as suas deficiências no tocante a acessibilidade e o que pode ser 

sugerido como melhorias.

Objetivo:



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

- Local: Laboratório de Usabilidade CIn/UFPE.

- Amostra: 6 usuários com deficiência severa da visão (não consegue 

enxergar de forma alguma).

- Avs: Google Assistant | Siri.

- Procedimentos: Entrevista pré-teste | Atividades de uso | Entrevista pós-teste.

Setup:



Avaliação de Acessibilidade (AVs)



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

ID Atividade

A01 Ativar uma configuração do aparelho (wifi)

A02 Enviar uma mensagem de texto via Whatsapp

A03 Instalar um aplicativo

A04 Realizar buscas de informações na web

A05 Criar um lembrete

A06 Rodar conteúdo em uma aplicação (Youtube)

Atividades de uso



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

Nível de dificuldade
Atividades Executadas Nível médio de dificuldade

A01 Ativar uma configuração do aparelho Muito Baixo

A02 Enviar uma mensagem de texto via Whatsapp Baixo

A03 Instalar um aplicativo Alto

A04 Realizar buscas de informações na web Médio

A05 Criar um lembrete Baixo

A06 Rodar conteúdo em uma aplicação Médio



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

Pontos de destaque: 

- Bastante intuitivos [aprendizado rápido];

- Redução de carga de trabalho;

- Eficazes e eficientes (p/ tarefas de baixa complexidade).



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

Pontos de destaque: 

- Limitações de interação com aplicações externas [= frustração];

- Retorno diferente para mesma solicitação;

- Retorno antes do término da solicitação (c/ pequenas pausas);

- Deficiências em:

o Prestação de feedbacks;

o Integração com os leitores de tela;

o Contextualização.



Avaliação de Acessibilidade (AVs)

Conclusão: 

Apesar dos problemas encontrados, os Assistentes Virtuais, de fato, trazem uma maior 

eficiência no uso das funcionalidades e aplicações dos aparelhos.

Quando se tratam de situações de uso dentro das capacidades atuais dos AVs, a 

interação tem ganhos comprovados, reduzindo a carga de trabalho a qual uma 

PDV está suscetível quando depende da interação com toque. 

Mas ainda há o que melhorar. 



Cenas dos próximos capítulos



Trabalhos futuros (Pesquisa em Acessibilidade)

- Aprofundamento da pesquisa AVs x PDVs;

- Avaliação de acessibilidade de AVs por PDMs (Membros superiores);

- Avaliação de acessibilidade de AVs por idosos;

- Ampliar disseminação do GuAMA.
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