Publicado em Corais (https://www.corais.org)

Questionários (Surveys)
Fases de projeto: Pesquisa
Utilizando páginas web com formulários, é possível colher dados de uma grande quantidade de
usuário num prazo relativamente curto, porém, se o formulário tiver muitas perguntas, os usuários
podem desistir de preencher.
O Questionário Online é uma forma rápida de mapear dados sócio-demográficos dos usuários, suas
relações objetivas com a empresa e seus produtos.
Questionários permitem descobrir quais são as expectativas do usuário e projetar para atendê-las,
descartando idéias mirabolantes que nunca iriam dar certo.
O pesquisador recebe uma lista de informações que o cliente gostaria de obter com as entrevistas,
bem como o briefing e especificações iniciais do projeto. Com base nas necessidades do cliente, o
entrevistador elabora um planejamento da pesquisa especificando a amostragem do público, a
abordagem e o resultado previsto.
Os questionários podem ser mais quantitativos, quando as estatísticas são mais importantes, ou
mais qualitativos, quando a profundidade é mais importante. Por contar com uma amostragem
maior e mais selecionada, questionários quantitativos são mais precisas e mais caras. Os
qualitativos são mais fáceis de serem organizados e geram informações mais completas e
aprofundadas, porém, não servem para generalizações.
O resultado dos questionários é um relatório com gráficos (caso possua dados quantitativos) e
explicações das respostas dos entrevistados. Dependendo do tipo de entrevista, é possível gerar
recomendações de usabilidade a partir dos dados encontrados.
Ferramentas para aplicação de questionários:

Corais.org [1]
Google Docs [2] (Formulários no Spreadsheets)
Surveymonkey [3]
Wufoo [4]
iSurvey [5] (usando um iPhone)
Cartão do ConhecimentoPúblico-alvo
Descrição resumida para o baralho UXCards: Série de perguntas sobre perfil sócio-demográfico
(idade, sexo, renda, etc), hábitos, preferências e expectativas dos usuários. O questionário é rápido
para ser elaborado e pode ser enviado a muitos usuários ao mesmo tempo, porém a taxa de retorno
é, em geral, baixa.
Dados demográficos
Interesses
Opiniões
Referências para aprofundamento: A banalização da pesquisa via questionário [6]
URL de origem (recuperadas em 08/01/2023 - 22:49): https://www.corais.org/node/115
Links:
[1] http://corais.org/node/53918
[2] http://docs.google.com/
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[4]
[5]
[6]

http://www.surveymonkey.com/
http://wufoo.com/
https://www.isurveysoft.com/
https://www.usabilidoido.com.br/a_banalizacao_da_pesquisa_via_questionario.html
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