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. Provocar reações positivas
. Fazer com que se sintam à vontade, confortáveis
. Aproveitar a experiência de uso

Metas do design
de interação

. Motivação para aprender, jogar ou para
ser criativo ou social
. Confiar e sentir-seconfortáveis em
relação à divulgação de
informações pessoais nas compras

Criar produtos interativos que
estimulem respostas
emocionais de usuários

Preocupação
dos designers

Processo
1. Olhar de forma geral
para as interfaces expressivas
2. Examinar o papel da aparência
da interface para o usuário é
como afeta a usabilidade

5.1
Introdução

Efeitos positivos
. Prazer

Produtos
interativos

Estrutura

Interação
emocional

Respostas negativas
. Frustração

Tecnologias

como são projetadas e usadas para
persuadir pessoas a mudarem
comportamentos e atitudes

Antropomorfismo
. Utilização
. Implicações

Ubíquas
Intervenções para:
. Melhorar saúde e bem-estar
. Reduzir consumo doméstico
de energia e água

Modelos de DI
. Design emocional de Norman (2004)
. Design de produto para modelo
de prazer de Jordan (2000)
. Tecnologia como framework de
experiência de McCarthy e Wright (2004)

Como
. sentimos
. reagimos

ao lidar
com a
tecnologia

Interação
emocional

. 1.o uso
. Substituição
. Descarte

Experiência
do usuário

. animais virtuais
. robôs sociais
. feedback emotivo

Desejo ou
expectativa de
compra

Emoções

5.2
Emoções e a
experiência
do usuário

Choque
Desapontamento
Irritação

são fundamentais para
comunicação humana

Aversão
Desconfiança
Cansaço

examinar como
. as pessoas expressam e
. fazem a leitura das expressões
umas das outras

Para entender, como as
emoções afetam
comportamentos e vice-versa

Alívio

Alegria ou
frustração

Desafios
Humor das pessoas e
seus sentimentos
mudam constantemente
Habilidades emocionais
. capacidade de expressar
. reconhecer emoções

Decisão

Dúvida

Formulários Wufoo
. Minimalismo
. Balanceamento
. Estética

Experiências

Computação afetiva
Sistemas computacionais que
reconhecem e expressam emoções
da mesma forma que os
seres humanos
Picard (1998)

Seleção:
. Gosto
. Necessidade
. Preço
. Críticas ou
recomendações

As expressões de uma
pessoa podem provocar
respostas emocionais
nas outras

compreender a relação entre:
. as expressões faciais
. a linguagem corporal
. os gestos
. Tom de voz

Robôs inteligentes
. COG de 2 anos
. Kismet (Breazeal, 1999)
.. Prevenir sentimentos
fortes e emoções negativas
(Picard e Klein, 2002)

Formas expressivas
. Emoticons
. Sons
. Ícones
. Agentes virtuais

. Transmitir estados emocionais
. Provocar respostas emocionais
nos usuários
Ícone do Mac
sorridente

. Ícones dinâmicos
. Animações
. Mensagens faladas
. Sons indicando ações e eventos
. Feedback vibrotátil

Formas de transmitir o
estado de um sistema

5.3
Interfaces
expressivas

Vantagens:
.Feedback informativo
ou divertido que
tranquiliza o usuário
Nem todos gostam
Podem ser intrusivos
Gerar irritação ou raiva

Usuários
Emoticons
Método universal

Coreia do Sul
Japão
Personagens de mangás
A cultura influencia

:-) :D :-( :- ;) ;-)

Influência em
. Design de sites
. Vídeo games
. Planos de fundo de celulares

😀😅😉😍😒😡😫

Estilo de uma interface
. Formas
. Fontes
. Cores
. Harmonia
. Espaço em branco
. Elementos gráficos

Impacto
emocional
(estilo + forma)

forma como são
combinados

Imagens = experiências +
atraentes e agradáveis
(Mullet e Sano, 1995)

provocam repostas
emocionais negativas
. raiva
. aversão

Rejeitados:
. Infantil
.. Difícil e intrusivo provocava distração

Pessoas:
. parecem bobas
. sentem-se ofendidas
ou ameaçadas
. ficam irritadas
. perdem a calma

Interfaces
mal
projetadas

. aplicação não funciona ou falha
. sistema não faz o que usuário deseja
. as expectativas não são atendidas
. Sistema não fornece informações suficiente
(usuário não sabe o que fazer)
. as mensagens de erro são vagas ou confusas
. a aparência de uma interface é muito confusa,
espalhafatosa ou muito paternalista
. sistema requer muitos passos para cumprir a tarefa

Respostas
emocionais
ocorrem quando:

. Design ruim
. Nenhum design
. Design inadvertido
. Design mal pensado

Frustração
vem de

Encontrar equilíbrio entre
o design de interfaces
estéticas e usáveis
(Tractinsky et al, 2000)

. Controles remotos
. Impressoras
. Relógios despertadores digitais
. Sistemas de TV digital

. 1990 Agentes amigáveis
Microsoft - Bob
. 1998 - Clippy

Tentativas para
minimizar frustração

Efeito positivo sobre a
percepção das
pessoas a respeito da
usabilidade do sistema

Design de interfaces
tema central do design
de interação

algo simples de
usar ou definir
acaba complexo

5.4
Interfaces
frustrantes

Criaturas com olhos
grandes, brilhantes e pasteis
Ex. Pokémon e Pikachu
Marcus (2002)

Exemplos:
. Link - site em construção
. Mensagens de erro:
.. Truncadas
.. Erros alarmantes
. Espera (carregando...)
. Atualização (o que funcionava e o
que foi aprendido deixa de acontecer)

Métodos para
chamar atenção
para certos tipos
de informação

Aparência:
. Sites sobrecarregados e poluídos
. Animações que cobre a visão do usuário
. Uso abusivo de efeitos sonoros e de música
. Número excessivo de operações
. Design infantil
. Teclados, painéis de controle e outros
dispositivos de entrada mal definidos
(Usuário pressiona teclas e botões errados)

. Propagandas pop-ups
. Mensagens de aviso
. Lembretes
. Mensagens personalizadas
. Recomendações

Tecnologia
persuasiva
Fogg (2003)

para
. atrair
. seduzir
. convencer

Técnicas
interativas
na web

5.5
Tecnologias persuasivas
e mudança de comportamento

Exemplos:
. Um clique Amazon
. Sistemas de recomendação

Forma direcionada e
personalizada de:
. publicidade
. mudar comportamentos

Pesquisas IHC sustentável
Preocupação global
Meio ambiente
Mankoff et al (2008)
DiSalvo et al (2010)

Impulso
Animal digital (Pokémon Pikachu)
para que o dono realize atividades
(Infantil)

monitorar comportamento para:
. influenciar mudança de comportamento
. fazer algo para melhorar o bem-estar

Recompensa positiva
Mudança de humor

teoria do reforço positivo
. Sistema de sensores auditivos,
torneira desligada = mensagem positiva
Cor da água
Gráfico de barras

WaterBot
Redução do consumo de água
(Adultos)
Arroyo et al (2005)

Exemplos

Volkswagen
. www.thefuntheory.com
YouTube
. Piano Staircase
. Outdoor Bin

persuadir pessoas a
mudarem hábitos cotidianos

Meio de
persuasão

Los Angeles escada x elevador
Ambient display
. Mudança no inconsciente

Óbvia e explícita pode
ser rejeitada por ser
considerada pessoal

. Frequência
Diário mais eficaz
que o mensal

Simples
Anônimas
Marcantes
com função de atrair
são mais eficazes

Representação

Abstratas
Artísticas
Implícitas
podem ser ignoradas

Redução do consumo
de energia pelo
feedback de consumo
Normas sociais
Comparação com a
média do bairro
Schultz (2007)

Emoticons
para manter a redução😀
ou sinalizar o aumento 😞

ActiMates
Bicho de pelúcia com sistemas
computacionais embutidos
. Aprender brincando
. Barney
. Bonecas Playmates Toy
. Amazing Amanda

Atribuição de qualidade
humanas a animais e objetos
Antromorfismo

Tecnologias com atributos humanos
. Personalidade
= interação mais agradável e divertida
. Motivação para atividades
. Aprendizagem

Tutores e assistentes
+ agradável do que uma caixa
de diálogo ou um cursor piscante

Ask Kids
. Busca

Conceitos
Projeto ou modelagem de um
objeto na forma de animal
Zoomorfismo

Designers - criação de diálogos
humano computador inspirados
nas falas dos seres humanos

Abordagem antropomórfica
Reeves e Naas (1996)

5.6
Antropomorfismo e
zoomorfismo

Resposta positiva ao
estímulo positivo

Experiências

,
Rosto ficaram mais
tempo (preferência),
cometeram menos erros
escreveram mais comentários
Walker et al (1994)

Display
com rosto falante *
x
com texto📄

Rosto
Reações mais positivas
Mais interações
Sproull et al (1996)

Design de
agentes de interface
concepção mais realista:
. Movimentos (caminhada/corrida)
. Traços de personalidade distintos
. Expressões faciais
. Movimento dos lábios

Experiências

Mecanismos de conversação:
. Reconhecer e responder às entradas
verbais e não verbais
. Gerar saída verbal e não verbal
. Lidar com problemas,
esperar pela vez numa conversação,
outros mecanismos de conversação
. Dar sinais que indiquem estado da conversa
. Contribuir com sugestões para o diálogo
Cassell (2000, p.72)

Agentes virtuais e brinquedos
. podem ser paternalistas e
irritantes em certos contextos
. Respostas sem variabilidade
emocional (sutileza humana)

Exemplo
Rea - corretora de imóveis

Teorias importadas de
outras disciplinas ou
desenvolvidas no design
de interação

Meta dos
designers

. Entender como as pessoas
reagem e respondem em
diferentes contextos
. Saber como projetar para
esses contextos ou tentar
reduzir certas emoções

Design emocional
Norman (2004)
Importância do apego emocional e
envolvimento equivale à
facilidade de uso do produto

Abordagem

Contexto de lazer
Mais agradável e divertido
Menos informação

Níveis
Design emocional
Ortony et al (2005)

Nível comportamental
Processos cerebrais
que controlam o
comportamento cotidiano

Modelos

Framework sobre o prazer
Tiger (1992)
. Fisioprazer (físico)
. Socioprazer (social)
. Psicoprazer (psicológico)
. Ideoprazer (ideológico, cognitivo)

captura da essência a experiência humana
. Descrição em termos holístico e metafóricos
. Equilíbrio sensorial, cerebral e emocional
Tecnologia como framework
da experiência
McCarthy e Wright (2004)
Representa a experiência
do usuário em termos de
como ela é sentida

Relacionado à
usabilidade

Medo ou raiva
Resposta emocional=
. Foco no problema
. Superar ou resolver
o perigo percebido

O estado afetivo, positivo
ou negativo, muda o modo
de pensar

de prazer
. Aspectos agradáveis
. Benefícios potenciais que
o produto pode oferecer
Jordan (2000)

Atividades
humanas
ocorrem

Framework
inspirado Dewey (1934)
. Filosóficos + Pragmatismo
que se concentram
a experiência humana

Experiências holísticas
em quatro linhas:
.sensorial
. emocional
. composicional
. espaço-temporal
McCarthy e Wright (2004)

Sensorial
. Similar ao nível visceral
do modelo de Norman
. Envolve emoção, medo, dor e conforto
. Equiparado ao nível de absorção

Emocional
. Framework aponta como as
emoções estão interligadas com a
situação em que elas surgem
Composicional
. É o pensamento interno que
se faz durante as experiências
. Interesse pela parte narrativa
de uma experiência, como se desenrola
e a forma como uma pessoa dá sentido a ela

Espaço temporal
. Refere-se ao espaço tempo
em que as experiências ocorrem
e seu efeito sobre elas

Contexto de atenção
. Mais informação direta e rápida
para realizar a tarefa
. Menos distração

Relacionado ao significado e
valor atribuído pela pessoa em
uma determinada cultura

Julga
. Bom ou ruim
. Seguro ou perigoso
. Agradável ou repugnante
Responde rapidamente

Nível visceral
Resposta automática do
cérebro para eventos
do mundo físico

Modelo de emoção
e comportamento
Expresso em diferentes
níveis do cérebro

Foco no contexto
do produto e nas
tarefas do produto

Pensamento consciente
. Pessoas generalizam por meio de eventos
. Afastam-se da rotina e do imediato

Nível reflexivo
Processos cerebrais
que refletem/pensam.

5.7
Modelos
de emoção

Como projetar se
as pessoas
mudam o estado
emocional?

Look and feel
Agradável provavelmente
experiência positiva

Avaliação
Gráfico de barras 😀
Cor e som 😠

