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RESUMO 

CAMENAR, Leticia Maria de Oliveira. Um Processo Baseado em Prioridades Para 
Aplicação das Diretrizes da WCAG 2.0 em Páginas Web.  2015. 82 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação- 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2015. 

Em um ambiente web poucos sítios têm estrutura e conteúdo acessível a todos os 
tipos de usuários. A adequação deles é necessária para promover um ambiente 
igualitário. A WCAG 2.0 estabeleceu um conjunto de diretrizes que tornam uma 
página acessível a qualquer tipo de usuário, porém não definiu um procedimento 
para aplicação destas. Na literatura foram criados alguns procedimentos como o 
framework Pantaneiro, ACCESSA, WebML e o PDWAU, os quais não estabelecem 
um processo de quais diretrizes devem ser aplicadas inicialmente em uma página. 
Este trabalho apresenta um processo contendo cinco atividades que auxiliam o 
desenvolvedor durante a adaptação de suas páginas web para conter as diretrizes 
da WCAG 2.0. Uma das contribuições do processo é que contém uma atividade que 
permite ao criador de páginas definir quais das diretrizes devem ser implementadas 
prioritariamente.  Isto é realizado usando a escala de mensuração de atividades 
Alpert que se utiliza de três dimensões de avaliação (Presença, Importância e 
Satisfação) para determinar qual o interesse por parte da empresa em atender 
determinada necessidade especial. O processo proposto foi utilizado para a 
adaptação das páginas do Framework de Formação de Preço de Venda (FrameMK), 
pois o mesmo não continha em sua concepção diretrizes de acessibilidade. As 
principais vantagens em se utilizar o processo proposto são: determinar quais 
necessidades especiais devem ser atendidas prioritáriamente, verificar quais 
diretrizes de acessibilidade estão relacionadas a essas necessidades especiais e 
utilizar-se do mecanismo de implementação das diretrizes de acessibilidade para 
inseri-lás na página web que está sendo desenvolvida.  

Palavras-chave: Acessibilidade. Diretrizes. Processo. Escalas de Mensuração. 

 



 

ABSTRACT 

CAMENAR, Leticia Maria de Oliveira. A Process Based on Priorities for 
Implementation of WCAG 2.0 Guidelines on Web Pages. 2015. 82 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação - Federal 
Technology University - Parana. Ponta Grossa, 2015 

In a web environment few sites have structure and content accessible to all kinds of 
users. The suitability of them are necessary to promote an equal web environment. 
The WCAG 2.0 has established a set of guidelines that make a page be accessible 
to any user, but not set a procedure for implementing these. In the literature have 
been created some procedures like the Pantaneiro framework, ACCESSA, WebML 
and PDWAU, which do not establish a process that guidelines should be applied first 
on a page. This paper presents a process containing five activities that assist the 
developer during the adaptation of their web pages for contain guidelines of WCAG 
2.0. One of the contributions of the process is that contains an activity that allows the 
creator of pages to define the guidelines should be implemented first. This is 
performed using the Alpert  measurement activity scale that uses three-dimensional 
evaluation (presence, importance and satisfaction) to determine the interest of the 
company  to meet certain special needs. The proposed process was used for the 
adaptation of the pages of Sales Price Formation Framework(FrameMK), because 
not contain in his design accessibility guidelines. The major advantages of using the 
proposed process are: determine what special needs must be attended priority, 
determine which accessibility guidelines are related to these special needs and use 
up the implementation mechanism of the accessibility guidelines to insert them into 
web page that is be developed. 

Palavras-chave: Accessibility. Guidelines. Process. Measurement Scales. 
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1 INTRODUÇÃO 

A acessibilidade web tem por objetivo permitir que a informação seja 

apresentada sem prejuízos para todos os usuários, independente de suas 

características sensoriais ou motoras (W3C, 2008c).  

Vieira et al. (2010), por meio de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.BR), afirmam que das 6,3 milhões de 

páginas .gov.br analisadas, apenas 2% apresentam algum tipo de conformidade 

aderente ao padrão de acessibilidade do Avaliador e Simulador de Acessibilidade de 

Sites – ASES, ou seja, apenas 2% das páginas atendem a todos os portadores de 

deficiência. Por este motivo, a adaptação das páginas para qualquer usuário se 

torna essencial no sentido de efetuar as devidas modificações na estrutura HTML e 

apresentação do conteúdo de uma página web. 

Para efetuar as modificações na página, a W3C (World Wide Web 

Consortium) por meio da Web Content Accessibility Guidelines estabeleceu um 

conjunto de diretrizes que tornam uma página web acessível (W3C, 2008c). Estas 

diretrizes foram definidas primeiramente na versão 1.0 e aperfeiçoadas na 2.0. No 

entanto, o mecanismo de adequação de conteúdo ou construção de páginas web 

baseado nestas diretrizes pode se tornar difícil no sentido de saber por onde 

começar, quais diretrizes devem ser usadas e como estas podem ser inseridas em 

uma página.  

Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de páginas acessíveis, foram 

criados procedimentos para aplicação destas diretrizes, por exemplo, o Framework 

Pantaneiro que gera aplicações e-GOV seguindo as diretrizes de acessibilidade 

(MAIA et al., 2010), ACCESSA que efetua a avaliação da acessibilidade e 

usabilidade em diferentes fases (DIAS et al., 2013), aplicação das diretrizes usando 

Web Modeling Language que identifica em quais camadas do projeto devem ser 

inseridas as soluções de acessibilidade (WATANABE et al., 2010) e PDWAU (DIAS, 

2014) que é um processo para criação de sistemas web com foco em acessibilidade 

e usabilidade. 

Tais procedimentos possuem ausências, tais como: fornecimento de 

procedimentos para a aplicação das diretrizes, falta de uniformização para definir 

como será feita a adequação da página e definição de prioridades para aplicação 

das diretrizes de acessibilidade. 
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Devido a estas limitações, o Grupo de Pesquisa em Sistemas de Informação 

(GPSI), Linha de Pesquisa de Engenharia de Software da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná - Câmpus Ponta Grossa, está desenvolvendo estudos acerca de 

acessibilidade para adaptação da página do framework que implementa diversos 

métodos para definição do preço de venda de um produto ou serviço, denominado 

de FrameMK (MAZER, 2013). 

Este trabalho propõe um processo que contempla um conjunto de cinco 

atividades que auxiliam o desenvolvedor durante a adaptação de suas páginas web 

para conter as diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.0. 

A principal característica do processo é a identificação de prioridades de 

implementação das diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.0 em qualquer página 

web de forma a auxiliar os desenvolvedores a definir como iniciar ou adaptar suas 

páginas.  

A identificação das prioridades foi definida por meio de uma média aritmética 

entre a incidência da necessidade especial e o interesse da organização em atender 

a necessidade especial determinada por meio de uma escala de Alpert com três 

dimensões (Presença, Importância, Satisfação). 

Após indicar as prioridades, o processo utiliza-se de um procedimento para 

indicar sugestões de como implementar em uma página as diretrizes que foram 

priorizadas. 

Por meio do processo proposto é possível determinar qual a ordem das 

necessidades especiais que devem ser atendidas, quais as diretrizes relacionadas 

com cada uma dessas necessidades e como implementá-las em uma página web. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A internet vem se consolidando como um ambiente público em que diversos 

usuários necessitam a todo o momento acessar, interpretar e manipular as 

informações. No entanto, estas características tornam-se utópicas se os conteúdos 

dessas páginas não estão dispostos para todos os usuários. 

Torna-se essencial adequar as páginas por meio das recomendações de 

acessibilidade. O processo de aplicação das diretrizes pode se tornar difícil porque 
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muitas vezes não se tem um processo que define quais diretrizes são mais 

relevantes e como devem ser aplicadas em uma página. 

Desta forma, a criação de um processo de aplicação das diretrizes de 

acessibilidade se consolida como um aliado para tornar efetivamente a web um local 

acessível para todas as pessoas, já que este processo pode especificar alternativas 

para os tipos de deficiência, a fim de fornecer um roteiro para desenvolvedores de 

sítios. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é criar um processo de aplicação das 

diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.0 em páginas web e selecionar quais 

diretrizes são prioritárias para o domínio da aplicação e como estas podem ser 

implementadas. Os objetivos específicos são: 

 Definir quais diretrizes são mais relevantes para cada tipo de 

necessidade; 

 Estabelecer uma fórmula para calcular prioridades no uso das 

diretrizes; 

 Aplicar o processo proposto em um estudo de caso. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. O Capítulo 2 descreve os 

conceitos de acessibilidade e acessibilidade na web, definindo também as diretrizes 

da WCAG 2.0, validadores e procedimentos para aplicação das diretrizes. Por fim, é 

feita uma análise entre eles. 

O Capítulo 3 apresenta uma definição sobre frameworks e descreve o 

Framework de Formação de Preço de Venda (FrameMK) que será usado como 

estudo de caso para aplicação do processo proposto.  

O Capítulo 4 descreve o conceito de escalas de mensuração de atitudes, 

apresenta algumas das escalas mais utilizadas e faz uma análise das escalas que 

foram descritas. 
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O Capítulo 5 apresenta a descrição do processo proposto baseado em 

prioridades para aplicação das diretrizes da WCAG 2.0, detalhando cada uma das 

atividades executadas. 

O Capítulo 6 efetua a aplicação do processo proposto na adequação das 

páginas do FrameMK, definindo quais necessidades especiais devem ser atendidas 

e quais diretrizes estão relacionadas as necessidades para aplicar as mais 

relevantes para o projeto e validar o resultado final da adaptação das páginas. Este 

capítulo ainda faz uma análise do processo proposto em relação aos procedimentos 

encontrados na literatura. 

Por fim, o último capítulo descreve as conclusões que foram alcançadas por 

este trabalho, bem como as pesquisas que podem ser realizadas futuramente. 
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2 ACESSIBILIDADE WEB 

Este capítulo tem como objetivo descrever os conceitos relacionados à 

acessibilidade na web. A Seção 2.1 apresenta os conceitos de acessibilidade e 

acessibilidade na web.  A Seção 2.2 e suas subseções definem detalhadamente as 

doze diretrizes de acessibilidade e os processos de validação de diretrizes de 

acessibilidade. A Seção 2.3 e suas subseções descrevem os processos para 

aplicação de acessibilidade web. Por fim, a Seção 2.4 faz uma análise dos 

processos descritos na seção 2.3. 

 

2.1 VISÃO GERAL DE ACESSIBILIDADE NA WEB 

“A acessibilidade é definida como a condição para utilização com segurança e 

autonomia, total ou assistida por uma pessoa com deficiência dos espaços 

mobiliários, serviços, sistemas, meios de comunicação e informação” (ABNT, 2004).  

O termo está associado diretamente ao conceito de design universal, descrito 

por Roland Mace, que tem por objetivo determinar características de produtos e 

ambientes a serem usados por todas as pessoas sem que haja a necessidade de 

adaptação ou design especializado (UDI, 2014). 

O design universal é definido por meio de um conjunto de sete princípios para o 

design que garantem um uso simples, intuitivo, de baixo esforço físico e equitativo 

do produto. Esses princípios tratam também da flexibilidade, percepção da 

informação, tolerância a erros e tamanho adequado para acesso e uso (UDI, 2014). 

A acessibilidade na web surgiu com o objetivo de permitir que todos os 

usuários com ou sem limitações, possuam acesso democrático à informação (W3C-

c, 2008). Esse acesso deve ser provido por meio da verificação dos usuários que 

interagem com a página, averiguando ainda, quais os tipos de limitações que estes 

possuem a fim de se efetuar as devidas modificações na estrutura do conteúdo. 

De uma forma geral, uma página acessível deve conter características tais 

como facilidade de leitura, alternativas de navegação, entre outras, que facilitem o 

uso do ambiente para os quatro tipos básicos de necessidades especiais, definidas 

em: Visual, Auditiva, Motora e Mental ou Intelectual (HARPER et al., 2008).   
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A implantação destas características é relevante e necessária devido ao fato de 

promover a igualdade dentro de um ambiente público e de acesso contínuo a todo 

tipo de usuário. Assim, para aplicar estas características de maneira efetiva, a 

WCAG 2.0 (W3C-c, 2008) define doze diretrizes de acessibilidade que tem por 

objetivo tornar o conteúdo acessível a todo tipo de usuário. 

 

2.2 DIRETRIZES DA WCAG 2.0 

O Consórcio World Wide Web (W3C) estabeleceu por meio da WCAG um 

conjunto de diretrizes para tornar uma página web acessível (W3C-c, 2008). Estas 

diretrizes foram definidas primeiramente na versão 1.0 e aperfeiçoadas na 2.0. 

A versão 1.0 das recomendações de acessibilidade contém um conjunto de 

quatorze diretrizes que tratam de questões de acessibilidade e soluções para o 

desenvolvimento de páginas acessíveis. As onze primeiras diretrizes garantem que 

ocorra uma transformação coerente da página e as demais convertem o conteúdo 

em algo compreensível e navegável (W3C-d, 1999) 

A versão 2.0 divide as diretrizes de acessibilidade em quatro princípios que 

devem trabalhar em conjunto para permitir que a acessibilidade seja alcançada e 

são definidos em: Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto (W3C-c, 2008). 

Este trabalho é focado na versão 2.0 e por este motivo seus princípios são 

detalhados nas próximas subseções. 

 

 

2.2.1 Perceptível 

O princípio Perceptível se refere à apresentação do conteúdo ao usuário por 

meio de elementos textuais, gráficos e audiovisuais por meio de quatro diretrizes 

(W3C-c, 2008): 

 

1.  Alternativas em Texto: Fornecer alternativas em texto como 

identificação descritiva do conteúdo, decoração e formatação invisível 

e descrição da finalidade para qualquer conteúdo não textual 

permitindo alterações para atender as necessidades do indivíduo.  
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2. Mídias baseadas em tempo: Contempla alternativas para essas mídias, 

como legendas, audiodescrição, linguagem de sinais, áudio, vídeo ou 

mídia alternativa para mídias de áudio ou vídeo com base no tempo.  

 

3. Adaptável: Criar conteúdos que possam ser apresentados ao usuário 

de diferentes maneiras por meio de textos, da independência das 

características sensoriais, de uma sequência ou forma pragmática 

sem comprometer a informação ou estrutura. 

 

4. Discernível: Facilitar a visualização e audição do conteúdo por meio do 

controle de áudio, redimensionamento de texto, controle de contraste, 

percepção da cor, imagens de texto e modificação da apresentação 

visual compreendendo a separação do plano de fundo e do primeiro 

plano. 

 

Aplicando as diretrizes referentes ao princípio Perceptível, ocorre o 

tratamento da percepção da informação e componentes a serem apresentados aos 

usuários. 

 

2.2.2 Operável 

O princípio Operável corresponde aos componentes de interface de usuário, 

manipulação da informação e controle de navegação por meio de quatro diretrizes 

(W3C-c, 2008): 

 

1. Acessível por Teclado: Faz com que toda funcionalidade seja operável 

por meio do teclado, sem que ocorra o bloqueio ou necessidade de 

espaço de tempo entre a digitação, exceto quando se tratar de 

entrada de dados. 
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2. Tempo Suficiente: Fornece tempo suficiente aos usuários por meio do 

ajuste por temporização, interrupções, controle de informações em 

movimento e autenticação para leitura e utilização do conteúdo. 

 

3. Ataques Epilépticos: Especifica alternativas para não criar conteúdo 

com mais de três flashes no período de um segundo ou com o limite 

abaixo dos limites universais de flash universal e vermelho a fim de 

não provocar ataques epilépticos. 

 

4. Navegável: Fornece formas de ajudar os usuários quanto à navegação 

e localização de conteúdos por meio de alternativas para ignorar 

blocos repetidos, tratamento de títulos, foco, links, cabeçalhos e 

localização dentro da página. 

 

Efetuando a aplicação das diretrizes referentes ao princípio Operável é 

possível cuidar da interação do usuário com a interface da página. 

 

 

2.2.3 Compreensível 

O princípio Compreensível se dedica ao tratamento da informação e 

apresentação dos recursos para o usuário por meio de três diretrizes (W3C-c, 2008): 

 

1. Legível: Torne o conteúdo de texto legível e compreensível por meio da 

identificação de abreviaturas, predefinição de linguagem humana, 

identificação da pronúncia das palavras e de palavras incomuns. 

 

2. Previsível: Faça com que as páginas sejam construídas e funcionem de 

forma previsível por meio do tratamento do foco e da alteração de 

contexto, definição da ordem dos mecanismos de navegação, 

identificação de componentes com mesma funcionalidade e controle 

das alterações a pedido do usuário. 
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3. Assistência de Entrada: Ajude usuários a corrigir e evitar erros, através 

de ajuda contextualizada, instruções para entrada de dados, sugestão 

de erros, reversão, verificação e confirmação de envio de informação.

  

  

A aplicação das diretrizes referentes ao princípio Compreensível possibilita 

que os usuários compreendam a interface e o conteúdo das páginas. 

 

2.2.4 Robusto 

O princípio Robusto trata da necessidade de incorporação de tecnologias 

assistivas e compatíveis ao usuário por meio de uma diretriz (W3C-c, 2008): 

 

1. Compatível: Maximize a compatibilidade com atuais e futuros agentes 

do usuário por meio da análise de marcações, especificação dos 

elementos e determinação de nome, função e valor para todos os 

componentes de forma pragmática. 

 

A aplicação da diretriz do princípio Robusto garante que o conteúdo da 

página seja interpretado de maneira clara pelos diversos agentes do usuário. 

 

2.2.5 Validação em Páginas Web 

Com o intuito de verificar a acessibilidade em uma página web, a WCAG 2.0 

sugere o uso de métodos de validação para garantir que ocorreu a aplicação correta 

das diretrizes na página web.  

O processo de validação pode ocorrer por meio de avaliação automática 

e/ou avaliação humana, seguindo-se estratégias específicas definidas pela WCAG  

2.0 (W3C-a, 2015), tais como: 

 

 

 Texto equivalente para cada elemento não textual, incluindo imagens, 

animações, applets, botões gráficos entre outros. 
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 Links de texto redundantes e descrição sonora das informações 

importantes para cada região da página. 

 Utilização de corretores ortográficos e gramaticais. 

 Análise de contraste de cores. 

 Utilização de folhas de estilo e de marcação a fim de controlar o layout 

e definir cabeçalhos indicativos da estrutura do documento. 

 Identificar mudanças no idioma e alternativas equivalentes  

 Criação de tabelas passíveis de transformação 

 Assegurar que as páginas possam ser transformadas 

harmoniosamente e que haja o controle de alterações de conteúdo. 

 Utilização de vários navegadores tais como: somente texto, com 

componentes desativados e com independência de apresentação e 

camadas de comportamento. 

 Utilização de sintaxe correta, ferramenta de acessibilidade 

automatizada, leitores e manipuladores de tela com funções de 

ampliar e diminuir as dimensões da tela. 

  Revisão da página para verificação de clareza e simplicidade 

 Promoção de testes do ambiente com o auxílio de pessoas que 

possuem alguma deficiência. 

 

O processo de validação automática é executado por meio de ferramentas, 

denominadas validadores, que verificam toda a estrutura da página e efetuam uma 

revisão com os resultados encontrados em tempo real. Existem diversas ferramentas 

disponíveis para efetuar esse processo e estão listadas no sítio da W3C que informa 

o nome, endereço, características e verificações analisadas por cada uma delas 

(W3C-b, 2014), conforme apresentado no Quadro 1. 
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Nome do 
Validador para 

WCAG 2.0 

Característica 
Validação 

Cynthia Says 
Portal de testes online  Níveis de acessibilidade A, AA e 

AAA 

DaSilva 
Validador Brasileiro que analisa páginas 
individuais, restritas ou protegidas por senha CSS, HTML, XHTML 

WorldSpace 

Verifica a acessibilidade analisando 
automaticamente páginas individuais ou grupos 
de páginas, sites restritos ou páginas 
protegidas por senha 

CSS , HTML , XHTML 

TAW 
Ferramenta que verifica em sua versão online 
de forma integral e global todos os elementos e 
páginas vinculadas ao endereço analisado. 

Níveis de acessibilidade A, AA e 
AAA 

Wave 
Conjunto de ferramentas que possui testes 
online por meio da página oficial e extensões 
para o Google Chrome e Mozilla Firefox. 

CSS, HTML, XHTML, Imagens 

 
Quadro 1 – Validadores de Páginas Web. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Na validação humana um usuário real é responsável por fazer uma busca 

por toda a página, segundo as diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.0 (W3C-a, 

2015). Koutsabasis et al. (2010) “afirma que por meio desse processo um número 

considerável de problemas que não foram identificados na validação automática 

podem ser encontrados”. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB 

Existem processos, aplicações e abordagens para a aplicação e validação 

das diretrizes da WCAG 2.0, a saber, framework Pantaneiro (MAIA et al., 2010), 

ACCESSA (DIAS et al., 2013), WebML (WATANABE et al., 2010) e o PDWAU 

(DIAS, 2014). 

 

2.3.1 Framework Pantaneiro 

O framework Pantaneiro tem como propósito fornecer uma ferramenta para 

gerar aplicações e-Gov acessíveis, atendendo as diretrizes de acessibilidade da 

WCAG 2.0, nível A. “Foi desenvolvido usando técnicas de reuso, método orientado a 

objetos HMBS/M (Hypermedia Model Based on Statecharts/Method) que modela o 
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comportamento de uma aplicação Web por meio do formalismo Statecharts (MAIA et 

al., 2010)”. 

 Para gerar a aplicação acessível, o framework se utiliza do Wizard 

Pantaneiro que é uma ferramenta integrada a um repositório de componentes que 

funciona como um facilitador para instanciar as aplicações. A ferramenta é composta 

por três ambientes: de autoria que é responsável por realizar a modelagem da 

aplicação, definição de componentes, interface e configurações para a gerência de 

permissões; de projeto navegacional onde a navegação entre os componentes é 

instanciada e o menu da aplicação é manipulado; e de publicação onde é realizada a 

instanciação e publicação das aplicações (MAIA et al., 2010). 

  

2.3.2 ACCESSA 

O ACCESSA é uma abordagem que tem por objetivo melhorar a 

acessibilidade e usabilidade de um sistema web. Para isto, ele se utiliza de quatro 

fases que tratam de quatro diferentes perspectivas de avaliação: Inspection’s 

Perspective, Tool’s Perspective, User’s Perspective e Expert’s Perspective (DIAS et. 

al, 2013). 

A Inspection’s Perspective é uma avaliação feita por um especialista que 

verifica se um site cumpre as regras de usabilidade e de acessibilidade definidas 

pela WCAG 2.0. 

A Tool’s Perspective avalia a acessibilidade utilizando validadores 

automáticos como o Cynthia Says (CYNTHIA SAYS, 2014) e o DaSilva (DA SILVA, 

2014). 

 A User’s Perspective tem por objetivo verificar por meio da interação com 

usuário real qual a acessibilidade e usabilidade da página web. 

Por fim, a Expert’s Perspective analisa o desempenho do usuário durante a 

execução das tarefas, gerando ao final do processo um conjunto de requisitos de 

mudanças. 
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2.3.3 Aplicação de Diretrizes usando WebML 

Seguindo uma abordagem mais voltada para a implementação tecnológica 

das diretrizes de acessibilidade, Watanabe et al. (2010) estabeleceram como 

preocupações relacionadas a cada diretriz da WCAG 2.0 devem ser modeladas na 

WebML (Web Modeling Language).  

A modelagem proposta ocorre por meio de um processo sistemático que 

considera os problemas de acessibilidade nas fases de projeto e implementação, 

separando cada preocupação relacionada com as diretrizes em suas respectivas 

camadas de modelo da WebML para no fim do processo gerar as transformações 

necessárias  para que a página possua as características acessíveis.   

A WebML foi utilizada como um framework de desenvolvimento orientado a 

modelos para identificar em quais camadas de projeto de uma aplicação web devem 

ser inseridos cada solução de acessibilidade (WATANABE et al, 2010). 

 

2.3.4 PDWAU 

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de sistemas web acessíveis e 

que incluam usabilidade Dias (2014) desenvolveu O PDWAU – Process for 

Developing Web system with Accessibility and Usability, que utiliza o framework 

genérico de engenharia web, o paradigma beta perpétuo e os princípios de 

usabilidade e diretrizes de acessibilidade. 

O PDWAU possui cinco fases que são (DIAS, 2014): Comunicação, 

Planejamento, Modelagem, Construção e Implantação. Estas fases possuem 

diversas ações como formulação, negociação, construção, projeto entre outros. 

A fase de Comunicação define os requisitos básicos do sistema, 

compreendendo o diálogo entre engenheiros web e interessados, elicitação de 

requisitos e negociação da necessidade com o tempo, recursos e tecnologias 

disponíveis. Já a fase de Planejamento estabelece um plano incremental para o 

sistema web, onde são descritas as ações do sistema, tarefas a serem realizadas, 

riscos do projeto, recursos exigidos, produtos a serem produzidos e o cronograma 

de trabalho. 
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A fase de Modelagem tem por objetivo resolver problemas de ambiguidade 

da linguagem natural utilizando combinações de textos, arquitetura, detalhamento de 

componentes, interfaces entre outros. Já a fase de Construção desenvolve e testa 

os componentes definidos pelo incremento. Por fim, a fase de Implantação entrega a 

versão final ao usuário e inicia um período de avaliação que fornece orientações 

para as melhorias do sistema. 

  

2.4 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 
WEB 

Os processos definidos na seção 2.3 são relevantes no sentido de promover 

a acessibilidade no contexto da web, no entanto, é possível verificar que exceto o 

PDWAU, todos consideram a implementação das diretrizes de acessibilidade 

apenas pelas prioridades já definidas na documentação da WCAG 2.0, sem atentar-

se ao contexto da aplicação web que está sendo desenvolvida. 

 O framework Pantaneiro (MAIA et al., 2010) é eficiente e intuitivo no sentido 

de auxiliar na geração e montagem da página acessível. Fornece suporte para 

criação das páginas por meio do Wizard Pantaneiro, mas possui muitas ferramentas 

concentradas em um mesmo espaço, o que dificulta o entendimento no momento de 

efetuar o desenvolvimento e ainda possui uma maior possibilidade de gerar um 

ganho de complexidade desnecessário na aplicação. 

O ACCESSA (DIAS et al., 2013) se consolida como alternativa interessante 

para a aplicação das diretrizes de acessibilidade no sentido de verificar de modo 

mais eficiente a aplicação das diretrizes por meio das fases de análise. No entanto, 

ele não fornece alternativas de como implementar as diretrizes e montar a aplicação 

final. 

A abordagem baseada em WebML (WATANABE et al., 2010) identifica tanto 

as camadas em que as diretrizes de acessibilidade devem ser inseridas quanto a 

transformação da página já com as diretrizes. No entanto, ela não se preocupa com 

os tipos de deficiência e as necessidades de uma possível empresa que possa vir a 

utilizar a abordagem para a adequação de páginas. 

O PDWAU (DIAS, 2014) é relevante no sentido de especificar as diversas 

fases para se desenvolver um sistema web com acessibilidade e usabilidade desde 
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o planejamento até a entrega da versão final. Contudo, ele não trata dos detalhes de 

implementação das diretrizes de acessibilidade e princípios de usabilidade. 

O Quadro 2 adaptado de Camenar et al. (2014) define algumas 

características que podem ou não ser encontradas nos procedimentos da literatura. 

As características analisadas tem por objetivo verificar as similaridades entre os 

procedimentos que foram detalhados. As características analisadas foram: 

 Conjunto de Fases: Verifica se o procedimento segue uma sequência 

de fases para a construção da página. 

 Prioridade nas Diretrizes: Analisa se as diretrizes são implementadas 

seguindo uma ordem de prioridades, sendo esta ordem diferente das 

prioridades definidas pela WCAG 2.0 pelos níveis A, AA, e AAA. 

 Validação Automática: Verifica se o procedimento valida apenas 

automaticamente as diretrizes da página ou se utiliza outras formas  de 

validação.  

 Implementação das Diretrizes: Analisa se o procedimento fornece 

mecanismos para que programadores possam implementar as 

diretrizes na página.  

 

Característica 
Pantaneiro 

ACCESSA 
Abordagem 

WebML 
PDWAU 

Conjunto de Fases Não Sim Não Sim 

Prioridade nas Diretrizes Não Não Não Não 

É apenas validado 
automaticamente 

Não Sim Sim Não 

Fornece Mecanismos para 
implementar as diretrizes 

Sim Não Sim Não 

Quadro 2 - Comparativo dos Processos 
  Fonte: Camenar et al. (2014) 

Considerando os dados do quadro somente o ACCESSA e o PDWAU se 

preocupam em estabelecer algumas fases para o desenvolvimento de páginas web, 

porém, nenhum contempla um método para definir prioridades de implementação 

das diretrizes de acessibilidade em páginas web, foco desta pesquisa. 
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3 FRAMEWORK DE DOMÍNIO PARA FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA 

Este capítulo aborda assuntos referentes ao FrameMK (Framework de 

Formação de Preço de Venda) pois será usado como estudo de caso no qual o 

processo proposto foi aplicado. A Seção 3.1 faz uma definição dos conceitos de 

framework e framework de domínio. A Seção 3.2 descreve e apresenta o processo 

de desenvolvimento do FrameMK. A Seção 3.3 retrata a arquitetura do FrameMK. 

Por fim, a Seção 3.4 faz uma análise geral das páginas do FrameMK. 

 

3.1 FRAMEWORK DE DOMÍNIO 

A definição de framework mais adequada ao contexto abordado nesse 

trabalho é derivada das conclusões de Fayad et al. (1999-a) e Gamma et al. (1994). 

Estes autores definem um framework como um conjunto de classes, tanto abstratas 

quanto concretas, que são cooperativas e formam uma plataforma universal e 

reutilizável para uma categoria específica de software. Frameworks determinam 

também a arquitetura por meio do particionamento do projeto para criação de um 

conjunto de subsistemas com responsabilidades e colaborações. 

Um Framework pode ser caracterizado por diferentes dimensões, como a 

dimensão de domínio, que engloba os seguintes tipos de frameworks (TALIGENT, 

1994):  

 Frameworks de Aplicação: Tratam as funcionalidades independente do 

domínio específico, estabelecendo preocupações com problemas 

internos do desenvolvimento. 

 Frameworks de Domínio: Representam um projeto para um domínio 

específico, extraindo conhecimento e especialidades em um problema 

particular. 

 Frameworks de Suporte: Disponibilizam serviços de sistema de baixo 

nível, sendo utilizados para integrar aplicações e componentes 

distribuídos. 

 

A utilização de frameworks gera benefícios e desafios originados de suas 

principais características. Fayad et al (1999-b) e Pinto (2000) apontam como 
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benefícios a reusabilidade, extensibilidade, modularidade e inversão de controle; e  

como desafios a eficiência, ausência de padronização, integração, validação e 

remoção de defeitos.  

 

3.2 FRAMEWORK DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA (FRAMEMK) 

Diante da necessidade da definição do preço de venda e a não existência de 

softwares gratuitos que implementem métodos relacionados ao processo de 

precificação surgiu a ideia de desenvolvimento do FrameMK (Framework para 

Formação de Preço de Venda), um framework de domínio para a formação do preço 

de venda (MAZER, 2013). 

O FrameMK está sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Sistemas 

de Informação (GPSI), Linha de Engenharia de Software da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Ponta Grossa, e tem por objetivo 

a criação de um modelo de arquitetura de framework de domínio na formação do 

preço de venda (MAZER, 2013). 

A plataforma de desenvolvimento do FrameMK é a linguagem Java com 

implementação de front-end  em Java Swing para desktops e Java Struts para Web 

(MAZER, 2013). O framework possui vários métodos implementados como o 

Sebrae, o Custo Pleno e o ABC que podem gerar um preço de venda para produto 

ou serviço (ANDRADE; CAPELLER; MATOS, 2010).   

O Desenvolvimento do FrameMK vem ocorrendo por meio de um conjunto 

de trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do GPSI desde 2008 até a presente 

data. A Figura 1 ilustra o ano e os acadêmicos que já contribuíram com o 

desenvolvimento do FrameMK entre os anos de 2008 e 2014. 

Crazuski et al. (2008) identificaram em 2008 pontos de estabilidade e de 

flexibilidade dos métodos para o estabelecimento do preço de venda, estudando o 

domínio e modelagem do Método de Custeio em Atividades (ABC-Activity Based 

Costing), Método Sebrae e Método do Custo Pleno. 

Em 2009 Oliveira et al. (2009) realizaram uma pesquisa de domínio para 

definição dos pontos de estabilidade e de flexibilidade em nível de requisitos, no 

domínio de preço de venda e modelagem dos métodos do Custeamento Marginal e 

o do Retorno Sobre o Capital (ROIC – Return On Invested Capital). 
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Figura 1 - Linha de Desenvolvimento do FrameMK 
 Fonte: Autoria Própria 

 

No ano de 2010 Capeller et al. (2010) iniciam o desenvolvimento arquitetural 

do FrameMK por meio do uso do processo dirigido a responsabilidade no 

desenvolvimento da arquitetura e modelagem do framework de preço de venda, e 

implementam os métodos Custo Pleno, Custeio Baseado em Atividade e SEBRAE 

para plataforma Swing.  

No mesmo ano Rodrigues Junior (2010) construiu um web-service para 

busca de preços de produtos em sítios e-commerce. Já em 2011 Ramos (2011) 

refatorou a camada de apresentação do framework de preço de venda, utilizando o 

Struts e o Tiles. 

Em 2012, Siqueira Da Silva (2012) desenvolveu um método para 

identificação de aspectos em nível de análise baseado em atributos de requisitos 

não-funcionais no módulo de acesso (login) que foi aplicado no FrameMK. No 

mesmo ano, Lacerda (2012) refatorou o aplicativo gerenciador do sítio ArcaboMK, 

que armazena a documentação do processo de desenvolvimento. 

No ano de 2013, Mazer (2013) desenvolveu um web service para 

disponibilização do FrameMK na rede. Neste mesmo ano, Barbosa et al. (2013) 

estenderam o FrameMK por meio da adaptação de um processo onde foram 
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inseridos partes do método ABC que não havia sido implementada e a modelagem 

do Marginal e ROIC. 

Em 2014, Zahaikevitch (2014) desenvolveu um sistema especialista para 

determinar o melhor método para a formação do preço de venda de acordo com as 

características da empresa. 

 

3.3 ARQUITETURA DO FRAMEMK 

A arquitetura do FrameMK permite que os servidores da empresa acessem o 

Servidor do FrameMK desde que estes possuam acesso a internet. A partir deste 

acesso o servidor do FrameMK faz a comunicação com as funções do framework 

por intermédio de uma camada de serviços conforme ilustrado na Figura 2 

. 

 

Figura 2 - Arquitetura do FrameMK 
Fonte: Mazer (2013), p. 76 

 

Na visão de pacotes do projeto, a arquitetura é composta por quatro tipos 

distintos, conforme definição de Ribas (2014) e exibido na Figura 3:  
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 app – referem-se a interface do sistema; BusinessRule – contém as 

regras de negócio da aplicação e Persistence - realiza a conexão com 

o banco de dados 

 web services: contém o serviço web para o FrameMK 

 test: refere-se as classes de teste do sistema web  

 sistemasPOA: possui o sistema de login orientado a aspectos 

 

Figura 3 - Pacotes do FrameMK 
Fonte: RIBAS(2014)  

 

3.4 FRAMEMK: UMA VISÃO GERAL DE SUAS PÁGINAS 

A interação com a página do FrameMK inicia-se conforme ilustrado na 

Figura 4 em que se têm a explicação do aplicativo. Para acessar o uso dos métodos 

é necessário que o usuário realize seu login, conforme ilustrado na Figura 5. 
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Figura 4 - Página Inicial do FrameMK 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Figura 5 - Página de Login do FrameMK 
Fonte: Autoria Própria 

 

Após autenticação, o usuário recebe acesso aos métodos ABC, Custo Pleno 

e SEBRAE-PR, ilustrado na Figura 6. Selecionando o método, a interface referente a 

ele é apresentada para se efetuar o cálculo do preço de venda. 
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Figura 6 - Métodos do FrameMK 

Fonte: Autoria Própria 
 

A Figura 7 ilustra um exemplo em que o método Custo Pleno foi escolhido. 

Este método considera para o cálculo os gastos da organização efetuando a soma 

de todos os custos e despesas sem distinguir os custos fixos e variáveis e o 

acréscimo de uma margem de lucro definida pela necessidade da venda ao 

resultado da soma dos gastos (CRAZUSKI et al., 2008).   

A interação do usuário com a interface é realizada por meio de uma escolha 

usando o mouse entre “Mão de obra direta e Custos Indiretos de Produção” e 

“Custos de Transformação”, preenchimento de campos textos com o intermédio do 

teclado, rolagem da página e seleção de botões, entre outros.   
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Figura 7 - Página do Método do Custo Pleno 
Fonte: Autoria Própria 

 

O método SEBRAE tem por objetivo definir a extração do valor de ICMS do 

custo da aquisição do produto, levantar o percentual referente as despesas fixas e 

variáveis da empresa e estabelecer o percentual de lucro desejável analisando o 

faturamento previsto e o investimento total. O preço final de venda dependerá da 

precisão do levantamento efetuado para o cálculo (SEBRAE, 2015). 

A manipulação da interface é realizada por meio do preenchimento de 

campos textos por intermédio do teclado, rolagem da página e seleção de botões e 

componentes realizadas com o auxilio do mouse conforme ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Método SEBRAE-PR 
Fonte: Autoria Própria 

 

Por meio da análise das páginas do FrameMK foi possível perceber que não 

existem características acessíveis implementadas em seu código fonte. A interação 

do usuário com o sistema é feita essencialmente com o uso do mouse e o ambiente 

não pode ser alterado para os mais diversos tipos de usuários. 
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4 ESCALAS MATEMÁTICAS DE MENSURAÇÃO DE ATITUDES 

Este capítulo tem como objetivo analisar escalas de mensuração de atitudes 

a fim de definir qual a melhor escala a ser utilizada no processo proposto. A Seção 

4.1 apresenta uma breve descrição sobre os conceitos gerais de escalas. As Seções 

4.2 a 4.6 definem respectivamente as escalas de Diferencial Semântico, Stapel e 

Likert e Alpert que são algumas das escalas mais utilizadas no processo de 

construção e análise de questionários.   

 

4.1 VISÃO GERAL DE ESCALAS DE MENSURAÇÃO DE ATITUDES 

A utilização de instrumentos adequados para realização de medidas da 

realidade de um projeto são relevantes no sentido de aumentar a confiabilidade e 

corresponder efetivamente ao que se deseja medir para que se obtenham resultados 

que possam refletir com a realidade (CLARK, WATSON, 1995). 

Em geral, a realização desta medição é efetuada por meio da utilização de 

escalas de mensuração de atitutes para o alcance de resultados confiáveis, 

satisfatórios e que permitem conclusões apropriadas ao projeto analisado (MATOS, 

TREZ, 2012). 

O conceito de atitude possui três componentes básicos: cognitivo que é 

provoniente da vivência e experiência do entrevistado; afetivo que é resultante dos 

sentimentos adquiridos; e comportamental relacionado a rápida reação do 

comportamento (MATTAR,1996).  Estes três componentes devem ser levados em 

consideração no momento de analisar a atitude de um entrevistado. 

A medição das atitudes é um processo complexo e necessita da escolha da 

escala adequada para que se alcancem os resultados almejados. Neste sentido, as 

escalas devem ser utilizadas para definir crença, opinião, preferências, motivos e 

intensões acerca de determinado projeto (PARASURAMAN, 1991).    

Existem diversas escalas de atitudes, sendo as mais utilizadas em 

questionários as escalas de: Diferencial Semântico (OSGOOD, SUCI, AND 

TANNENBAUM ,1957), Stapel (STAPEL, 1950), Likert (LIKERT,1932)  e 

Alpert(ALPERT, 1971). 
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4.2 DIFERENCIAL SEMÂNTICO 

A escala de Diferencial Semântico foi criada em 1957 (OSGOOD, SUCI, 

TANNENBAUM,1957) e viabiliza o processo de medir a reação do entrevistado em 

uma escala bipolar que define em seus extremos adjetivos antônimos que 

possibilitam o registro, quantificação e comparação das propriedades específicas a 

um ou mais conceitos (HEISE, 1970 ; PASQUALI, 1999).    

Os conceitos relacionados ao processo de investigação se utiliza da escala 

de diferencial semântico e de um espaço semântico, composto por um número com 

n dimensões que retratam o significado do objeto na visão do entrevistado 

(PEREIRA, 1986). Estes conceitos não possuem um caráter multidimensional, 

natureza ou ordem universal; dependem exclusivamente da estrutura linguística, 

aspectos culturais e populacionais em que a escala é aplicada (OSGOOD, 

SUCI,TANNENBAUM, 1957; PEREIRA, 1986). 

A grande vantagem na utilização da escala de diferencial semântico está na 

facilidade de quantificar o conteúdo e intensidade das atitudes em relação a 

conceitos específicos. O método é versátil e razoavelmente seguro, no entanto é 

limitado no sentido de definir antônimos perfeitos  para os adjetivos e frases 

bipolares definidas pelo pesquisador (KINNEAR, TAYLOR, 1991; EVRARD, PRAS, 

ROUX, 1998). 

O método consiste em uma escala de sete pontos cujo extremo mais 

próximo de 1 define por meio de adjetivos positivos a concordância com a 

característica do atributo analisado e o extremo mais próximo de 7 determina por 

meio de adjetivos negativos o nível de concordância com a característica do atributo 

investigado. O ponto 4 da escala define um nível neutro em relação aos atributos, 

não o classificando de forma positiva ou negativa (CHISNALL, 1973). 

O Quadro 3 exemplifica a utilização da escala de diferencial semântico por 

meio de um questionário que analisa os componentes (botões, estilo de fonte, cores, 

menus) e a interface (organização do conteúdo, acessibilidade, facilidade de uso, 

design) de uma determinada página web. 
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Quadro 3 - Exemplo de Escala de Diferencial Semântico 
Fonte: Autoria Própria 

 

O questionário deve ser respondido analisando qual ponto da escala melhor 

representa o sentimento do entrevistado em relação a cada um dos atributos. Por 

exemplo, se os botões estão totalmente desorganizados o entrevistado deve marcar 

o 7 no atributo botões; caso a página possua um bom nível de acessibilidade esse 

mesmo entrevistado deve marcar o 1 para o atributo acessibilidade; e se a página 

possuir um cores medianas (nem adequadas e nem inadequadas) esse entrevistado 

deve marcar o 4 no atributo cores.   

Após preenchido o questionário por todas as pessoas selecionadas para 

aquela pesquisa, o responsável pela análise deve somar a quantidade de 

entrevistados que selecionaram cada um dos pontos da escala em cada um dos 

atributos. Por exemplo, se 5 entrevistados marcaram ponto 2 para botões e 6 

entrevistados marcaram ponto 4 para cores, então ponto 2 do atributo botões=5 e 

ponto 4 do atributo cores=6; e a quantidade total de entrevistados=11.  

Definidos os valores das somas do total de entrevistados e da quantidade de 

vezes que cada ponto da escala foi selecionado, deve-se transformá-los em 

porcentagens. Por exemplo, em um total de 5 entrevistados 2 marcaram 3 no 

atributo botões, então 20% dos entrevistados consideram que a organização dos 

botões da página são nível 3, que pertence ao último ponto do adjetivo de botões 

organizados. 
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4.3 STAPEL 

A Escala Stapel (STAPEL, 1950) é uma modificação da escala de diferencial 

semântico com um número maior de pontos que determina a direção e a intensidade 

das atitudes. O método de Stapel é unipolar e possui dez categorias de avaliação 

numeradas de –5 a +5, desconsiderando-se o ponto neutro, que é representado por 

0 (KINNEAR, TAYLOR, 1991; MALHOTRA, 2001). 

Churchill (1998) define que a escala Stapel se difere da Diferencial 

Semântico por utilizar dez pontos de escala, ao invés de 7, e testar frases ou 

adjetivos separadamente.  

O Quadro 4 ilustra um questionário que utiliza a escala de Stapel para o 

mesmo exemplo dos componentes de uma determinada página web. 

 

 

Quadro 4 – Exemplo da Escala Stapel 
Fonte: Autoria Própria 

O questionário deve ser respondido analisando separadamente cada um dos 

atributos para determinar em cada um deles o nível de concordância com os 

adjetivos que estão sendo avaliados. A faixa de -5 a -1 define respectivamente o 

maior e o menor nível de insatisfação quanto ao atributo, e a faixa de 5 a 1 

representa respectivamente o maior e o menor nível de satisfação quanto ao atributo 

analisado. Por exemplo, se um entrevistado acredita que os botões da página são 

totalmente desorganizados e os conteúdos são totalmente organizados ele deve 

marcar -5 para o atributo botões e 5 para o atributo organização de conteúdo.  
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A escala de Stapel desconsidera o ponto neutro (indeterminado), obrigando 

os entrevistados a definirem se estão satisfeitos ou instatisfeitos com determinado 

atributo.  

A avaliação dos dados é efetuada da mesma forma que a avaliação da 

escala de Diferencial Semântico, sendo necessário efetuar a soma do total dos 

entrevistados, de cada um dos níveis de respostas para cada atributo para por fim 

transformar esses dados em porcentagens (MATTAR, 1996). Por exemplo, em um 

total de 5 entrevistados, se 2 marcaram -3 no atributo acessibilidade, então 20% dos 

entrevistados consideram que a acessibilidade da página é nível -3, que pertence 

aos pontos de insatisfação em relação ao atributo. 

Os resultados da escala Stapel são similares aos resultados alcançados com 

as escalas de Diferencial Semântico, tendo o método de Stapel a vantagem de não 

necessitar desenvolver adjetivos bipolares para os itens que estão sendo avaliados 

(KINNEAR, TAYLOR, 1991).  

 

4.4 LIKERT 

Criada por Rensis Likert a escala de Likert, ou Escala Somativa, é 

frequentemente usada em questionários. Chisnall (1973) afirma que a escala é 

popular pela sua simplicidade e confiabilidade que permitem ao entrevistado uma 

maior liberdade ao definir o nível de sentimento. 

A escala apresenta cinco pontos onde o entrevistado indica seu grau de 

concordância ou discordância com a afirmação (LIKERT, 1932), por meio da análise 

de frases ou termos que expressam informações coletadas acerca de um item.  

Posteriormente as frases são classificadas em formato textual por meio de 

assertivas de: Concordo Plenamente, Concordo Parcialmente, Indiferente, Discordo 

Parcialmente e Discordo Plenamente; ou numérico, por meio de uma faixa de 

valores de 1 a 5, sendo 1 total discordância, 3 ponto neutro (indiferença) e 5 total 

concordância. Os resultados gerados pelo questionário podem ser analisados por 

itens, ou em um somatório de todos pontos atribuídos (MALHOTRA, 2001).  

O Quadro 5 ilustra o mesmo exemplo de componentes de uma página web 

usando a escala de Likert. 
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Quadro 5 – Exemplo de Utilização da Escala Likert 
Fonte: Autoria Própria 

Para efetuar o preenchimento do questionário o entrevistado deve indicar na 

escala de 1 a 5 qual seu nível de concordância com cada uma das frases assertivas. 

Por exemplo, se o entrevistado acredita que os botões da página estão dispostos de 

forma totalmente organizada ele deve marcar 5 para a assertiva, por outro lado se 

ele acredita que a acessibilidade da página é insuficiente ele deve marcar 1 na 

assertiva de acessibilidade. Se ele é indiferente ao design da página deve-se marcar 

3 na assertiva que representa o design da página. 

A análise dos questionários de Likert podem ser efetuados pela soma das 

pontuações dadas a cada um dos atributos ou também pela moda. A análise por 

meio da soma tem por objetivo verificar todos os atributos em um mesmo conjunto, 

para isto, o entrevistador deve somar os pontos que cada entrevistado especificou 

para cada um dos itens. Por exemplo, levando em consideração os atributos da 

Figura 11 o somatório máximo é 40 e o mínimo 8. Um entrevistado definiu design da 

página=5, organização dos botões= 3, estilo de fonte=2, conteúdo= 1; menus=4, 

cores=2, navegabilidade=4, acessibilidade=5 e suas respostas resultaram em 21. 
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Já a análise por meio da moda verifica os atributos de forma individual, 

examinando em todos os questionários respondidos pelos entrevistados o valor de 

maior ocorrência no atributo analisado. Por exemplo, considerando que de um total 

de 9 entrevistados, 4 responderam 5, 2 responderam 3 e 3 responderam 4 para o 

atributo organização dos botões, conclui-se que o atributo possui valor 5, que é a 

maior ocorrência encontrada na análise. 

A Escala de Likert possui como principais vantagens a facilidade de 

construção e aplicação dos questionários e também o entendimento por parte dos 

entrevistados (MALHOTRA, 2001). No entanto, o processo de construção de frases 

ou expressões que destaquem a importância do item para o entrevistado pode ser 

extenso, no sentido de definir precisamente o que se deseja obter com a resposta do 

item.  

 

4.5 ALPERT 

A escala de Alpert foi concebida com o objetivo de identificar as possíveis 

razões que determinam a escolha de um determinado produto (ALPERT, 1971). O 

método de Alpert se utiliza de cinco pontos, assim como a escala de Likert, no 

entanto, porém, em na escala de Alpert o produto é avaliado em dimensões.  

A quantidade de dimensões a serem analisadas são definidas com base nas 

características do conjunto de atributos presentes no produto. Alpert (1971) 

classifica os atributos em três categorias: Atributos Presentes, Atributos Importantes 

e Atributos Determinantes. 

Os Atributos Presentes referem-se aos atributos que o consumidor consegue 

perceber como presentes no produto, no entanto, eles não são determinantes para 

definir qual o produto que mais se ajusta às expectativas. 

Os Atributos Importantes são atributos que o consumidor considera como 

importantes ao se escolher um produto, todavia, não são capazes de influenciar 

plenamente no processo de escolha de um produto. 

Os Atributos Determinantes são os atributos que definirão qual deve ser a 

melhor escolha dentre todos os produtos a serem analisados. Os atributos 

determinantes são capazes de influenciar positivamente a escolha por se 

apresentarem como a melhor possibilidade de satisfação. 
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Na escala de Alpert, cada atributo é avaliado em dimensões por meio de 

uma pontuação de 1 a 5 onde 1 representa “nenhuma importância”, 5 “totalmente 

importante” e 3 “indiferente”. Em geral, os questionários que utilizam a escala Alpert 

possuem três dimensões, no entanto, o entrevistador pode variar a quantidade de 

dimensões de acordo com sua necessidade. 

O Quadro 6 exemplifica um questionário que utiliza a escala de Alpert para 

avaliar a disposição de componentes e interface em uma página web. A coluna a 

esquerda representa os atributos que serão analisados pelo entrevistado 

(Organização dos Botões, Acessibilidade, Disposição dos conteúdos entre outros). 

As colunas subsequentes representam as dimensões de avaliação do atributo em 

três níveis:  Presença - nível de presença do atributo na página; Importância - nível 

de importância da existência do atributo na página; Satisfação - nível de satisfação 

proporcionada pela presença do atributo na página. 

 

 

Quadro 6 – Exemplo Escala de Alpert 
Fonte: Autoria Própria 

Mowen e Minor (1998) salientam que nem todos os atributos possuem a 

mesma importância, já que a importância reflete valores ou prioridades em relação 

as necessidades que o cliente possui.  

Após definidos os valores de cada um dos atributos nas dimensões pelo 

entrevistador, ocorre o processo de multiplicação dos valores presentes em cada 

linha para que se determine o valor final que aquele atributo representa para a 
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página. Por exemplo, um entrevistado define a organização dos botões como 3 na 

dimensão de presença, 5 na dimensão de importância e 5 na dimensão de 

satisfação, então a multiplicação resultará em: 3x5x5=75, portanto 75 será o valor da 

aplicação do atributo na página.  

A grande vantagem de se utilizar a escala de Alpert está na possibilidade de 

avaliar o produto em mais dimensões, o que torna a análise mais confiável 

(OLIVEIRA, 2001). No entanto, as dimensões devem ser bem esclarecidas para não 

gerar dúvidas quanto ao preenchimento do questionário. 

 

4.6 ANÁLISE DAS ESCALAS DE MENSURAÇÃO DE ATITUDES 

A escolha da escala de mensuração de atitudes está associada a diversos 

fatores como: nível desejado de informação, capacidade dos entrevistados, 

características dos objetos de estímulo, método, contexto de aplicação e custo 

(MALHOTRA, 2001), que devem ser analisados pelo entrevistador antes de definir 

qual tipo de escala será aplicada. 

Malhotra (2001) afirma que por regra geral deve-se utilizar a técnica de 

escala que ofereça o maior nível de informação possível em cada situação 

analisada. Deste modo, os pesquisadores devem identificar claramente as 

características e propriedades do problema a que se refere o questionário para 

escolher a técnica que melhor se adapta a pesquisa. 

Neste sentido, a escolha da escala do processo proposto teve como 

principais objetivos o maior nível de informação que poderia ser gerado pela escala 

e um intervalo maior de valores para definir as prioridades no momento da escolha 

das diretrizes de acessibilidade.  

 Desta forma, foram desconsideradas em primeira instância as escalas de 

Diferencial Semântico e Stapel por apresentarem um nível menor de informação 

acerca da escolha dos atributos e serem mais eficazes em pesquisas por telefone, 

conforme afirmado por Oliveira (2001). 

Testes foram efetuados com as escalas de Likert e Alpert, a primeira por ser 

o método mais aceito pelos entrevistados e a segunda por possuir uma análise mais 

confiável devido a característica de avaliação em três dimensões. 



39 

A escala de Likert retornou resultados satisfatórios ao definir as prioridades 

das diretrizes conforme analisado por Camenar et al. (2014). No entanto, percebeu-

se que a faixa de valores que a escala poderia assumir era pequena já que somente 

contemplava valores de 1 a 5, podendo haver muitas duplicidades no momento de 

definir a ordem da aplicação das diretrizes. 

Por este motivo, optou-se pela utilização da escala de Alpert que possui um 

nível de complexidade maior ao se preencher o questionário por conta de necessitar 

da avaliação em três dimensões distintas mas que gera resultados mais confiáveis e 

evita que várias diretrizes possuam o mesmo valor no momento de aplicar o 

processo de prioridades.  
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5 PROCESSO PROPOSTO 

Este capítulo tem por objetivo descrever o processo baseado em prioridades 

para aplicação das diretrizes da WCAG 2.0 em páginas web. A Seção 5.1 apresenta 

uma visão geral do processo. As Seções 5.2 a 5.6 detalham as atividades do 

processo proposto. 

  

5.1 VISÃO GERAL DO PROCESSO 

O processo proposto é formado por cinco atividades conforme apresentado 

na Figura 9 por um diagrama de atividades e tem por objetivo oferecer uma 

sequência de atividades para a identificação de prioridades de implementação das 

diretrizes de acessibilidade em qualquer página web de forma a auxiliar os 

desenvolvedores a definir como iniciar o processo e como aplicar as diretrizes na 

criação de suas páginas.  

 

 
Figura 9 - Processo de Aplicação das Diretrizes de Acessibilidade 

Fonte: Autoria Própria 
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As atividades são detalhadas nas próximas seções. 

 

5.2 PRIMEIRA ATIVIDADE: CLASSIFICAR TIPOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

A primeira atividade tem por objetivo classificar os tipos de necessidades 

especiais que serão atendidas pela empresa durante a criação de suas páginas, 

identificando ainda a qual grupo elas pertencem. Tomando como exemplo o Brasil, 

todas as necessidades especiais pertencem a quatro grandes grupos (OLIVEIRA et 

al., 2010): Visual, Auditiva, Motora e Mental ou Intelectual. 

Esse primeiro levantamento é importante no sentido de definir em primeira 

instância qual o conjunto de usuários deve prioritariamente ser atendido. 

  

5.3 SEGUNDA ATIVIDADE: IDENTIFICAR A INCIDÊNCIA DE PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS NO PAÍS 

A segunda atividade tem como propósito identificar no país em que a página 

será desenvolvida qual a incidência em porcentagem de pessoas portadoras de 

necessidades especiais a fim de se ter uma visão geral da quantidade de pessoas 

que necessitam que a página atenda as diretrizes de acessibilidade. 

Tendo como base o Censo Demográfico Brasileiro de 2010, tem-se 3,46% 

da população com deficiência visual severa, 1,12 % deficiência auditiva severa, 2,33 

% deficiência motora severa e 1,4 % deficiência mental ou intelectual (OLIVEIRA et 

al., 2010). 

 

5.4 TERCEIRA ATIVIDADE: CORRELACIONAR DIRETRIZES DE 
ACESSIBILIDADE COM OS TIPOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 
ESTABELECENDO GRUPOS 

A terceira atividade exige que seja efetuada uma relação entre as diretrizes 

de acessibilidade definidas pela WCAG 2.0 (W3C-c, 2008) e as necessidades 

especiais encontradas nas fases anteriores. Essa fase é importante para definir 

quais diretrizes devem ser aplicadas na página. 
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O procedimento de construção da relação entre diretrizes e necessidades 

deve ser determinada por meio da análise das limitações de cada necessidade 

especial atrelada à leitura da definição da diretriz no documento da WCAG 2.0. 

Um exemplo de como essa relação é efetuada pode ser representado como: 

O grupo Visual, abrange pessoas cegas, daltônicas e baixa visão; e tais tipos de 

necessidades estão relacionadas as diretrizes de: Acessível por Teclado, 

Alternativas em Texto, Previsível, Assistência de Entrada, Adaptável, Discernível, 

Mídias com base no tempo, Tempo Suficiente, Navegável, Legível e Compatível. 

Essa relação está ilustrada no Quadro 7. 

 

Grupo Necessidade Especial Diretrizes de Acessibilidade 

Visual 

Baixa Visão Profunda Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo;  
Adaptável; Discernível; Acessível por Teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível; Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Cegueira Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo;  
Adaptável; Discernível; Acessível por Teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível; Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Daltonismo Alternativas em Texto; Adaptável; Discernível; Navegável; 
Legível; Previsível;  

 Quadro 7 – Exemplo de Relação entre necessidade e Diretrizes 
Fonte: Autoria Própria 

 

5.5 QUARTA ATIVIDADE: ESTABELECER PRIORIDADES PARA A APLICAÇÃO 
DAS DIRETRIZES  

A quarta atividade é o foco mais importante do processo proposto e possui 

cinco subatividades expressas na Figura 10. Esta tem como intuito estabelecer as 

prioridades na aplicação das diretrizes de acessibilidade. As prioridades serão 

definidas por um cálculo matemático de importância utilizando a escala de Alpert 

sem levar em consideração as prioridades já definidas pela WCAG 2.0 nos níveis A, 

AA e AAA de acessibilidade.  
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Figura 10 - Atividades para Estabelecer as Prioridades 
Fonte: Autoria Própria 

 

A subatividade de Reordenar os dados de incidência no país em ordem 

decrescente deve verificar as deficiências com maior incidência no país, por meio do 

resultado da atividade Identificar a incidência de portadores de necessidades 

especiais no país e Reordená-las de modo decrescente para determinar quais as 

necessidades especiais possuem maior incidência. Um exemplo da reordenação dos 

dados está ilustrado no Quadro 8.  

 

Grupo 
Necessidade Especial Incidência no 

País (%) 

Motora Paraplegia 15 

Auditiva Profunda 13 

Motora Tetraplegia 10 

Quadro 8 – Exemplo de Ordenação da Incidência no País 
Fonte: Autoria Própria 

A subatividade Definir o grau de importância da necessidade para a empresa 

pela escala de Alpert tem por objetivo identificar para a empresa a importância em 
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atender determinado público. Para isto, a empresa deve definir por uma escala de 

Alpert uma pontuação de 1 a 5 onde 1 representa “nenhuma importância” e 5 

“totalmente importante” a três dimensões de análise: Presença, Importância e 

Satisfação. Por exemplo: Grupo - Motora, Necessidade Especial – Paraplegia, 

Presença – 5, Importância – 4, Satisfação – 4. 

A dimensão de Presença representará qual o nível de presença de 

portadores da necessidade especial que fazem uso da página. A dimensão de 

Importância determinará quão importante é atender aquele público específico para a 

empresa. Por fim, a dimensão de Satisfação indicará quão satisfeitos ficarão os 

usuários e a organização se forem aplicadas as diretrizes de acessibilidade para a 

necessidade analisada. Um exemplo do preenchimento de cada uma das dimensões 

está ilustrado no Quadro 9. 

 

Grupo Necessidade Especial Presença Importância Satisfação 

Motora Paraplegia 5 4 4 

Quadro 9 – Exemplo de Preenchimento das Dimensões 
Fonte: Autoria Própria 

Definidos os valores para as três dimensões, estes devem ser multiplicados 

para que se obtenha o valor total que aquele item representa para a empresa. Por 

exemplo, Presença = 5; Importância = 4; Satisfação = 4 resultará em (5 x 4 x 4) = 80 

que é peso da importância do item para a empresa. 

 A subatividade de Estabelecer uma faixa para a incidência no país por peso 

deve estabelecer uma faixa para a incidência no país, convertendo os valores 

originalmente expressos em porcentagem para pesos a fim de facilitar o processo 

final do cálculo. A conversão será realizada por meio da fórmula (1): 

 

 

(1) 

 

A subatividade de Efetuar uma média ponderada entre os pesos da incidência 

no país e importância para a empresa tem por objetivo realizar uma média 

ponderada entre a Incidência do País e a Importância para a empresa para definir as 

prioridades de cada uma das necessidades especiais que deverão ser atendidas 

pela empresa. A média é realizada utilizando-se a fórmula (2): 
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    (2) 

 

A última subatividade Ordenar a média entre os pesos de forma decrescente 

deve ordenar o resultado da média encontrada na atividade Efetuar uma média 

ponderada entre os pesos da incidência no país e importância para a empresa em 

ordem decrescente, ou seja, de importância para verificar por meio dos valores 

encontrados por onde o processo deve iniciar. Por exemplo, considerando os 

valores para as dimensões de: Presença=5; Importância=5; Satisfação=5, o 

resultado da importância desses itens para empresa é obtida pela multiplicação 

destes, ou seja, 125. O resultado final é dado pela média aritmética entre o resultado 

da importância da empresa somado com os valores dados a incidência no país 

((125+15)/2 = 65). 

Caso ocorra a existência de valores iguais na ordenação, o desenvolvedor 

da página junto com os responsáveis pelos interesses da empresa devem decidir 

qual público deve ser atendido por primeiro. Um exemplo dessa ordenação está 

ilustrado no Quadro 10. 

 

Grupo Necessidade Especial Média Ponderada entre os pesos 

Motora Paraplegia 65 

Auditiva Leve 63,5 

Quadro 10 – Exemplo de Ordenação da Média 
Fonte: Autoria Própria 

 

Terminada a reordenação, o desenvolvedor deve tomar como base o 

resultado da terceira atividade para verificar quais diretrizes estão relacionadas 

aquele grupo de portadores de necessidades especiais que se deseja atender. Um 

exemplo do resultado da terceira fase levando em consideração as prioridades 

definidas no Quadro 10 está ilustrado no Quadro 11. 
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Grupo Necessidade Especial Descrição 

Auditiva 

Leve Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo; 
Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível;Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Motora 
Paraplegia Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 

Suficiente; Ataques Epilépticos; Navegável; Legível; 
Compatível; Assistência de Entrada 

Quadro 11 – Exemplo de Necessidades x Diretrizes 
Fonte: Autoria Própria 

 

Após obter o resultado das diretrizes de acessibilidade relacionadas a cada 

necessidade especial (Quadro 11), é necessário definir qual delas será 

implementada inicialmente. Neste trabalho se sugere em primeira instância atender 

os critérios de sucesso que representam as recomendações referentes a diretriz de 

acessibilidade, do nível A. O nível A é atendido primeiro por ser o nível mais baixo 

porque é o mais básico para que o usuário acesse uma página sem grandes 

prejuízos quanto a estruturação e disposição dos conteúdos.  

A organização dos critérios de sucesso referentes ao nível de conformidade 

A está ilustrado no Quadro 11. No caso de empate entre critérios de sucesso como 

Conteúdo não Textual e Apenas Áudio e apenas Vídeo (Pré-Gravado), deve-se 

entrar em acordo com o responsável da empresa para que se opte pelo critério que 

é mais relevante para o projeto.  
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Diretriz 
Critério de Sucesso Nível de 

Conformidade 

Alternativas em Texto Conteúdo não Textual A 

Mídias com base no tempo 

Apenas Áudio e apenas Vídeo 
(Pré-gravado) 

A 

Legendas (Pré-gravadas) A 

Audiodescrição ou Mídia 
alternativa (Pré-gravada) 

A 

Adaptável 

Informações e Relações A 

Sequência com Significado A 

Características Sensoriais A 

Discernível 
Utilização da Cor A 

Controle de Áudio A 

Acessível por Teclado 
Teclado A 

Sem bloqueio do Teclado A 

Tempo Suficiente 
Ajustável por Temporização A 

Colocar em pausa, parar, ocultar A 

Ataques Epilépticos Tres flashs ou abaixo do limite A 

Navegável 

Ignorar Blocos A 

Página com Título A 

Ordem de Foco A 

Finalidade do Link (Em contexto) A 

Legível Linguagem da Página A 

Previsível 
Em Foco A 

Em Entrada A 

Assistência de Entrada 
Identificação do erro A 

Etiquetas ou  instruções A 

Compatível 
Análise A 

Nome, Função, Valor A 

 
Quadro 12 - Critérios de Sucesso relacionados ao Nível A 

Fonte: Autoria Própria 

Terminada a aplicação dos critérios de sucesso nível A, deve-se iniciar a 

aplicação dos critérios de sucesso nível AA referentes as diretrizes de 

acessibilidade. Esses critérios estão ilustrados no Quadro 13 e seguem a mesma 

regra em caso de empate utilizada no nível A,  por exemplo, Legendas ao vivo e 
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Contraste Mínimo possuem o mesmo nível de conformidade, neste caso deve-se 

verificar com o responsável da empresa qual critério é mais importante. 

 

Diretriz 
Critério de Sucesso Nível de 

Conformidade 

Mídias com base no tempo 
Legendas (Ao Vivo) AA 

Audiodescrição (Pré-gravada) AA 

Discernível 

Contraste Mínimo AA 

Redimensionar Texto AA 

Imagens de Texto AA 

Navegável 

Várias formas AA 

Cabeçalhos e Etiquetas AA 

Foco Visível AA 

Legível Linguagem das Partes AA 

Previsível 
Navegação Consistente AA 

Identificação Consistente AA 

Assistência de Entrada 
Sugestão de Erro AA 

Prevenção de Erros AA 

 
Quadro 13 - Critérios de Sucesso relacionados ao Nível AA 

Fonte: Autoria Própria 

Por fim, devem ser atendidos os critérios de sucesso referentes ao nível de 

conformidade AAA das diretrizes de acessibilidade seguindo-se as mesmas regras 

do nível A e AA no caso de empate, por exemplo, o critério de sucesso Contraste 

Melhorado e Apenas Áudio ao vivo possuem o mesmo nível de conformidade e por 

este motivo deve-se identificar por meio de acordo com o responsável para a 

empresa qual critério é mais relevante. 
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Diretriz 
Critério de Sucesso Nível de 

Conformidade 

Mídias com base no 
tempo 

Línguagem de sinais (Pré-gravada) AAA 

Audiodescrição Extendida (Pré-gravada) AAA 

Mídia Alternativa (Pré-gravada) AAA 

Apenas Áudio (Ao vivo) AAA 

Discernível 

Contraste Melhorado AAA 

Som baixo ou sem som de fundo AAA 

Apresentação visual AAA 

Imagens de Texto sem exceção AAA 

Acessível por Teclado Teclado sem Excepção AAA 

Tempo Suficiente 

Sem temporização AAA 

Interrupções AAA 

Nova Autenticação AAA 

Ataques Epilépticos Três flashes AAA 

Navegável 

Localização AAA 

Finalidade do Link (Apenas o link) AAA 

Cabeçalhos da sessão AAA 

Legível Palavras Incomuns AAA 

 Abreviaturas AAA 

 Nível de Leitura AAA 

 Pronúncia AAA 

Previsível Alteração mediante solicitação AAA 

Assistência de Entrada 
Ajuda AAA 

Prevenção de Erros (Todos) AAA 

 

Quadro 14 - Critérios de Sucesso relacionados ao Nível AAA 
Fonte: Autoria Própria 

Terminada a determinação da ordem em que devem ser atendidos cada um 

dos critérios de sucesso seguindo-se os níveis de prioridades A, AA e AAA deve-se 

iniciar a aplicação da Quinta Atividade do Processo que determina mecanismos de 

implementação para aplicação das diretrizes de acessibilidade. 
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5.6 QUINTA ATIVIDADE: DETERMINAR MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
DAS DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE 

Por fim, a Quinta e última atividade tem por objetivo estabelecer 

mecanismos de implementação das diretrizes, mostrando alternativas de como 

inserí-las na página web que está sendo desenvolvida. Para isto, devem ser 

correlacionados os dados da atividade  Correlacionar as Diretrizes de Acessibilidade 

com os tipos de necessidades especiais, estabelecendo grupos com as Técnicas 

para Implementação das Diretrizes definidas pela WCAG 2.0 (W3C-a, 2015). 

Além de oferecer as opções de como implementar as diretrizes, o 

desenvolvedor da página pode consultar exemplos de páginas que apresentam a 

aplicação da diretriz de acessibilidade no conjunto de três documentos elaborado 

por Camenar (2015a), Camenar (2015b) e Camenar (2015c), que utiliza-se do fluxo 

definido na Figura 11 para encontrar páginas acessíveis. 

 

 

Figura 11 - Passos para encontrar um site acessível 
Fonte: Autoria Própria 

 

Seguindo-se as cinco atividades do processo é possível determinar os tipos 

de necessidades que deverão ser atendidas pela empresa, quais diretrizes de 



51 

acessibilidade devem ser aplicadas inicialmente e de que forma estas devem ser 

inseridas na página para torná-la acessível. 

Após a execução de todas as atividades, o desenvolvedor terá sua página 

com as diretrizes de acessibilidade aplicadas e ressalta-se que ele deve validar suas 

páginas utilizando alguns dos validadores que foram identificados no Quadro 1.  
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6 APLICAÇÃO DO PROCESSO 

Este capítulo tem por objetivo efetuar a aplicação do processo baseado em 

prioridades nas páginas do FrameMK. A Seção 6.1 descreve a execução do 

processo para definir qual ordem deve ser atendida pelo desenvolvedor da página 

ao iniciar a implementação das diretrizes. A Seção 6.2 apresenta a adaptação das 

páginas do FrameMK após implementação das diretrizes de acessibilidade. A Seção 

6.3 apresenta os resultados da validação da página do FrameMK após a adaptação. 

Por fim, a última seção realiza uma análise mais detalhada entre o processo 

proposto e os que existem na literatura. 

 

6.1 APLICAÇÃO DO PROCESSO BASEADO EM PRIORIDADES 

Com o objetivo de aplicar o processo baseado em prioridades definiu-se a 

página do Framework de Formação de Preço de Venda (FrameMK) como estudo de 

caso para calcular as prioridades e implementar as diretrizes de acessibilidade.  

Inicialmente foram selecionadas oito necessidades especiais (Baixa Visão 

Profunda, Cegueira, Auditiva Leve, Auditiva Profunda, Tetraplegia, Paraplegia, 

Autismo e Sindrome de Down) pertencentes aos quatro grupos (Visual, Auditiva, 

Motora, Mental ou Intelectual) existentes no Brasil. Para cada necessidade especial 

se deve estabelecer dois valores, um está relacionado ao valor do Censo para a 

incidência no país e o outro é fornecido pelo responsável pela empresa mostrando 

quanto aquela incidência é importante para a instituição. Após definidas estas 

informações, iniciou-se a aplicação das atividades do processo.  

Na primeira atividade Classificar os tipos de Necessidades Especiais, 

efetuou-se a análise e classificação das oito necessidades especiais definidas 

anteriormente nos quatro grupos existentes no Brasil. Optou-se também pela 

inclusão de uma breve descrição referente as principais limitações de cada uma das 

necessidades. O resultado desta atividade está exibido no Quadro 15. 
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Grupo Tipo de Nessidade Especial Descrição 

Visual 

Baixa Visão Profunda Acuidade Visual de Snellen 20/500 a 
20/1000 

Cegueira Ausência total de visão e percepção 
luminosa 

Auditiva 
Leve Perda auditiva de 20 a 40 db 

Profunda Perda auditiva de 70 a 90 db 

Motora 

Tetraplegia Perda total das funções motoras dos 
membros inferiores e superiores 

Paraplegia Perda total das funções motoras dos 
membros inferiores 

Mental ou 
Intelectual 

Autismo Transtorno de desenvolvimento pervasive 
que afeta o desenvolvimento normal do 

cérebro relacionado às habilidades sociais 
e de comunicação 

Síndrome de Down Distúrbio genético causado pela presença 
extra do cromossomo 21 

Quadro 15 – Classificação das Necessidades Especiais 
  Fonte: Autoria Própria 

Já na segunda atividade Identificar a incidência de portadores de 

necessidades especiais no país, identificou-se no país qual a incidência em 

porcentagem de pessoas que possuem as necessidades especiais selecionadas. O 

Quadro 16 ilustra o resultado desta atividade tomando como base o Brasil com 

dados retirados do Censo. 

 

Grupo Necessidade Especial Incidência no País (%) 

Visual 
Baixa Visão Profunda 2 

Cegueira 4 

Auditiva 
Leve 5 

Profunda 13 

Motora 
Tetraplegia 10 

Paraplegia 15 

Mental ou Intelectual 
Autismo 9 

Síndrome de Down 2 

Quadro 16 – Necessidades Especiais x Incidência no País 
Fonte: Autoria Própria 

 

Na terceira atividade Correlacionar diretrizes de acessibilidade com os tipos 

de necessidades especiais, estabelecendo grupos, efetuou-se a análise das oito 

necessidades especiais e das diretrizes de acessibilidade da WCAG 2.0 para definir 
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quais diretrizes estão relacionadas as necessidadades especiais. A relação 

resultante desta atividade está ilustrada no Quadro 17. 

 

Grupo Necessidade Especial Diretrizes 

Visual 

Baixa Visão Profunda Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo;  
Adaptável; Discernível; Acessível por Teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível; Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Cegueira Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo;  
Adaptável; Discernível; Acessível por Teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível; Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Auditiva 

Leve Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo; 
Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível;Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Profunda Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo; 
Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 
Suficiente; Navegável; Legível;Previsível; Compatível; 

Assistência de Entrada 

Motora 

Tetraplegia Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 
Suficiente; Ataques Epilépticos; Navegável; Legível; 

Compatível; Assistência de Entrada 

Paraplegia Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 
Suficiente; Ataques Epilépticos; Navegável; Legível; 

Compatível; Assistência de Entrada 

Mental ou 
Intelectual 

Autismo Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo; 
Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 

Suficiente; Ataques Epilépticos; Navegável; 
Legível;Previsível;Assistência de Entrada 

Síndrome de Down Alternativas em Texto; Mídias com base no tempo; 
Adaptável; Discernível; Acessível por teclado; Tempo 

Suficiente; Ataques Epilépticos; Navegável; 
Legível;Previsível;Assistência de Entrada 

Quadro 17 – Relação entre Necessidades Especiais e Diretrizes 
Fonte: Autoria Própria 

A Quarta Atividade Estabelecer prioridades para a aplicação das diretrizes, 

tem por objetivo definir quais necessidades devem ser priotariamente atendidas e as 

diretrizes de acessibilidade relacionadas a cada uma das atividades. Estas 

prioridades definiram-se por meio de cinco subatividades descritas a seguir. 

Na subatividade Reordenar os dados de incidência no país em ordem 

decrescente, efetuou-se a verificação das deficiências com maior incidência no país 
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por meio da reordenação de modo decrescente dos dados apresentados no Quadro 

4. O resultado desta ordenação está ilustrado no Quadro 18. 

  

Grupo 
Necessidade Especial Incidência no 

País (%) 

Motora Paraplegia 15 

Auditiva Profunda 13 

Motora Tetraplegia 10 

Mental ou Intelectual Autismo 9 

Auditiva Leve 5 

Visual Cegueira 4 

Visual Baixa Visão Profunda 9 

Mental ou Intelectual Síndrome de Down 2 

Quadro 18 – Reordenação Necessidades Especiais x Incidência no País 
Fonte: Autoria Própria 

Já na subatividade Definir o grau de importância da necessidade para a 

empresa pela escala de Alpert, estabeleceu-se os pesos referentes a cada uma das 

dimensões (Presença, Importância, Satisfação) para definir a importância em 

atender cada uma das necessidades especiais na visão da empresa. O resultado da 

segunda atividade está ilustrado no Quadro 19. 

 
 

Grupo Necessidade Especial Presença Importância Satisfação Resultado Final 

Motora Paraplegia 5 5 5 125 

Auditiva Profunda 4 5 5 100 

Motora Tetraplegia 1 1 1 1 

Mental ou Intelectual Autismo 4 3 4 48 

Auditiva Leve 5 5 5 125 

Visual Cegueira 1 1 1 1 

Visual Baixa Visão Profunda 2 3 2 12 

Mental ou Intelectual Síndrome de Down 3 2 2 12 

Quadro 19 – Importância para a Empresa 
Fonte: Autoria Própria 

 

A subatividade Estabelecer uma faixa para a incidência no país, por peso, 

utilizou-se da fórmula (1) para estabelecer a faixa que representará cada um dos 
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valores anteriormente expressos em porcentagem em pesos variantes de 1 a 5. Esta 

nova faixa está ilustrada no Quadro 20. 

      

Faixa Peso 

0%-2% 1 

3%-6% 2 

7%-10% 3 

11%-14% 4 

15% 5 

Quadro 20 – Faixa de Peso da Incidência das Necessidades Especiais no País 
Fonte: Autoria Própria 

Na subatividade Efetuar uma média ponderada entre os pesos da incidência 

no país e importância para a empresa, realizou-se o cálculo da média por meio da 

fórmula (2). Esse cálculo será importante para definir na atividade seguinte, Ordenar 

a média entre os pesos de forma decrescente, qual a ordem de prioridade de 

atendimento. O resultado da quarta atividade está ilustrado no Quadro 21. 

 

Grupo 
Necessidade Especial Incidência no 

País (Peso) 
Importancia para 

empresa 
Média entre os 

pesos 

Motora Paraplegia 5 125 65 

Auditiva Profunda 4 100 52 

Motora Tetraplegia 3 1 2 

Mental ou 
Intelectual 

Autismo 3 48 25,5 

Auditiva Leve 2 125 63,5 

Visual Cegueira 2 1 1,5 

Visual Baixa Visão Profunda 1 12 6,5 

Mental ou 
Intelectual 

Síndrome de Down 1 12 6,5 

Quadro 21 – Média Ponderada da Incidência no País e Importância para Empresa 
Fonte: Autoria Própria 

 

A subatividade Ordenar a média entre os pesos de forma decrescente, tem 

por objetivo efetuar a ordenação dos resultados encontrados na média ponderada 
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realizada pela atividade Efetuar uma média ponderada entre os pesos da incidência 

no país e importância para a empresa para verificar em que ordem de prioridades 

cada uma das necessidades especiais deve ser atendida pelo desenvolvedor da 

página. O resultado desta ordenação está ilustrado no Quadro 22. 

   

Grupo 
Necessidade Especial Média Ponderada 

entre os pesos 

Motora Paraplegia 65 

Auditiva  Leve  63,5 

Auditiva Profunda 52 

Mental ou Intelectual Autismo 25,5 

Mental ou Intelectual Síndrome de Down 6,5 

Visual Baixa Visão Profunda 6,5 

Motora Tetraplegia 2 

Visual Cegueira 1,5 

Quadro 22 – Reordenação da Média ponderada para determinar a importância da Necessidade 
Fonte: Autoria Própria 

Por fim, a Quinta atividade Determinar mecanismos de implementação das 

diretrizes de acessibilidade, estabele mecanismos de implementação da diretriz, de 

forma a definir alternativas para inserí-la na página Web.  

Essa definição de mecanismos pode ser realizada por meio da relação entre 

os dados gerados pela terceira atividade, Correlacionar diretrizes de acessibilidade 

com os tipos de necessidades especiais, estabelecendo grupos e as possíveis 

alternativas para aplicação da diretriz definidas pela WCAG 2.0. Um exemplo desta 

definição está expresso no Quadro 23, sendo que os documentos de Camenar 

(2015), Camenar (2015) e Camenar (2015) apresentam a relação completa entre as 

métodos de implementação e diretrizes de acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 



58 

Grupo 
Necessidade 

Especial 
Diretriz 

Objetivos da Diretriz Como 
Implementar 

Motora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraplegia 

Adaptável 

Conteúdos podem ser apresentados 
de diferentes maneiras sem perder 

a estrutura ou informação 

CSS 

HTML 

Scripting 
 

Discernível 

Facilitar a audição e visualização 
dos conteúdos 

CSS 

HTML 

Scripting 

Acessível 
por Teclado 

Toda funcionalidade está disponível 
a partir do teclado 

JavaScript 

Scripts 

Tecla Tab 

Legível 

Tornar o conteúdo de texto legível e 
compreensível 

HTML 

XHTML 

Scripting 

Flash 

Assistência 
de Entrada 

Ajudar usuários a evitar e corrigir 
erros 

HTML 

Scripting 

Flash 

Auditiva 

 

 

Leve 

Alternativas 
em Texto 

Fornece alternativas para qualquer 
conteúdo não textual 

CSS 

HTML 

Flash 

Previsível 

Páginas web surjam e funcionem de 
forma previsível 

CSS 

HTML 

Scripting 

Mídias com 
base no 
tempo 

Fornece alternativas para aúdio ou 
vídeo com base no tempo 

Transcrições 

SMIL 

SAMI 

Legendas 

 
Quadro 23 – Exemplo de Alternativas de Implementação das Diretrizes  

Fonte: Autoria Própria 
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6.2 IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES NA PÁGINA DO FRAMEMK 

Após definidas as prioridades por meio do processo, ilustradas no Quadro 

15, iniciou-se a análise de quais diretrizes que melhor se adequavam às páginas do 

FrameMK, estudo de caso deste trabalho. 

Por meio do Quadro 22 constatou-se que as diretrizes relacionadas a 

necessidade Paraplegia deveriam ser implementadas primeiro. Estas diretrizes são: 

Adaptável, Discernível, Acessível por teclado, Tempo Suficiente, Ataques 

Epilépticos, Navegável, Legível, Compatível, Assistência de Entrada. 

 Em seguida deveriam ser atendidas as diretrizes relacionada a necessidade 

especial Auditiva  Leve. As diretrizes que se diferem das especificadas para 

Paraplegia são: Alternativas em Texto e Mídias com base no tempo e Previsível. 

Juntando as diretrizes referentes as duas necessidades especiais, 

chegamos ao total de diretrtizes de acessibilidade da WCAG 2.0. 

O primeiro passo para a adaptação das páginas foi a análise da interface, 

CSS, funções javascript e páginas JSP – Java Server Pages já implementadas no 

FrameMK, a fim de entender o fluxo normal de acesso da página, modificação dos 

atributos e funcionamento geral do endereço. 

Por meio da análise, constatou-se que as páginas do FrameMK não 

possuem componentes de vídeo ou aúdio. Por esse motivo as diretrizes de Mídias 

com base no tempo, Tempo Suficiente, Alternativas em Texto para conteúdo não 

textual e Ataques Epilépticos foram descartadas. 

Em seguida iniciou-se o processo de aplicação das diretrizes restantes: 

Adaptável, Discernível, Acessível por Teclado, Assistência de Entrada, Previsível, 

Legível, Compatível, Navegável utilizando as recomendações referentes ao nível A 

de conformidade, que foi o nível tratado pela implementação. 

A primeira diretriz a ser aplicada foi a de Assistência de Entrada, por meio da 

aplicação de tags HTML, conforme definido pelo Quadro 23, para identificação do 

erro e aplicação de rótulos. Essa diretriz foi aplicada na tela de Login e nas páginas 

do cálculo dos métodos. 

A segunda diretriz a ser tratada foi a Navegável, por meio de tags HTML, 

conforme sugestão de implementação no Quadro 23, em que inseriu-se os títulos 

nas páginas, a ordem de foco, finalidade do link, existência de um link em todas as 

páginas para a página inicial e um mecanismo para ignorar blocos. Essas diretrizes 
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foram aplicadas em todas as páginas do FrameMK. O resultado da aplicação da 

finalidade do link está ilustrada na Figura 12. 

  

 

Figura 12 - Modificação da Página de Login 
Fonte: Autoria Própria 

A terceira diretriz a ser inserida foi a Adaptável por meio de tags HTML 

e modificações no CSS, conforme sugestão do Quadro 23, que incluem a 

sequência com significado, instruções que não dependem das características e 

as informações e relações apresentadas no texto.  

Em seguida implementou-se a diretriz Discernível, por meio de tags 

HTML, modificações no CSS e utilização de scripts, conforme sugerido no 

Quadro 23, tratando da utilização da cor, contraste e redimensionamento de 

texto. As funções de controle de contraste e tamanho do texto foram 

desenvolvidas por meio  de um código em JavaScript, ilustrado na Figura 13, 

adaptado da página do Arcabomk(2014) também desenvolvido pelo GPSI.  
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Figura 13 - Função JavaScript para alterar contraste e tamanho de letra 
Fonte: ARCABOMK, 2014. 

Selecionando-se o link Aumentar Contraste, o método aumentarContraste 

escrito em JavaScript é chamado e altera as propriedades do CSS da página para 

receber a formatação em alto contraste, conforme ilustrado na Figura 14. Da mesma 

forma, quando selecionado o link Retirar Contraste, o método diminuirContraste é 

chamado e o CSS volta as suas configurações normais.  
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Figura 14 - Página em Alto Contraste 
Fonte: Autoria Própria 

Com comportamento similar a Alteração de Contraste os links de 

aumentarLetra e diminuirLetra efetuam a chamada dos métodos na função em 

JavaScript e alteram o tamanho do texto no CSS. A Figura 15 ilustra o 

comportamento realizado pela seleção do Link A+ (Aumentar Fonte). 

 

 

Figura 15 - Página com texto Ampliado 
Fonte: Autoria Própria 
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Em seguida efetuou-se a aplicação da diretriz Legível por meio de tags 

HTML, conforme sugestão do Quadro 23, adequando a Linguagem da página web. 

Após atender a esta diretriz foi implementada no FrameMK a diretriz Compatível por 

meio de tags HTML que indicam as marcas de início e fim de um elemento e 

excluem a existência de atributos duplicados e os nomes de componentes, funções 

e valores.  

A diretriz Previsível foi incorporada ao FrameMK por meio de tags HTML, 

conforme sugestão do Quadro 23, onde alterou-se as propriedades do foco, que não 

inicia em uma alteração de contexto e da definição de que um componente de 

interface não provoca sem aviso prévio uma alteração de contexto. 

Por fim, implementou-se a diretriz Acessível por Teclado, por meio de um 

script adaptado de Grasselli(2008) ilustrado na Figura 16, em JavaScript que tem por 

objetivo tornar algumas ações disponíveis por teclado. 

 

 

Figura 16 - Script para atalhos de teclado  
Fonte: GRASSELLI, 2008 
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Os quatro atalhos de teclado estabelecidos são: Aumentar Contraste 

(Acionado por meio da tecla Alt+C), Diminuir Contraste (Acionado por meio da tecla 

Alt+N), Aumentar Letra (Acionado por meio da tecla Alt+P) e Diminuir Letra 

(Acionado por meio da tecla Alt+L).  

 

6.3 VALIDAÇÃO DA PÁGINA DO FRAMEMK 

Após aplicadas as diretrizes nas páginas do FrameMK iniciou-se o processo 

de validação do endereço por meio de validadores automáticos. Tais validadores 

definem se uma página é ou não acessível por meio da verificação de CSS, HTML, 

XHTML e diretrizes de acessibilidade. 

O primeiro teste foi executado com o auxílio do validador da W3C Markup 

Validation Service que analisa a estrutura HTML e XHTML das páginas submetidas. 

O resultado da submissão da página do FrameMK ao Markup Validation Service 

está ilustrado na Figura 17. 

 

 
Figura 17 - Resultado da Validação no Markup Validation Service 

Fonte: Autoria Própria 

O segundo teste foi executado utilizando-se do validador de CSS da W3C, o 

Serviço de validação de CSS do W3C, por meio dele toda a estrutura CSS da página 

é testada. O resultado da submissão da página ao Serviço de validação de CSS do 

W3C está ilustrado na Figura 18. 
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Figura 18 - Resultado da Validação no Serviço de validação de CSS do W3C 
Fonte: Autoria Própria 

Com a execução dos dois primeiros testes a página foi considerada apta a 

possuir um selo de validação de CSS e um selo de validação de XHTML. Esses 

selos foram inseridos no rodapé da página e demonstram ao usuário das páginas a 

preocupação do desenvolvedor em criar um código CSS e um código XHTML válido. 

O validador automático Total Validator que fornecia o selo de acessibilidade A às 

páginas encontrava-se indisponível e por isso não foi possível inserir o selo referente 

ao nível de acessibilidade da página.  A página com os selos de validação está 

ilustrada na Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Selos de Validação da Página do FrameMK 
Fonte: Autoria Própria 
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Por fim, efetuou-se um último teste das páginas do FrameMK por meio do 

validador automático Cynthia Says, a fim de verificar se as diretrizes de 

acessibilidade implementadas foram inseridas corretamente no endereço. A primeira 

submissão resultou em um erro de aplicação da diretriz Legível no que se refere a 

aplicação das tags HTML que especifica a linguagem da página. Após readequação 

do código para conter a tag solicitada pelo validador, foi efetuada uma nova 

submissão da página ao Cynthia Says que não retornou nenhum erro na aplicação 

das diretrizes, conforme ilustrado no Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Resultado da Submissão da Página do FrameMK ao Cynthia Says 
Fonte: Autoria Própria 
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A página do FrameMK pode ser acessada por meio do endereço: 

http://200.134.81.19:8080/framemk/. 

 

6.4 ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DA LITERATURA E O PROCESSO 
PROPOSTO 

O processo proposto consolida-se como um diferencial dos demais trabalhos 

analisados pelo fato de aplicar a acessibilidade seguindo-se uma ordem de 

prioridades focada nas necessidades especiais de cada usuário. Essa ordem de 

prioridades está intimamente relacionada a aplicação da escala de Alpert no 

processo de cálculo. 

O Pantaneiro (MAIA et al., 2010)  é eficiente no sentido de gerar ajuda para 

a montagem e geração das páginas.  No entanto, é limitado no sentido de definir 

qualquer tipo de prioridades e descrever quais diretrizes estão sendo aplicadas. 

Outro problema relatado é o fato de possuir diversas ferramentas concentradas em 

um mesmo espaço, dificultando o processo de desenvolvimento pelo programador. 

O ACCESSA  (DIAS et al., 2013) é relevante para efetuar a verificação de 

onde as diretrizes serão inseridas. No entanto, o fato de não fornecer meios para 

que as diretrizes sejam inseridas dificulta o processo de desenvolvimento, pois exige 

do desenvolvedor a análise de quais diretrizes são relevantes para seu estudo de 

caso e também as formas de como elas devem ser implementadas. 

A abordagem baseada em WebML (WATANABE et al., 2010) faz uma 

identificação tanto das diretrizes que serão implementadas quanto do resultado final 

que será gerado com ao final do processo. Contudo, as necessidades de uma 

empresa que deseja aplicar as diretrizes não são considerados. 

O PDWAU (DIAS, 2014) é similar em diversos aspectos ao processo 

proposto tendo como principal diferença o fato de não definir as prioridades de 

implementações focada nas necessidades do usuário e expectativas da empresa. 

Ele é relevante por especificar o ciclo de vida de um projeto por meio de uma espiral 

de desenvolvimento, mas não trata dos detalhes de implementação tanto das 

diretrizes quanto dos princípios de usabilidade.  
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7 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou um processo baseado em prioridades para 

aplicação das diretrizes da WCAG 2.0, que utiliza-se de cinco atividades para definir 

as necessidades que devem ser atendidas prioritariamente, as diretrizes de 

acessibilidade relacionadas a cada uma das necessidades e mecanismos de 

implementação dessas diretrizes em uma página web.  

A principal contribuição do processo foi o estabelecimento das prioridades, 

definido por meio do resultado da média aritmética entre a incidência no país e o 

benefício para a empresa em se atender a necessidade especial, calculado por uma 

escala de mensuração de atitudes de Alpert em três dimensões (Presença, 

Importância e Satisfação).    

O uso da escala de mensuração de atitudes contribui com a geração de 

resultados mais confiáveis para os níveis de prioridades e evita que diversas 

diretrizes possuam um mesmo valor de prioridade para implementação. 

A escala de Alpert foi escolhida por avaliar a vantagem de se atender a 

necessidade especial em três dimensões distintas e utilizar-se do resultado da 

multiplicação entre os valores da escala para gerar o valor final da importância para 

a empresa. 

Em relação aos demais procedimentos da literatura, pode-se concluir que o 

processo proposto é o único que define as prioridades de atendimento das 

necessidades especiais e implementação das diretrizes de acessibilidade.  

A adaptação das páginas do FrameMK seguiu as atividades do processo para 

definir em que ordem as necessidades deveriam ser atendidas, encontrar as 

diretrizes de acessibilidade relacionadas a cada uma das necessidades e verificar 

como cada diretriz poderia ser implementada. 

Após a aplicação, a página do FrameMK foi submetida aos validadores de 

XHTML, CSS e de Diretrizes de Acessibilidade - Cynthia Says, retornando como 

resultado o atendimento das diretrizes relacionadas ao nível A de acessibilidade 
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7.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Alguns trabalhos que podem ser desenvolvidos a partir deste são: 

 

 Estabelecer um conjunto de métricas para medir as reais contribuições 

do processo proposto. 

 Aplicar o processo proposto em ambientes empresariais para validar 

suas atividades. 

 Gerar um sistema computacional que implemente o processo proposto. 
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