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ABSTRACT 
This article reviews the usability of remote controls used to 
operate air conditioners. This analysis is elaborated through the 
model proposed by Leventhal and Barnes (2008) and thinking 
loud method (Pensando em voz alta), Quiz and Tasky Analysis, in 
which the research is based on the user. The main objective of this 
study is to contribute to improve the interface of this product, in 
the intention that it can be used holistically and is not limited to 
its main function. For this, we need to know the user profile and 
how these interact with the device. 
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RESUMO 
O presente artigo faz uma análise da usabilidade de controles 
remotos usados para operar aparelhos condicionadores de ar. Tal 
análise é elaborada por meio do modelo proposto por Leventhal e 
Barnes (2008) e método Pensando em Voz Alta, Questionário e 
Análise de Tarefa, em que a pesquisa é baseada no usuário. O 
principal objetivo deste estudo é servir de contribuição para 
melhorar a interface desse produto, na intenção de que ele possa 
ser usado holisticamente e não se limite apenas à sua função 
principal. Para isso, foi preciso conhecer o perfil do usuário e a 
maneira como esses interagem com o aparelho. 
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1. INTRODUÇÃO 
O controle remoto hoje é um aparelho essencialmente comum nas 
diversas camadas da sociedade. Isso porque ele é muitas vezes 
usado como elemento meio de interação entre o usuário e um 
produto final. Embora, por muitas vezes, se configure como 
elemento meio, nas mais diversas situações do cotidiano o 
controle remoto torna-se a única forma de contato entre o humano 
e a máquina (NATÁRIO e WAJNMAN, 2006).  
  
Vários tipos de controles remotos estão em uso atualmente, desde 
os menores, usados para destravar um carro ou abrir um portão de 
garagem, por exemplo, até os mais habituais como controles de 
TV, aparelhos de som e os aparelhos condicionadores de ar. 
Existem ainda controles remotos menos utilizados, como os 
usados para acender fogão à distância ou movimentar janelas. 
  
Com toda essa gama de aparelhos controlados por controles 
remotos e como ainda não se está em uso um tipo de dispositivo 
único que possa controlar todos os aparelhos simultaneamente, é 
natural que os usuários precisem se adaptar às funções de cada 

controle. Alguns dispositivos, como os de música, disponibilizam 
controles semelhantes, independente do modelo, tornando as 
atividades do usuário, em relação ao produto, simples e 
diminuindo os esforços para operar. 
  
No entanto, alguns aparelhos apresentam uma verdadeira 
inconsistência nos modelos, é o caso dos aparelhos de ar-
condicionado. Acredita-se que muitas pessoas limitam-se a usar 
somente a função principal do aparelho, controlar a temperatura. 
A maioria não usa as funções secundárias que o produto fornece 
por não ser intuitivo e ser preciso recorrer ao manual de instruções 
para aprender. Nesse caso, é possível identificar um grave 
problema de usabilidade no produto. 
  
Usabilidade tem como foco as pessoas e como essas usam o 
produto, sendo assim a interação entre usuário, tarefa e produto 
deve estar em harmonia. Para ter boa usabilidade, um produto 
deve ser intuitivo, fácil de manusear e, principalmente, atender às 
necessidades do usuário (FALCÃO e SOARES, 2013). 
  
Por isso, o presente artigo teve como objetivo avaliar a 
usabilidade de controles remotos utilizados para operar aparelhos 
de ar-condicionado. Para isso, foram utilizados métodos de 
avaliação baseado em usuários e em especialistas, visando obter 
uma construção  significativa sobre o posicionamento desse tipo 
de produto no mercado, que pode ser melhorado e muito melhor 
empregado a partir dessa análise. 
 

2. A USABILIDADE 
A NBR/ISO 9241-11 (ABNT, 2002) define usabilidade como: 
“Medida na qual um produto pode ser usado por usuários 
específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, 
eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”. 
  
Para a norma, usabilidade é: 

• eficácia: precisão e completude 
com as quais usuários alcançam 
objetivos específicos; 
• eficiência: recursos gastos em 
relação à precisão e abrangência 
com as quais usuários atingem 
objetivos;  
• satisfação: ausência do 
desconforto e presença de atitudes 
positivas para com o uso de um 
produto; 
• contexto de uso: usuários, tarefas, 
equipamento (hardware, software e 
materiais) e o ambiente físico e 
social no qual um produto é usado. 



A usabilidade é algo que pode ser medido, para isso existem as 
métricas, e tem como principal objetivo compreender o quanto a 
interação do usuário com o produto pode ser concluída com êxito 
e facilidade. 
  
Nielsen (1993) esclarece que a usabilidade pode ser mensurada 
em vários aspectos dentro de uma interface, por isso, não é 
considerada propriedade única. Para definir esse conceito com 
clareza, cinco dimensões são levadas em consideração: facilidade 
de aprendizado, eficiência, facilidade de memorizar, poucos erros 
e satisfação. Deve-se salientar que as primeiras quatro dimensões 
citadas são categorizadas como dimensões objetivas e a última 
como dimensão subjetiva. 
  
 

3. ANÁLISE DO PRODUTO SEGUNDO O 
MODELO DE LEVENTHAL E BARNES 
(2008) 
Autores diferentes propõem modelos de usabilidade diferentes, 
conforme as métricas de usabilidade mencionadas no capítulo 2 
deste artigo. Os modelos de usabilidade, sobretudo, criam 
parâmetros para que seja possível mensurar os fatores que 
influenciam na usabilidade e a maneira como isso acontece 
(CATECATI et al, 2011). 
  
Dentre os modelos de usabilidade mais conhecidos, pode-se citar 
o modelo de Eason (1984), que concentra as características nos 
pilares tarefa, usuário e sistema, o modelo de Shackel (1991) e o 
modelo de Nielsen (1993), sendo estes últimos semelhantes 
quanto à sua estrutura. Há ainda, mais recentemente, o modelo 
híbrido de Leventhal e Barnes (2008), que concentra os fatores 
mais importantes desses três modelos citados. 
  
O modelo proposto por Leventhal e Barnes é dividido em 
variáveis situacionais e variáveis de interface do usuário. As 
variáveis situacionais são as variáveis relativas à tarefa, como a 
frequência, rigidez e limites situacionais e as variáveis relativas ao 
usuário, são a experiência e a motivação. Já no que se refere às 
variáveis de interface do usuário, podem ser listadas: facilidade de 
aprender, facilidade de usar, facilidade de reaprender, 
flexibilidade, satisfação e correspondência da tarefa. 
  
A frequência foi reconhecida por Eason como uma variável 
influenciadora da usabilidade, visto que se uma tarefa é realizada 
com demasiada frequência, esta torna-se fácil de ser executada 
posteriormente, devido à memorização da sequência pelo usuário. 
  
A rigidez está atrelada à quantidade de opções que é 
disponibilizada para o usuário executar uma mesma tarefa. Se 
para concluir uma tarefa muitas opções são dispostas para o 
usuário, o nível de rigidez é baixo. Nesse caso, uma interface que 
oferece uma sequência simples e clara deve ser mais amigável do 
que aquela que tem uma sequência pouco clara. 
  
Os limites situacionais não estão presentes em nenhum dos 
modelos anteriores ao de Leventhal e Barnes, no entanto, se 
referem a restrições mais específicas, como conhecer se a tarefa 
possui características incomuns ou se é preciso realizar algum 
procedimento de segurança antes de executar, por exemplo. 
  
Em relação às variáveis situacionais relativas ao usuário, Eason 
percebeu que a experiência e a motivação podem influenciar 

diretamente a usabilidade de um produto ou sistema. O usuário 
que possui experiência prévia com uma atividade parecida, 
certamente terá mais facilidade em utilizar um produto. Partindo 
desse mesmo pressuposto, um usuário com maior motivação a 
executar uma tarefa, certamente a fará com maior facilidade e 
êxito. 
  
Eason, Shackel e Nielsen utilizaram todas as variáveis de 
aprendizado e Leventhal e Barnes as agrupou em Variáveis de 
Interface do Usuário. As facilidades de aprender, usar e 
reaprender estão intrinsecamente associadas aos novos usuários, 
que nunca tiveram contato com o produto ou sistema a ser 
avaliado. Dentro dessas variáveis ainda existe o quesito 
Flexibilidade, que se refere ao quanto o produto pode suportar o 
uso do imprevisto ou de sequências de tarefas incomuns. A 
Satisfação, cuja unidade é completamente relativa, irá variar de 
acordo com o usuário que utilizar e ainda a Correspondência da 
tarefa, que se refere ao quanto a execução da tarefa corresponde às 
expectativas de quem usa a interface. 
 
 

4. METODOLOGIA 
4.1 Amostragem 
Para a realização dos testes, participaram voluntariamente de 10 
participantes, com faixa etária de 20-60 anos, sendo 5 indivíduos 
com idade entre 20 e 30 anos, 3 com idade entre 31 e 49 anos e 2 
com idade entre 50 e 60 anos. Todos já eram usuários de 
aparelhos ar-condicionado no cotidiano. 
  
4.2 Procedimento 
A atividade a ser realizada se refere a ajustar a temperatura e usar 
a função timer do aparelho de ar-condicionado, usando o controle 
remoto adequado. Para isso, foi preciso dividi-la em 3 tarefas: 
  

• Tarefa 1: Usando o controle remoto, ligar o aparelho de 
ar-condicionado; 

• Tarefa 2: Ajustar a temperatura para 20º; 
• Tarefa 3: Programar para desligar após 1h, usando a 

função timer. 
  
Para a realização desse teste foram usados quatro modelos de 
aparelhos condicionadores de ar: 
  
a. Modelo W10728917 - Controle remoto marca Consul Multi 
Air; 
b. Modelo Zh/jt03 - Controle remoto marca Komeco Brize; 
c. Modelo CBV09D/CBY09D - Controle remoto marca Consul 
Split HW frio. 
d. Modelo CBJ12DBBCJ - Controle remoto marca Consul 
Inverter; 
  
4.3 Instrumento de coleta: Método Pensando 
em voz alta 
  
O protocolo de avaliação usabilidade, baseado em usuários, 
Pensando em Voz Alta foi utilizado para a realização dos testes 
com os usuários. Segundo Nielsen (1993), o método é um dos 
mais importantes testes de usabilidade. 
  



Para a realização desse método, é preciso que seja os usuários 
participantes do teste narrem em alto e bom som as suas decisões 
tomadas durante a realização das tarefas que forem solicitadas 
pelos condutores do teste. Além das decisões, é interessante que 
os usuários descrevam também seus sentimentos e opiniões sobre 
o produto que está em avaliação (VILLANUEVA, 2004 p.62). 
  
O método Thinking Aloud Protocol, como também pode ser 
chamado, é dividido em duas etapas: a coleta das declarações dos 
usuários e a análise disso, de forma que seja possível estudar as 
tomadas de decisões que o usuário toma ao encontrar um 
problema (JASPER, 2009 apud CATECATI et al, 2011 ). 
  
Para o registro do teste, usando o método Pensando em Voz Alta, 
foram utilizadas filmagens dos participantes, devido a 
possibilidade de obter um maior alcance de dados registrados. 
Posteriormente, foram coletadas as verbalizações e tomadas de 
decisões e analisadas de acordo com a tarefa estipulada. 
  
4.4 Instrumento de coleta - Questionário 
  
Os questionários são importantes instrumentos de pesquisa, visto 
que possuem relação direta com o usuário. Por meio desse método 
é possível obter dados sobre comportamento, grau de satisfação 
dos usuários, entre outros dados subjetivos que não podem ser 
mensurados pela simples análise da interface de um produto. 
  
O questionário possui vários pontos positivos, como a facilidade 
para executar, mesmo a distância, economizando tempo para o 
analista e o participante do teste, além de poder ser realizado 
simultaneamente com várias pessoas, por meio de formulários 
eletrônicos, utilizando o ambiente web. 
  
Para o presente artigo, o questionário proposto teve a intenção de 
conhecer o perfil dos usuários de aparelhos ar-condicionado, a 
frequência média de uso e se costuma utilizar funções com o 
controle remoto do aparelho, além de usá-lo para ajustar a 
temperatura do ar. Além de perguntas fechadas, foram realizadas 
ainda perguntas abertas, em que o usuário foi questionado sobre 
as dificuldades encontradas para executar funções e pontos 
positivos e negativos sobre a interface de maneira geral.  
  
4.5 Instrumento de coleta - Análise da tarefa 
  
O método de coleta dados, Análise da tarefa consiste em um 
método não-empírico, o qual não se faz necessário a presença de 
usuários. Para este método é dado uma lista de tarefas a ser 
concluída, podendo assim, o avaliador analisar o grau de 
dificuldade que se é realizada cada etapa.  
  
De forma vantajosa, a Análise de tarefa não requer a presença de 
outros participantes. Podendo também facilitar possíveis soluções 
para problemas de usabilidade. Negativamente, o método aparece 
como um facilitador, visto que as tarefas listadas são ordenadas da 
melhor forma que o software ou produto deve ser utilizado. 
Muitas vezes não analisando de forma profunda os possíveis erros 
instalados no produto.  
  
Para o presente artigo, a análise de tarefas teve como objetivo 
obter os questionamentos finais por parte dos avaliadores. 
Mostrando, dessa forma o passo a passo estabelecido por cada 
modelo de controle para realizar as três funções desejadas.  
  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O método Análise de Tarefa foi utilizado previamente, com o 
grupo de especialistas na intenção de obter os caminhos que os 
participantes do teste com usuários, Pensando em Voz Alta 
precisariam percorrer para concluir as tarefas definidas no teste. 
  
Utilizando os controles remotos da marca Consul, foram 
realizados duas atividades. A primeira se refere a programar um 
horário para que o aparelho seja desligado automaticamente, 
utilizando a função TIMER: 
  
a. Pressionar o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o aparelho 
com o controle; 
b. Pressionar o botão TIMER; 
c. Pressionar o botão +/- para selecionar após quantas horas 
deseja desligar o aparelho; 
d. Pressionar o botão TIMER para concluir a tarefa e voltar ao 
painel de ajuste de temperatura. 
  
Já para programar um horário para que o aparelho seja ligado 
automaticamente, usando a função TIMER disponível, é preciso 
seguir essas etapas: 
  
a. Com o aparelho desligado, é preciso direcionar o controle 

remoto para o aparelho e pressionar o botão TIMER; 
b. Pressionar o botão +/- para ajustar a temperatura; 
c. Pressionar o botão FUNÇÃO, se desejar trocar a função 

(resfriar, ventilar, aquecer); 
d. Pressionar o botão TIMER; 
e. Pressionar o botão + para definir a partir de quantas horas o 

aparelho deve ser ligado; 
f. O controle permanecerá aceso e depois apagará sozinho. 

  
Para as duas tarefas, percebe-se que o controle não apresenta um 
bom feedback das operações e falta uma opção clara de conclusão 
da tarefa, o que certamente se tornará pouco compreensível para o 
usuário. Nos dois casos, o único feedback apresentado é uma luz, 
que fica ativa no aparelho de ar, porém, em ambientes muito 
iluminados essa luz não oferece muito contraste e é pouco 
suficiente como recurso de feedback. O usuário precisa ter 
experiência prévia e motivação para concluir uma das tarefas, que 
é difícil de aprender e possui pouca flexibilidade. No entanto, 
após a aprendizagem, seja por outro usuário mais experiente ou 
através de manual de instruções, a tarefa é considerada fácil de 
reaprender e usar. 
  
Os participantes do teste com o método Pensando em Voz Alta 
foram pessoas que já utilizam aparelhos condicionadores de ar no 
dia a dia. Para preservar a identidade dos participantes, estes 
foram representados por letras do alfabeto de A a J. Cinco 
participantes têm faixa etária entre 20 e 30 anos, três possuem 
entre 30 e 40 anos e dois possuem entre 50 e 60 anos. 
 

 
 
 
 
 

Tabela 1 - Faixa etária dos participantes 
 



 
 
Os usuários A, B e C utilizaram o aparelho de ar-condicionado 
Consul Multi Air, modelo CCO07DB e controle remoto, da 
mesma marca, modelo W10635699, compatível com o aparelho 
de ar. Os usuários D, E e F utilizaram o aparelho Consul Split HW 
frio, modelo CBV09D/CBY09D e controle remoto compatível. Os 
usuários G e H utilizaram o aparelho da marca Komeco Brize, 
modelo Zh/jt03. E, por sua vez, os usuários I e J utilizaram o 
aparelho da marca Consul Split Consul Inverter, modelo 
CBJ12DBBCJ e controle remoto da mesma marca. 
 

Tabela 2 - Modelos de ar condicionador utilizados pelos 
participantes 

 

 
 
 
O usuário A completou as tarefas 1 e 2 rapidamente, ligar e 
ajustar a temperatura respectivamente. Realizou todo o teste em 
2’09”, porém acreditou que não havia concluído a tarefa 3 porque 
o dispositivo não apresentava feedback suficiente para convencer 
o usuário. Durante a realização, o participante A reiniciou o 
aparelho por 3 vezes durante o procedimento, primeiro porque 
demorou para entender que não havia a possibilidade de adicionar 
minutos à programação da função timer. As duas outras tentativas 
ocorreram enquanto o participante tentava procurar uma opção de 
confirmação para a programação, para isso ele pressionou todos 
os botões do controle. 
  
O usuário B realizou o teste em 1’50”. Concluiu as tarefas 1 e 2 
com facilidade, porém também acreditou que não havia 
conseguido realizar a tarefa 3 e estava abandonando o teste. O 
participante declarou confusão e dificuldade para concluir o 
processo. 
  
O usuário C realizou o teste em 1’48”, executando as tarefas 1 e 2 
com facilidade, no tempo de 3 segundos. No entanto, sobre a 
realização da tarefa 3, após 2 tentativas, o participante não 
conseguiu concluir a tarefa e desistiu, alegando que não estava 
compreendendo o comportamento do aparelho. 
  
O usuário D conhecia bem as duas funções abordadas e levou 1 
minuto para realizá-los, não ocorrendo nenhum empecilho ao 
realizar as tarefas. 
  
O usuário E levou 1’30” para realizar as duas funções por ter 
apresentado dificuldade na função timer e ter que realizar 
novamente porque a função timer, assim que pressionado o botão 
é necessário logo em seguida ajustar qual tempo desejável ou 

então o sistema entende que você ter manter o tempo já escolhido 
da última vez que usou a função.  
  
O usuário F levou 2’40” para realizar os dois procedimentos por 
não saber ao certo realizar a função timer e ter tentado três vezes 
mudar o tempo e confirmar a mudança. 
  
O usuário G executou todas as tarefas com facilidade, porém 
questionou sobre os feedbacks visuais do aparelho, segundo ele “ 
A tela é muito pequena, não dá para enxergar se a ação foi feita”. 
  
Já o usuário H fez as duas primeiras funções rapidamente, porém 
já na terceira tarefa enfrentou sérios problemas por não saber do 
que se tratava aquela função (TIMER) depois de entender um 
pouco sobre a função e como utilizá-la a tarefa foi cumprida, mas 
levando bem mais tempo que o primeiro usuário.  
  
O usuário I completou as duas primeiras tarefas de forma fácil. O 
controle exibe claramente o botão ON/OFF e tecla com os sinais 
“+” e “-”, indicando o aumento ou baixa de temperatura. Para 
realizar a tarefa da função TIMER não foi tão difícil, no controle 
está claro o botão “TIMER ON” e “TIMER OFF”. A dificuldade 
ocorreu até o entendimento como programar para que o ar 
condicionado desligue em 1 hora. O processo demorou 1’45”. O 
usuário informou que havia muitas funções no controle e que isso 
poderia atrapalhar pessoas com certa idade. Ao realizar a análise 
de tarefas, não houve dificuldades pois seguiu o passo-a-passo 
indicado. 
  
O usuário H, completou as duas primeiras tarefas com 
tranquilidade. Demorou para compreender que haviam dois botões 
diferente da função TIMER, o “TIMER ON” e o “TIMER OFF”. 
O usuário achou desnecessário ser colocado dois botões, quando 
poderia ser suficiente apenas um botão “TIMER ON/OFF”. 
Houve facilidade em programar o tempo para que o ar 
condicionado se desligasse em 1 horas. O processo durou 1’10”. 
O usuário reclamou do feedback sonoro que o controle dava, ao 
analisar o controle encontrou facilmente o botão “SILENCIOSO” 
e “APAGAR VISOR”.  
  
Após o final dos testes, explicou-se para os participantes, que 
desconheciam a função timer, como era feita a programação para 
desligar e ligar o aparelho automaticamente, revelando quem teria 
conseguido concluir os testes. De uma maneira geral, percebe-se a 
falta de feedback dos aparelhos, levando em consideração que 
75% dos participantes ou não conseguiram concluir a atividade ou 
acreditaram que não haviam conseguido. Nenhum dos 
participantes A, B e C percebeu que no painel do aparelho, uma 
luz ficava acesa quando a função timer era programada, porque 
todos estavam atentos apenas ao controle e nesse, nenhum 
feedback ou opção clara de confirmação é oferecido ao usuário. 
  
Os testes realizados utilizando o método Questionário revelou 
informações sobre o perfil dos usuários e a maneira como estes 
utilizam o aparelho de ar-condicionado. Dos 10 participantes 
deste teste, todos têm experiência com ar-condicionado, sendo que 
50% utilizam todos os dias, 25% utilizam algumas vezes na 
semana e 25% raramente utilizam. 
  
Além de utilizar o ajuste de temperatura, 75% relataram que já 
utilizaram algumas vezes outras funções do aparelho e 25% 
informaram que nunca as utilizaram. Quando questionados se 
alguma vez já tinham precisado consultar o manual de instruções, 



75% dos participantes afirmaram que nunca haviam utilizado o 
manual e 25% informaram que costumavam utilizar. 
  
Sobre a experiência com o uso da função TIMER no dispositivo, 
50% relataram que nunca utilizaram ou tentaram utilizar, 25% 
desconhecem essa função em seus aparelhos e 25% usam a função 
com frequência. 
  
No mesmo teste, os participantes foram questionados sobre as 
dificuldades encontradas para operar a função TIMER, caso eles 
já tivessem tentado. Explicações mais explícitas foi a resposta 
comum. Ainda quando questionados sobre os pontos negativos no 
uso geral de controles remotos para aparelhos de ar-condicionado, 
foram apontados falta de objetividade, ícones pouco explicativos, 
display difícil de entender e muitos botões. 
  
Acredita-se, portanto, que a falta de consistência, no que se refere 
aos controles remotos usados para essa finalidade, seja um 
problema grave uma vez que todos os participantes, em ambos os 
testes com usuários, estavam acostumados a utilizar aparelhos 
condicionadores de ar no dia a dia, porém, nenhum deles se sentiu 
confortável para usar uma função acessória (TIMER) pela falta de 
clareza no uso das opções disponibilizadas no controle. Isso 
reforça a problemática deste estudo e confirma a hipótese 
levantada, em que aborda-se a questão da falta de usabilidade para 
as funções acessórias dos aparelhos de ar-condicionado, tornando 
o produto resumido em suas funções, desperdiçado quanto ao uso 
de novas tecnologias e pouco atrativo para o consumidor. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A diversidade de produtos e a falta de padronização dos controles 
remotos para ar condicionado, dificulta o seu uso. Baseado nos 
métodos utilizados, foi deduzido que a disparidade de modelos de 
controles remotos facilita ou dificulta o seu uso, intensificado 
quando há a necessidade de utilizar funções que vão além dos 
padrões “LIGAR/DESLIGAR” “AUMENTAR/BAIXAR” a 
temperatura.  
  
Deve-se ser pensadas soluções para que haja uma unanimidade na 
produção de tais controles, ou em uma forma de simplificar o uso 
do manual de instruções, podendo trazê-lo de forma acessível, 
reduzida e inteligível. Podendo assim, os usuários compreenderem 

melhor as funções determinados em casa aparelho de ar 
condicionado.  
  
Estamos expostos a diversos produtos e o papel do UX Designer é 
facilitar o uso destes produtos, é importante ter a usabilidade 
como eixo na criação de tais objetos. A usabilidade tem como 
foco as pessoas e como essas usam o produto, sendo assim a 
interação entre usuário, tarefa e produto deve estar em harmonia. 
Para ter boa usabilidade, um produto deve intuitivo, fácil de 
manusear e, principalmente, atender às necessidades do usuário 
(FALCÃO e SOARES, 2013). 
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