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A FERRAMENTA DE COLETA

RESULTADOS CONCLUSÕES

INTRODUÇÃO
* Diversas pesquisas mostram que apresentar aos usuários da-
dos sobre seu consumo de energia pode auxiliar na redução do 
mesmo, podendo chegar a 20%.

* Poucos estudos mostram a influência do design dos dispositi-
vos, incluindo tipos de informação e formatos de apresentação.

* Apresentar uma ferramenta para avaliar a preferência 
e o entendimento dos tipos de informação e formatos de 
apresentação. 
* Esta ferramenta será posteriormente aplicada para 
avaliar a percepção de dispositivos visuais por usuários 
de três faixas etárias no contexto brasileiro. 

O artigo completo encontra-se publicado nos anais do 
XVI ENTAC: http://entac2016.pcc.usp.br/

OBJETIVO

ARTIGO COMPLETO

1. Desenho de um produto

2. Importância e priorização dos tipos de informação (Figura 1)

3. Entendimento e preferência do formato de apresentação 
para consumo instantâneo (Figura 2)

4. Preferência do formato de apresentação para os tipos de in-
formação (Figura 3)

5. Priorização de unidade para consumo instantâneo (Figura 4)

6. Desenho final do dispositivo

Figura 1 - Importância dos tipos de informação Figura 2 - Entendimento do dispositivo

Figura 3 - Exemplo de formatos de apresentação para consumo cumulativo

Figura 4 - Priorização das unidades
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Figura 2 – Entendimento do dispositivo 

Fonte: Os autores 

3.4 Preferência do formato de apresentação para os tipos de informação 

Nesta etapa será avaliada a preferência por diferentes formatos de apresentação para 
cada um dos tipos de informação listados no Quadro 1. Para cada tipo de informação, 
o participante deve assinalar o formato preferido (Figura 3). 

Assinale o que aconteceu com o consumo instantâneo para cada um dos dispositivos (A, B, C, 
D, E, F, G, e H): 

 
 08:00   16:00   19:00 

A  O AUMENTOU  O AUMENTOU  
O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
B  O AUMENTOU  O AUMENTOU  

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
C  O AUMENTOU  O AUMENTOU  

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
D  O AUMENTOU  O AUMENTOU  

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
E  O AUMENTOU  O AUMENTOU – 

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
F  O AUMENTOU  O AUMENTOU  

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
G  O AUMENTOU  O AUMENTOU  

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 

 
H  O AUMENTOU  O AUMENTOU  

O DIMINUIU O DIMINUIU 
O PERMANECEU 

IGUAL 
O PERMANECEU 

IGUAL 
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R$ 2,35 R$ 3,50 R$ 2,90 

12 kWh 15 kWh 21 kWh 
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Quadro 1– Importância dos tipos de informação 

Assinale a importância de cada tipo de informação (1- Pouco importante e 5 - Muito importante) 
TIPOS DE INFORMAÇÃO 1 2 3 4 5 
A Consumo instantâneo 

Quanta energia está sendo consumida na casa em tempo real 
Exemplo: neste momento o consumo é de 5 kWh 

     

B Consumo cumulativo 
Quanta energia foi consumida nas ultimas 24h, na última semana, no último mês 
e/ou no último ano 
Exemplo: consumo nas últimas 24h é 110 kWh  

     

C Consumo separado por ambientes da casa 
Quanta energia foi consumida em cada ambiente da casa 
Exemplo: consumo da cozinha é de 12 kWh 

     

D Consumo separado por aparelhos 
Quanta energia foi consumida por cada aparelho 
Exemplo: a geladeira da casa consome 3 kWh 

     

E Comparação com dados anteriores 
Comparação histórica do consumo cumulativo 
Exemplo: consumo do final de semana é maior que nos outros dias 

     

F Comparação com casas vizinhas 
Comparação do consumo cumulativo com outras casas na vizinhança 
Exemplo: o consumo da sua casa é 35 kWh maior que o da casa vizinha  

     

G Consumo máximo 
Limite máximo de consumo do dia, da semana, do mês e do ano 
Exemplo: o uso de vários equipamentos simultaneamente pode fazer com que o 
consumo máximo seja ultrapassado 

     

H Dicas 
Informações para reduzir o consumo de energia na residência 
Exemplo: para reduzir o consumo, use menos a secadora de roupas 

     

I Incentivo 
Estratégia utilizada para a pessoa reduzir seu consumo de energia 
Exemplo: você recebeu R$ 15,00 de desconto por reduzir o consumo  

     

J Penalidade 
Estratégia utilizada quando não há economia de energia 
Exemplo: você receberá uma multa por exceder o limite de consumo 

     

Fonte: Os autores 

3.3 Entendimento e preferência do formato de apresentação para consumo instantâneo 

Nesta seção os participantes devem identificar o que ocorreu com o consumo 
instantâneo (ao longo do tempo) para cada dispositivo (Figura 2). A avaliação do 
entendimento será realizada de acordo com o estudo de Chiang et al. (2012). As 
ocorrências foram alternadas em cada dispositivo para evitar repetições de respostas. 
Assim será identificado o dispositivo que possuiu mais respostas corretas (i.e. 
identificação correta se o consumo aumentou, diminuiu ou permaneceu igual). Após, 
os participantes deverão apontar os três dispositivos favoritos. 
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Figura 3 – Exemplo de formatos de apresentação para consumo cumulativo 

Assinale a preferência pelo formato de apresentação para consumo cumulativo 
Texto Barras Velocímetro 

      

Fonte: Os autores 

3.5 Priorização de unidade para consumo instantâneo 

Nesta etapa, o participante deve apontar sua preferência entre as três unidades que 
medem o consumo de energia: kWh (energia consumida por hora), unidade monetária 
(R$) e emissões de carbono (CO2) (Figura 4). 

Figura 4 – Priorização das unidades 

Priorize as unidades de consumo de 1º a 3º 
 08:00 16:00 19:00 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Fonte: Os autores 

3.6 Desenho final do dispositivo 

Na etapa final do workshop os participantes devem desenhar um produto capaz de 
medir o consumo de energia. Através dessa ação é verificado se as informações e os 
formatos de apresentação preferidos pelos participantes (etapa 2 e etapa 4) estarão 
presentes no desenho do dispositivo final. 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

4.1 Etapa 1 

Os resultados dos desenhos do dispositivo apresentados pelos participantes serão 
analisados conforme os itens: 

a. Tipos de informação mais frequentes; 

Consumo hoje 

R$ 7,00 
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R$ 2,90 
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hoje 

R$ 2,35 R$ 3,50 

* A preferência e o entendimento dos tipos de infor-
mação e os formatos de apresentação de dispositivos 
que avaliam o consumo de energia, variam conforme o 
perfil de usuário e a faixa etária. 
* A presente pesquisa apresenta uma ferramenta para 
coleta e avaliação de dados para o desenho de um dis-
positivo que traga informações pertinentes ao contexto 
brasileiro. 
* Os resultados permitirão identificar os principais tipos 
de informação e formatos de apresentação preferidos e 
entendidos, possibilitando criar estratégias para o de-
sign de dispositivos para brasileiros considerando as 
diferenças entre as faixas etárias.

Etapa 1

Os desenhos dos produtos dos participantes 
serão analisados conforme os itens:

a. Tipos de informação;
b. Formatos de apresentação;
c. Tipos de informação que aparecem de 
forma conjunta;
d. Tipos e formatos diferentes dos identifica-
dos na literatura.

Etapa 2

* Pesos serão atribuídos às escolhas dos par-
ticipantes e através da média serão identifi-
cados os tipos de informação mais e menos 
importantes.
* O mesmo será realizado com os cinco tipos 
de informação escolhidos conforme a prio- 
rização que cada participante elegeu.

Etapa 3

* Será avaliado se o participante definiu cor-
retamente o que aconteceu com o consumo 
(aumentou, diminuiu, ou permaneceu igual). 

* A preferência dos participantes pelos for-
matos de apresentação (A a H) também será 
avaliada.
     
Etapa 4

* Será analisado o formato de apresentação 
preferido para cada tipo de informação.

Etapa 5

* Será avaliada a preferência por unidade, 
entre as três apresentadas. 
* Os participantes deverão classificar os for-
matos apresentados em primeiro, segundo e 
terceiro lugar.

Etapa 6 

* Serão comparadas as informações conti-
das nos dispositivos desenhados com os tipos 
e formatos de apresentação priorizados nas 
etapas 2 e 4. 
* Será comparado o desenho inicial com o 
desta etapa, identificando as mudanças pro-
venientes da aplicação da ferramenta.

* É necessário avaliar a preferência e o entendimento dos 
tipos de informação e formatos de apresentação pois 
estes podem variar entre diferentes perfis de usuário ou 
faixas etárias (crianças, adultos e idosos).

* No Brasil há carência de estudos que visam avaliar a 
percepção dos usuários sobre tais dispositivos. 


