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ApresentaApresentaççõesões

Profª. Graciana Simoní Fischer de Gouvêa
– Email: graciana.fischer@prof.infnet.edu.br
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ObjetivosObjetivos

Introduzir conceitos de TVDI (TV Digital Interativa);
Multimídia x Multimeios;
Discutir e analisar recomendações para criação de 
interfaces voltadas à TVDI.
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TV Digital Interativa (TVDI)TV Digital Interativa (TVDI)

A TV Digital e Interativa (TVDI) vem surgindo com o 
propósito de unir o instrumento de comunicação de 
massa, a televisão, com o que existe atualmente de 
mais interativo: a Internet.

Desta união, teremos uma mídia capaz de construir 
novas idéias e conhecimentos, possibilitando ao 
usuário-telespectador interferir de forma produtiva no 
conteúdo.
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11ºº DesafioDesafio

Transformar o telespectador com comportamento 
passivo em um usuário ativo, que pode realizar 
escolhas navegando pelo programa, pela programação 
e enviando informações!
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DiferenDiferençças de atitudes TV x PCas de atitudes TV x PC

Privada, 
custo 

elevado 
(excluem-se 
telecentros
infocentros)

Trabalho, 
estudo, 

informação, 
entretenimento 
e comunicação

Tela a 30cm, 
90 graus, 
estado de 
alerta e 

aprendizado.

Individual
passivo

Textos e 
imagens, 
rapidez, 

eficiência na 
busca da 

informação

PC 
(com 

conexão  
Internet)

Pública, 
custo zero 
para canais 

abertos 
(excluem-se 

TV por 
assinatura)

Entretenimento 
relaxamento, 

diversão, 
eventualmente 

cursos.

Tela a 2-3m 
distância, 
ângulo 30 
graus, em 
estado de 

relaxamento 
cerebral.

Coletivo, 
não 

privativo

Audiovisual, 
rapidez no 

modelo, 
videoclip, 

vários canais 
ao mesmo 

tempo

TV

Conexão / 
custo

NecessidadeHábitosUsoExpectativaTipo de 
mídia
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CaracterCaracteríísticas da TVDIsticas da TVDI

É uma experiência multimídia: uma poderosa forma 
de comunicar idéias, procurar informações e vivenciar 
conceitos
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CaracterCaracteríísticas da TVDIsticas da TVDI

É melhor do que qualquer outro meio de comunicação já
inventado, pois incorpora as possibilidades de todos os 
tipos de mídias existentes.

Seu potencial está na possibilidade de oferecer uma 
experiência individual superior à de outros meios, além 
de oferecer a “interatividade”, que é a capacidade dada 
ao usuário de interagir com o meio (Fenner, 2000).
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MultimMultimíídia x Multimeiosdia x Multimeios

As Aplicações Multimídia Avançadas, mais 
especificamente, TV Digital Interativa (TVDI) mostram-
se importantes desde o final da década de 80, quando 
surgiu no Brasil, o termo “tecnologia da informação”. 

Esse termo é conceituado pela interseção das áreas: 
informática, telecomunicação, comunicação, 
ciência da computação e engenharia de 
software que fazem parte de um conjunto convergente 
de tecnologias (Waisman, 2006).
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MultimMultimíídia x Multimeiosdia x Multimeios

Essa convergência inicia uma busca por um novo 
produto, de uma nova era de informação e 
conhecimento, que passa a agregar as características 
de diversos meios, transformando-os em multimeios.

Este último termo pode ser definido como uma 
simbiose das características já existentes na 
multimídia (Unesco, 2006).
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MultimMultimíídia x dia x MultimeiosMultimeios

Um sistema multimeio é capaz de integrar Internet e 
televisão tornando a mídia interativa. 

Com a união de tecnologia, comunicação e interação
é possível tornar a televisão um meio de difusão de 
conhecimento em um único aparato que pode trazer 
benefícios para a inúmeras áreas.
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MultimMultimíídia x dia x MultimeiosMultimeios

As aplicações vão desde notícias, informações diversas 
e programas relacionados à educação.

Permitem assim ampliar as oportunidades de 
educação continuada e ao longo da vida para a 
elevação da qualidade do ensino e dos índices de 
inclusão digital, através da:
– “universalização do acesso aos meios, ferramentas, 

conteúdos e saberes da sociedade da informação e 
comunicação através das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC)”. 
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MultimMultimíídia x dia x MultimeiosMultimeios

Dessa forma, é possível democratizar e expandir por 
exemplo, o acesso a sistemas de ensino, num país 
onde a população é familiarizada com a televisão 
(Unesco, 2006). 
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MultimMultimíídia x dia x MultimeiosMultimeios

Tudo isso proporcionado pela TVDI que, neste sentido 
vem como objeto de socialização: trazendo o 
conhecimento através da tecnologia para todas as 
classes sociais (Moreira, 2006) (Durham, 2006) (Silva, 
2006).
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AplicaAplicaçções interativasões interativas

Teletexto

http://teletext.mb21.co.uk/
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AplicaAplicaçções interativasões interativas

Comunicação (chat, email, etc. - individual)
Informação (busca e consulta a informações)
Entretenimento (informação lúdica)
Transação (segurança)
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Desafio interfaces TVDIDesafio interfaces TVDI

Design Centrado no Usuário 

ou

Design Orientado à Atividade ?

(Norman, User Centered Systems Design)
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CriaCriaçção e avaliaão e avaliaçção de interfacesão de interfaces

Entendendo a interface como a camada entre o 
usuário e a mídia, aquela que tem como objetivo 
proporcionar a interatividade entre Homem e Máquina;

É importante a existência de métodos e inspeções que 
permitem avaliar a sua consistência e a sua eficiência;

Constam do passo inicial para afirmar um produto 
adequado ao público a que ele pretende atender.
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CaracterCaracteríísticas da TVDIsticas da TVDI

Mudança de paradigma do que é assistir TV, reforçando 
a necessidade de estudos na área de IHC para 
questões de acessibilidade e usabilidade das 
interfaces, para que a TVDI possa cumprir seu papel 
social.
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O O queque éé usabilidade?usabilidade?

É um conceito. Segundo a ISO 9241, usabilidade está
relacionada com eficiência, eficácia e 
experiência.
Refere-se à atitude e a forma de tratar o produto, 
envolvendo o usuário em diversas etapas do processo 
de planejamento, desenvolvimento, testes e lançamento do 
produto.
– Atinge diversas áreas: manuais de usuário, sistemas de 

ajuda, design de interface, testes, focus groups, estudos 
de viabilidade e de mercado, pesquisas de opinião.
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UsabilidadeUsabilidade
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EficEficááciacia

Atingir o objetivo proposto.

Executar determinada tarefa e 
produzir o resultado 
pretendido.

Implica em sim ou não:
– ex. uma medicação ou é

eficaz ou não é.



24

EficiênciaEficiência

Qualidade de fazer com 
excelência, sem perdas 
ou desperdícios.
Chegar ao resultado 
pretendido, porém:
– com qualidade;
– com competência;
– e com nenhum (ou o 

mínimo de) erro.

Implica uma gradação:
– Um refrigerador pode 

ser mais eficiente do 
que outro.
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UsabilidadeUsabilidade

Para um mesmo usuário, o 
mesmo produto pode 
apresentar diferentes 
características de usabilidade 
quando utilizado em 
ambientes diferentes ou com 
objetivos diferentes.
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5 atributos de 5 atributos de NielsenNielsen

1. Facilidade de aprendizagem;
2. Eficiência de uso;
3. Facilidade de memorização;
4. Baixa taxa de erros;
5. Satisfação subjetiva.
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CriaCriaçção e avaliaão e avaliaçção de interfacesão de interfaces

Em diferentes fases do design é possível aplicar um 
processo distinto de avaliação com o intuito de 
otimizar o desenvolvimento e extrair resultados parciais.

Serve para que as avaliações acompanhem o processo 
de realização do projeto, eliminando desde o 
início as falhas mais evidentes e que podem 
impactar no resultado final.
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CriaCriaçção e avaliaão e avaliaçção de interfacesão de interfaces

A avaliação de uma interface deve ter três objetivos: 
– Indicar se a funcionalidade do sistema está

adequada aos requisitos da tarefa solicitada ao usuário; 

– Indicar o impacto do design junto ao usuário e 

– Identificar problemas específicos de design.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

A TV como mídia digital utiliza medida em pixel –
picture element – que corresponde a pequenas áreas na 
tela que juntas formam a imagem transmitida.

Tem resolução total de 644 X 483 pixels, mas 
normalmente é utilizada uma área de 640 X 480 pixels. 

Ainda nesta resolução é necessário definir um espaço 
de área segura (safe area), ou seja, garantir que o 
conteúdo seja transmitido completo e perfeito em todos 
os tipos de televisores, inclusive os de cantos 
arredondados.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Quesito cores:
– Recomenda-se a utilização de 85% de brilho e 

contraste, pois na TV as cores ficam bastante intensas e 
brilhantes, diferente do monitor de um computador. 

– Fundo branco deve ser evitado, uma vez que causa 
distorção da imagem e promove o cansaço da vista

– Acontece porque o branco é definido como "a cor-luz", a 
cor que irradia todos os raios luminosos, já que é uma 
mistura das cores primárias – vermelho, azul e verde –
absorvendo a luz de cada uma delas.
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Interfaces para TV Digital e InterativaInterfaces para TV Digital e Interativa

Tipografia
– A recomendação para o meio digital é a utilização de 

tipos que não possuam serifa (pequenas arestas 
ascendentes nas extremidades das letras).

– As arestas podem confundir a leitura, em certos casos as 
letras ficam tão próximas que dão a impressão de ser uma 
única letra ou não tornam possível decifrar o texto, pois a 
legibilidade fica comprometida. 

Em função disso, a BBC desenvolveu duas tipografias 
para serem especialmente utilizadas em conteúdo TVDI.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Tiresias

Fonte: Interactive Television Style Guide, 2006.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Gill Sans

Fonte: Interactive Television Style Guide, 2006.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Tanto o tipo, como o tamanho interferem na 
legibilidade. 

Estudos em usabilidade demonstraram que fontes com 
menos de 18 pontos dificultam a leitura na televisão 
(Lavid, 2006). 
– Isso acontece em função da resolução e da distância que 

separa o usuário e o aparelho.

Apesar das recomendações em relação às tipografias
– Outras de iguais características podem ser utilizadas 

desde que sempre testadas em aparelhos de TV durante 
o desenvolvimento da aplicação.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Em relação à navegabilidade, o mais importante é
pensar que o usuário está diante de um controle 
remoto com funções limitadas.
– É manuseado por apenas uma das mãos e foi projetado 

para dar acesso rápido às funções de um televisor, por 
exemplo.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Em computadores temos a flexibilidade 
de um mouse que nos permite 
percorrer toda a tela de forma não-
linear.

Na TV nos detemos aos botões
coloridos, às setas e a uma opção de 
“OK” ou “ENTER” basicamente. 

Por isso, a atenção  voltada aos 
elementos navegáveis numa interface 
de TVDI, deve ser redobrada. 
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Aconselha-se em conteúdos 
para escolhas de opção, por 
exemplo, numa lista, indicar 
com duas setas – uma 
para cima e outra para 
baixo – que é possível 
percorrê-la, além de 
destacar, com uma cor 
diferente dos outros itens, a 
opção ativa.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Importante também, salientar que a posição da interface 
interativa durante a transmissão de um programa não deve 
sobrepor o vídeo, ou parte importante dele

Visto que o programa em atividade é o foco principal do 
usuário telespectador, e a interação é apenas uma 
opção. 

O mais recomendado é redimensionar a transmissão em uma 
janela ou a depender do tipo de interatividade, tornar o vídeo 
o pano de fundo da aplicação.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Geralmente os usuários de televisão prestam menos 
atenção ao que estão vendo do que usuários de 
computador. 

Estão normalmente mais relaxados no momento em que 
estão assistindo, e por isso podem achar irritante e 
cansativa uma interação complexa. 

É importante que a interface interativa seja 
limpa, clara e simples.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

O público da televisão está acostumado a um visual 
rico, completo e atrativo, em que as imagens são 
instantâneas, por isso a resposta da interação deve ser 
sempre imediata 

O que leva a considerar o tempo como um 
instrumento importante na construção da interface. 
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Se um usuário fica esperando pela resposta de um 
comando efetuado por mais de 8 segundos, ele acaba 
se desinteressando e desistindo dessa ação (BBC, 
2002).

Boa navegação significa construir um relacionamento 
entre a interface e as ferramentas de uso dos usuários. 

O relacionamento é bom quando permite que o usuário 
chegue aonde deseja, e não é tão bom se criar 
obstáculos para o mesmo. 
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Para ajudar a melhorar a interação do usuário, toda 
interface de navegação deve estar de acordo com 
alguns aspectos importantes:
– Dizer ao usuário onde ele está, como chegou lá e aonde 

ele pode ir a qualquer momento;
– Dar o feedback toda vez que o usuário executar um 

comando;
– Ensinar, de forma sucinta, o usuário a usar o serviço;
– Relacionar os ícones culturais e metafóricos utilizados;
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

(cont.)
– Apresentar alternativas previsíveis e consistentes de 

navegação;

– Encorajar a liberdade de movimento ao invés de limitar o 
caminho a ser percorrido, e disponibilizar uma forma 
rápida e clara de saída para o vídeo principal;
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Para ajudar a melhorar a interação do usuário, toda 
interface de navegação deve estar de acordo com 
alguns aspectos importantes:
– Posicionar os ícones coloridos horizontalmente, 

preferencialmente na parte de baixo da tela, e sempre na 
mesma ordem: vermelho, verde, amarelo, azul;

– Manter a posição principal (vermelho, verde, amarelo, 
azul) dos ícones coloridos, mesmo que não seja 
necessário utilizar todas as cores;



45

Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Para ajudar a melhorar a interação do usuário, toda 
interface de navegação deve estar de acordo com 
alguns aspectos importantes:
– Não utilizar os ícones coloridos para funções como 

subir/descer e direita/esquerda, para isso, utilizar as setas 
direcionais;

– Não atribuir funções diferentes para um mesmo botão.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

As definições para uso das cores são as seguintes 
(BBC, 2002):
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Existem especificações para o uso dessas cores, pois 
cada uma tem sua representatividade. 
O vermelho e o azul devem estar sempre ativos e 
presentes, e serem usados para funções importantes; o 
verde e o amarelo podem ser utilizados de maneira 
flexível, não precisam estar sempre ativos (BBC, 2002):
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

O controle remoto é o instrumento que permite a 
interação entre o usuário e a TV.
Para uma navegação satisfatória, é necessário que 
exista uma boa ligação entre a ação e o instrumento 
destinado para tal, ou seja, tomar a decisão certa 
utilizando a ferramenta certa. 
Com o tempo, os usuários estarão familiarizados com 
esses ícones de interação.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI

Hoje, existem pequenas diferenças entre os controles 
de marcas diferentes, porém os botões básicos de 
navegação estão presentes em todos:
– Controles tradicionais de televisão;
– Números;
– Botões de seleção e de confirmação;
– Botões coloridos para uma rápida navegação.
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Interfaces para TVDIInterfaces para TVDI
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Fluxo de navegaFluxo de navegaçção TVDIão TVDI
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Fluxo de navegaFluxo de navegaçção TVDIão TVDI
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DesafiosDesafios

Ferramentas de autoração e gerenciamento de 
conteúdo digital para multimeios;
Capacitação de RH descolados do ambiente Web;
Criação de repositórios de conteúdos (metadados);
Atributos específicos (heurística);
Criação de Guia de Estilo e Guidelines para 
manutenção do padrão de qualidade 
– Para as afiliadas, fornecedores, clientes internos, etc.;

Comunicação integrada e convergente com celular;
Etc.
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MudanMudançças processuaisas processuais

BBCi - Gestores de Portifólio
– Estão em contato com o telespectador
– Entendem do assunto e têm as idéias, sendo sensível a 

datas, oportunidades, desejos, etc
– Viajam e mapeiam as necessidades e oportunidades do 

local / tema/pessoas
– Responsáveis pelo produto de ponta a ponta:

• Internet
• Celular – SMS
• Programação linear – roteiro, edição, produção, etc.
• Interatividade
• Alinhamento com o Comercial e Marketing.


