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Conduct a Systematic Literature Review (RSL) with the objective of, hereafter, preparing a catalog containing all the techniques
identified in the review, which can serve as a guide for the software industry. There are no recent reviews on the subject of this
research, and the elaboration of a catalog of good practices on HCI for mobile applications can be relevant for researchers in the field
and software developers. Systematic Review of Literature (SRL). The string elaborated in the RSL has returned 2100 works, of which
75 were selected according to the criteria defined in the review protocol. The evaluation of IHC was the most discussed step in the
selected works. Bibliometric data from papers that present techniques for HCI in mobile apps, and, in the future, a catalog of good
practices for HCI in the context of mobile applications. Present the main IHC practices for mobile apps.
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UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE TÉCNICAS DE IHC NO CONTEXTO DE APLICATIVOS MÓVEIS

Realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com o objetivo de, futuramente, elaborar um catálogo contendo todas as técnicas
identificadas na revisão, o qual poderá servir como um guia para a indústria do software. Não há revisões recentes sobre o tema desta
pesquisa, e a elaboração de um catálogo de boas práticas de IHC para aplicativos móveis pode ser relevante para pesquisadores da área
e desenvolvedores de software. Revisão Sistemática da Literatura. A string elaborada na RSL retornou 2100 trabalhos, dos quais 75
foram selecionados de acordo com os critérios definidos no protocolo da revisão. A avaliação da IHC foi a etapa mais abordada nos
trabalhos selecionados. Dados bibliométricos de trabalhos que apresentam técnicas para IHC em aplicativos móveis, e futuramente um
catálogo de boas práticas de IHC no contexto de aplicativos móveis. Apresentar as principais práticas de IHC para aplicativos móveis.

Palavras-chave: aplicativos, ihc, interação humano-computador, móvel, revisão sistemática



A Bibliometric Analysis of HCI Approaches in the Context of Mobile Applications 
 
<informações dos autores omitidas para revisão> 
 
ABSTRACT: Smartphones are relevant in society, causing users to become more demanding 
about the quality of mobile applications. This paper presents a systematic study, using the 
Systematic Review of Literature method, which aims to identify and analyze good practices 
for HCI in mobile applications, with the objective of later creating a catalog containing all 
these approaches, which can serve as a guide for the software industry. The string has 
returned 2100 works, which 75 were selected according to the Systematic Review of 
Literature criteria. 

Keywords: applications, hci, human-computer interaction, mobile, systematic review. 
 
Uma Análise Bibliométrica de Abordagens de IHC no Contexto de Aplicativos Móveis 
 
RESUMO: Smartphones são relevantes na sociedade, fazendo com que os usuários se 
tornem mais exigentes a respeito da qualidade dos aplicativos móveis. Este trabalho 
apresenta um estudo sistemático, utilizando o método da Revisão Sistemática da Literatura, 
que visa identificar e analisar boas práticas de IHC para aplicativos móveis, com o objetivo 
de, futuramente, elaborar um catálogo contendo todas estas abordagens, o qual poderá servir 
como um guia para a indústria do software. A string retornou 2100 trabalhos, dos quais 75 
foram selecionados de acordo com os critérios da Revisão Sistemática da Literatura. 

Palavras-chave: aplicativos, ihc, interação humano-computador, móvel, revisão sistemática. 
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1. INTRODUÇÃO  
A popularidade dos smartphones e demais dispositivos móveis torna-se gradualmente mais 
evidente, de modo que a facilidade de acesso aos dispositivos móveis cresce constantemente, 
e como consequência, o uso de aplicativos móveis está cada vez mais presente nas rotinas 
das pessoas, seja para atividades essenciais, ferramenta de trabalho, ou como uma forma de 
lazer. O uso de smartphones faz com que os usuários sejam capazes de realizar tarefas no 
momento, como fazer compras ou participar de reuniões, por exemplo (CARACOL et al., 
2019). 

Consequentemente, as expectativas por padrões de qualidade aumentam conforme o 
uso de smartphones se torna cada vez maior. Como a Interação Humano-Computador possui 
foco na experiência do usuário, qualidade de uso e na importância de seu papel na vida dos 
usuários (SILVA e BARBOSA, 2010), é apropriado afirmar que esta área de estudo é de 
grande importância para indústria do software. 

A Interação Humano-Computador carrega um papel de grande importância na 
indústria do software, incluindo dispositivos móveis. Os fatores levados em consideração no 
estudo da IHC defendem que uma interface precisa ser intuitiva e ter um visual agradável de 
forma que todas as necessidades sejam atendidas (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003). 
Desta forma, há a necessidade de fornecer, através de dispositivos como smartphones e 
tablets, serviços de qualidade, oferecendo produtos e aplicativos com boa usabilidade e 
experiência do usuário. 

Até o ano de 2020, o número de pessoas usuárias de smartphones foi de 3,6 bilhões. 
Além disso, há uma previsão indicando que o número de usuários irá atingir 4,3 bilhões no 
ano de 2023 (STATISTA, 2021). Considerando os dados mencionados, estima-se que a 
demanda por aplicativos com boa usabilidade cresça conforme o número de usuários e o 
tempo de uso dos smartphones aumentam com o passar dos anos. 

Sendo assim, a existência de um catálogo com bons referenciais de IHC para 
aplicativos móveis pode ser de grande relevância para a indústria do software, para eventuais 
consultas, principalmente quando a equipe desenvolvedora não está familiarizada com o tipo 
de projeto que irão executar. Diante disto, este projeto visa realizar uma revisão sistemática 
para identificar abordagens e ferramentas de apoio à IHC para aplicativos móveis, e a partir 
disto, futuramente, montar um catálogo de boas práticas de IHC para aplicativos móveis. 

A partir deste contexto, este trabalho apresenta uma Revisão Sistemática da 
Literatura com o objetivo de destacar boas práticas para o desenvolvimento de aplicativos 
móveis. Para o desenvolvimento deste catálogo, foi realizada uma Revisão Sistemática da 
Literatura (RSL). Esta metodologia de pesquisa permite, de forma justa, uma avaliação e 
interpretação da literatura disponível, com o objetivo de responder uma ou várias questões 
em uma área de estudo, de maneira sistemática e sob controle do pesquisador 
(KITCHENHAM et al, 2015). Até o momento serão apresentados os resultados adquiridos 
até a etapa da seleção de artigos. 

As próximas seções deste artigo estão organizadas da seguinte forma: a Seção 2 
apresenta a fundamentação teórica para esta pesquisa. A Seção 3 apresenta trabalhos 
relacionados a esta pesquisa e explica seus resultados de forma breve. O protocolo da 
Revisão Sistemática da Literatura, bem como os resultados alcançados até a etapa de seleção 
dos artigos são apresentadas nas Seções 4 e 5, e a conclusão deste artigo é apresentada na 
Seção 6. 
 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nesta seção de fundamentação teórica são apresentados tópicos importantes para um melhor 
entendimento do trabalho. 
 
2.1. Interação Humano-Computador 
A Interação Humano-Computador é o estudo da relação estabelecida entre seres humanos e 
produtos relacionados à computação, com objetivo de encontrar inconsistências e demais 
problemas, buscando a melhoria da experiência do usuário. A área da IHC foca não somente 
no cognitivo do usuário, mas também na comunicação entre o usuário e a máquina, com o 
objetivo de fazer com que o usuário faça suas tarefas de modo produtivo e seguro, 
respeitando os limites de ambas as partes (SABADIN, 2016). 

O foco da IHC está no design, avaliação e desenvolvimento de sistemas interativos 
para uso humano, levando em consideração os elementos e fenômenos que fazem parte do 
cotidiano (ACM SIGCHI, 1992 apud PREECE et al., 2013), que até o início dos anos 90 seu 
foco era apenas na projeção de interfaces para um único usuário, e seu conceito foi alterando 
com o tempo, de acordo com a demanda para oferecer suporte a grupos de usuários que 
utilizam um mesmo sistema, e consequentemente surgiram novos campos interdisciplinares 
para estudar essas necessidades (PREECE et al., 2013). 

O termo “Interação Humano-Computador”, ou IHC, surgiu na década de 1980, como 
resultado da preocupação que pesquisadores tinham com a qualidade da interação entre 
usuários e máquinas, e os benefícios que as máquinas ou determinado software poderiam 
trazer à vida de seus usuários. Conforme os estudos prosseguiam, os pesquisadores 
perceberam que era necessário ir mais além do que analisar apenas a interação e usabilidade 
(ROCHA e BARANAUSKAS, 2003). 
 
2.2. Avaliação da Interação Humano-Computador 
A avaliação da Interação Humano-Computador tem como foco a experiência de usuário e 
comportamento do sistema, assim verificando se o sistema é intuitivo e prático para seu 
público-alvo, além de poder auxiliar em dúvidas que venham dos setores de 
desenvolvimento em relação aos usuários, fazendo com que seja possível fazer a correção 
de problemas relacionados ao uso antes mesmo de disponibilizar o produto para seus 
usuários (SILVA e BARBOSA, 2010). 

A avaliação não deve ser vista como uma fase única dentro do processo de design e 
muito menos como uma atividade a ser feita somente no final do processo e se "der tempo". 
Idealmente, a avaliação deve ocorrer durante o ciclo de vida do design e seus resultados 
utilizados para melhorias gradativas da interface do produto (ROCHA e BARANAUSKAS, 
2003). 

Avaliações de IHC precisam ter seus objetivos claramente definidos, e a partir disso, 
perguntas mais específicas devem ser elaboradas. Para isto, deve-se levar em consideração 
os objetivos gerais e outros quesitos considerados importantes para a avaliação, como o 
público-alvo, e suas rotinas. Desta maneira, a definição das perguntas específicas torna os 
objetivos de uma avaliação de IHC mais inteligíveis e produtivas para os avaliadores 
(SILVA e BARBOSA, 2010). 

Os dados coletados são interpretados e analisados de acordo com o método de 
avaliação escolhido, para produzirem resultados que atendam aos objetivos da avaliação, ou 



seja, que busquem responder as perguntas elaboradas na definição da avaliação (SILVA e 
BARBOSA, 2010). 

Ao analisar os dados, é preciso ver o que se destaca e possui maior relevância para a 
avaliação. A análise deve ser feita a partir das metas e questões definidas na etapa de 
planejamento (PREECE et al., 2013). Cada método de avaliação indica seus focos, 
perspectivas e direcionamentos, portanto a análise deve ser feita com base nas diretrizes do 
método de avaliação escolhido. 

Na avaliação heurística, por exemplo, os avaliadores devem analisar todas as telas 
individualmente para verificar se estão de acordo com as diretrizes ou se há alguma violação. 
Durante a análise, o avaliador executa uma série de ações na interface, simulando as 
atividades do usuário, e então chegar às conclusões com base nas perguntas definidas para a 
avaliação (SILVA e BARBOSA, 2010). 
 
3. TRABALHOS RELACIONADOS 
Amâncio (2012) apresenta um mapeamento sistemático da literatura, onde são identificados 
os tipos de testes de usabilidade para aplicativos móveis, além das técnicas e critérios de 
teste que são utilizados nestas avaliações. 

Durante a revisão sistemática foram analisados 23 trabalhos, onde foram 
identificados o uso do teste de validação em 18 trabalhos, teste de exploração em 4, teste de 
avaliação em 3 e teste de comparação em 2. Ademais, técnicas de teste de usabilidade, onde 
o questionário e a avaliação heurística são as técnicas mais utilizadas, exibidas em 12 e 4 
trabalhos, enquanto as técnicas menos utilizadas são as técnicas passo a passo, brainstorming 
e verificação de tempo e número de tentativas e erros, utilizadas em 1 trabalho cada. Entre 
os atributos avaliados, a maioria dos trabalhos buscaram avaliar a navegabilidade, facilidade 
de uso e flexibilidade de uso (AMÂNCIO, 2012). 

Além disso, Amâncio (2012) aponta que as técnicas utilizadas nos trabalhos 
levantados são as mesmas técnicas utilizadas para desktop, com a exceção de apenas 1 (um) 
trabalho que adaptou um questionário com critérios específicos para aplicações móveis. 

A revisão sistemática de Amâncio (2012) apresentou uma visão de como as técnicas 
de teste e critérios de usabilidade são utilizadas para avaliar aplicativos móveis, ainda que 
as técnicas utilizadas são as mesmas para avaliar softwares para desktop. Considerando o 
reconhecimento da área do IHC, espera-se que a utilização de testes e critérios de usabilidade 
aumentem conforme a demanda por aplicativos móveis com boa usabilidade. 

Martins et al. (2013) apresenta uma pesquisa que objetiva identificar, analisar e 
classificar os métodos, modelos e técnicas de avaliação de usabilidade em produtos 
relacionados à computação com base em uma Revisão Sistemática da Literatura, onde foram 
analisados 1308 trabalhos. A partir da análise dos trabalhos, foram identificados 621 
trabalhos que indicam modelos, métodos e técnicas de avaliação da usabilidade. 
Paralelamente, 236 trabalhos realizam uma avaliação sem informações suficientes, 265 
realizam uma avaliação, mas não apresentam nenhuma informação a respeito, 52 não 
avaliam a usabilidade e 134 trabalhos apresentam ferramentas ou guias para a avaliação de 
usabilidade. 

Na revisão sistemática feita por Martins et al. (2013), a partir dos estudos que 
identificam algum modelo, método ou técnica utilizados, conclui-se que o modelo mais 
utilizado é o empírico, enquanto a técnica mais utilizada é o método teste. Ademais, vários 



estudos utilizaram mais de um método de forma combinada, como exemplo temos a 
combinação dos métodos teste e inquérito, combinação identificada em 211 estudos. 

A partir da pesquisa de Martins et al. (2013), podemos observar que a importância 
da IHC é reconhecida pelos profissionais da área da computação, que demonstram uma 
preocupação em desenvolver um produto com boa usabilidade. Além de exibir a 
popularidade dos métodos, modelos e técnicas utilizadas na hora de avaliar a usabilidade de 
um produto. 
 
4. A REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
O estudo apresentado neste artigo tem o objetivo de identificar técnicas e ferramentas de 
apoio à Interação Humano-Computador em aplicativos móveis no contexto de organizações 
que atuam em projetos de software. Para alcançar o objetivo deste estudo, foi realizada uma 
Revisão Sistemática da Literatura. A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é uma 
metodologia de pesquisa científica que vem sendo aplicada nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Esta metodologia permite, de forma justa, uma avaliação e interpretação da 
literatura disponível, com o objetivo de responder determinadas questões sobre uma área de 
estudo. Deste modo, a avaliação é feita de forma sistemática, sob controle do pesquisador 
(KITCHENHAM et al, 2015). 
 
4.1. Planejamento 

A proposta para uma Revisão Sistemática da Literatura inclui as seguintes etapas: 
planejamento, condução e apresentação (KITCHENHAM et al, 2015). 

O planejamento se dá por meio da definição dos objetivos, fontes de pesquisa, 
critérios de avaliação dos estudos primários, critérios de qualidade, extração e análise dos 
dados dos estudos primários, análise das fontes, planejamento da análise dos dados e strings 
de busca. 

A condução da revisão é feita por meio da utilização das strings de busca para realizar 
a coleta dos estudos primários nas fontes de pesquisa anteriormente definidas. 
Posteriormente é feita a seleção dos estudos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão, 
seguindo com uma avaliação da qualidade dos estudos selecionados. 

A extração dos dados é realizada por meio de um formulário que categoriza e 
organiza os dados de acordo com as questões de pesquisa definidas, de forma que a revisão 
sistemática fique bem definida, documentável e transparente, considerando a possibilidade 
de ser reproduzida por outros pesquisadores no futuro. 

A última etapa é a apresentação dos resultados, que consiste na sumarização dos 
resultados adquiridos na etapa de condução. Os resultados são representados por meio de 
um relatório contendo tabelas e gráficos. 

Nas subseções seguintes serão apresentados os fatores que compreenderam a revisão 
sistemática: fatores da pesquisa, palavras-chave, fontes de pesquisa, string de busca, critérios 
de inclusão e exclusão, avaliação e análise dos estudos primários, extração e síntese de dados 
e sumarização dos resultados. 
 
4.1.1. Fatores da Pesquisa 

Questões de pesquisa são à base de uma revisão sistemática da literatura.  Pretende-
se responder a seguinte Questão de Pesquisa (QP) com esta revisão: 

 QP1: Quais as técnicas existentes para apoiar o IHC em aplicativos mobile? 



 
A questão levantada foi organizada seguindo a estrutura Population, Intervention, 

Context, Outcomes, Comparison (PICOC) (KITCHENHAM et al, 2015). Entretanto, apenas 
os itens População, Intervenção e Resultados foram considerados relevantes para a pesquisa. 
Tal restrição caracteriza esta pesquisa como uma Revisão QUASI Sistemática da Literatura 
(SANTOS, 2010). 

O objetivo desta pesquisa é identificar técnicas para apoiar as atividades de IHC 
(Intervenção), aplicáveis no contexto de organizações (empresas, instituições, centros e 
grupos) que atuam em projetos de software (População), sob forma de modelos de processos, 
técnicas, metodologias, e frameworks de IHC (Resultados). Logo, definiu-se a seguinte 
estrutura, conforme mostra o Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Método PIO. 

Population (População) 
Organizações de software e projetos de 

software 

Intervention (Intervenção) 
Padrões para apoiar a IHC em aplicativos 

mobile 

Outcomes (Resultados) 
Modelos de processos, técnicas, 

metodologias, ferramentas, Framework de 
IHC mobile e padrões 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 

Um conjunto de questões secundárias referentes à questão principal (QP1) foi 
estabelecido, questões essas para serem respondidas durante a fase de extração de 
informações. Tais questões têm objetivo de esclarecer detalhes importantes que esta revisão 
procura identificar, para colaborar com o projeto onde está inserido: 

 QS1: O trabalho em questão é uma iniciativa acadêmica ou industrial? 
 QS2: Existem ferramentas de software de apoio ao IHC em aplicativos mobile? Caso 

existam essas ferramentas, qual a licença de uso? 
 QS3: Em qual etapa da IHC (design, avaliação) está a técnica localizada? 

 
4.1.2. Fontes de Pesquisa 
Para a revisão sistemática em questão, as fontes incluídas devem atender aos seguintes 
critérios: 

 Ter disponibilidade para consultas online; 
 Permitir a consulta na íntegra de artigos através do domínio da Universidade Federal 

do Amapá e/ou a partir do Google ou Google Scholar; 
 Os artigos da fonte devem estar obrigatoriamente em Inglês ou Português; 
 Artigos repetidos (em mais de uma fonte de busca) devem ser considerados sua 

primeira ocorrência; 
 Artigos duplicados devem ser considerados apenas a sua versão mais recente ou a 

mais completa, resolvo em casos que haja complemento de informações; 
 Os artigos e trabalhos devem mencionar as palavras-chave da pesquisa no título, 

resumo ou nas palavras-chave do artigo; 
 O acesso a fonte não pode acarretar ônus financeiro para os pesquisadores; 



 A pesquisa deve compreender o período de 2007 a 2021; 
 Excluir artigos que não estiverem inseridos no contexto de IHC. 

 
Nesse contexto, optou-se pela escolha das bases da IEEExplore e ACM Digital 

Library, pois essas atendem os critérios supracitados, possuem uma base de artigos 
expressiva e com um grau de qualidade alto. O Quadro 2 exibe as bases de dados exploradas 
para o desenvolvimento desta revisão. 

O método de busca de artigos será automático, realizada através de mecanismos de 
busca web por palavras-chave. 

 
Quadro 2 – Fontes de Pesquisa. 

Fonte Selecionada? Justificativa 
IEEExplore Sim - 

ACM Digital Library Sim - 

SBC Open Lib Não 

O mecanismo de buscas 
automáticas estava 

funcionando de maneira 
ineficiente 

Springer Open Não 
Não foi possível realizar 

buscas automatizadas 

Web of Science Não 
Os artigos indexados já 
estavam disponíveis em 

outras fontes selecionadas 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 
4.1.3. String de Busca 

O Quadro 3 apresenta os termos utilizados na busca da revisão sistemática, baseados 
nas palavras-chave definidas, e a descrição da string de busca adaptada para cada fonte de 
pesquisa. 

 
Quadro 3 - String de busca. 

Genérica: (Mobile AND (Development OR App) AND ("Human-Computer Interaction" 
OR HCI OR Usability OR "Usability Evaluation") AND (Process OR Method OR 
Technique OR Methodology OR Software OR Tool OR Program OR Application OR 
Framework) 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 

A pesquisa foi definida para compreender apenas o período de 2007 a 2021 com a 
justificativa de o primeiro iPhone ter sido comercializado em 2007. Além disso, a primeira 
versão do Android foi comercializada em 2008. Este período abrange um intervalo de 14 
anos.  

 
4.1.4. Critérios de Inclusão e Exclusão 
Após a realização das buscas nas bases de dados selecionadas, houve a avaliação do título, 
resumo e palavras-chave dos trabalhos retornados, seguindo com a seleção dos trabalhos 
relevantes para a revisão. Este processo foi baseado nos critérios de inclusão (CI) e exclusão 



(CE) apresentados no Quadro 4. Os critérios utilizados nesta pesquisa foram definidos pelos 
pesquisadores envolvidos nesta Revisão Sistemática. 
 
 

Quadro 4 - Critérios de seleção dos estudos primários 
ID Critério de Inclusão (CI) ou Critério de Exclusão (CE) 

CI1 
Estudos que apresentem, primária ou secundariamente, técnicas de apoio às 
atividades de Interação Humano-computador (IHC). 

CE1 

Artigos que não estejam disponíveis livremente para consulta ou download (em 
versão completa) nas fontes de pesquisa ou por meio de busca manual 
(para artigos que não sejam fornecidos na íntegra) realizada nas ferramentas de 
busca Google (http://www.google.com.br/) e/ou Google Scholar 
(http://scholar.google.com.br/). 

CE2 Artigos que claramente não atendam as questões de pesquisa. 

CE3 
Artigos repetidos (em mais de uma fonte de busca) tiveram apenas sua primeira 
ocorrência considerada. 

CE4 
Estudos enquadrados como resumos, keynote speeches, cursos, tutoriais, 
workshops e afins. 

CE5 
Artigos que não mencionem as palavras-chave da pesquisa no título, resumo ou 
nas palavras-chave do artigo. 

CE6 
Excluir se o estudo não estiver apresentado em uma das linguagens aceitas 
(Inglês e Português). 

CE7 
Excluir se o estudo não estiver inserido no contexto de Projetos de Software, 
Indústria de Software ou Engenharia de Software. 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 
     
5. RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
A atividade realizada nesta seção faz referência aos resultados e discussão obtidos até a etapa 
de seleção dos artigos.  
 
5.1. Resultados dos Estudos Primários 
As buscas realizadas nas bases de dados selecionadas, utilizando a string de busca definida, 
retornaram 1499 artigos pela ACM Digital Library e 601 pela IEEExplore, conforme é 
mostrado na Figura 1. Assim, somando a quantidade de trabalhos retornados em todas as 
bases de dados utilizadas nesta revisão, chegamos a um total de 2100 artigos retornados, 
conforme mostrado na figura a seguir. 

A partir do processo de análise dos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos 
retornados, seguindo os critérios de seleção, 75 artigos foram selecionados para seguir na 
etapa de extração de dados. 

O Quadro 5 apresenta a aplicação dos critérios de seleção, conforme definidos no 
protocolo desta revisão sistemática, nos artigos retornados pelas buscas automatizadas. 

Analisando o Quadro 5, nota-se que o CE2 foi o Critério de Exclusão mais utilizado, 
com 67 trabalhos, seguido pelo CE3, utilizado em 14 trabalhos. Além disso, o CE5 foi o 
único critério em que não houve nenhuma aplicação. 
 

 



Figura 1 - Número de estudos retornados pelos motores de busca 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 
Quadro 5 - Estudos retornados com base nos critérios de inclusão e exclusão 

 ACM IEEE Total 
Trabalhos Retornados 1499 601 2100 

Pré-seleção 87 84 171 
CE1 0 2 2 
CE2 31 36 67 
CE3 14 0 14 
CE4 1 2 3 
CE5 0 0 0 
CE6 0 6 6 
CE7 1 3 4 
CI1 40 35 75 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 
 
 Primeiramente, foi realizado o mapeamento dos artigos por ano de publicação, 
conforme mostra a Figura 2. Neste contexto, nota-se que houve pelo menos 1 (uma) 
publicação por ano, respeitando o período estabelecido no protocolo da revisão, sendo 2014 
o ano com o maior número de publicações aceitas, com 14 publicações, seguido pelo ano de 
2018 com 12 publicações, e os anos de 2020 e 2017, com 8 publicações cada. Os anos com 
o menor número de publicações são 2007, 2009, 2010 e 2021, todos com 1 (uma) publicação 
cada. 

 
 



Figura 2 - Publicações por ano 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 
A Figura 3 apresenta um gráfico com a distribuição dos trabalhos por país. É possível 
observar que os países com o maior número de publicações são Alemanha, Brasil, EUA 
(Estados Unidos da América), Indonésia e Malásia, com 7 publicações cada. Vários países 
aparecem no gráfico com apenas 1 (uma) publicação, sendo eles Holanda, África do Sul, 
Turquia e outros. 
 

Figura 3 – Publicações por país 

Fonte: Elaboração própria (2021). 



 
Tratando da distribuição dos tipos de publicação, o número de maior valor está 

relacionado a conferências, com 71,6%, seguido pelos simpósios (12,2%), periódicos (9,5%) 
e workshops (6,8%) conforme apresentado na Figura 4:  

 
Figura 4 - Tipo de eventos 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 
A respeito dos locais de publicação encontrados nesta revisão, foram contabilizadas 

53 conferências, 9 simpósios, 7 periódicos e 5 workshops. O Quadro 6 classifica os 
principais locais de publicação de acordo com o tipo de publicação mencionados 
anteriormente. 

Os trabalhos selecionados foram publicados por 102 instituições, entre eles 5 
instituições publicaram 2 (dois) artigos cada. Em relação aos 249 autores encontrados nesta 
revisão, 4 publicaram 2 (dois) artigos cada, sendo eles Achim Ebert, Muhammad Nazrul 
Islam, Shah Rukh Humayoun e Volker Gruhn. A respeito dos 31 países em que houve 
publicações, Alemanha, Brasil, EUA, Indonésia e Malásia lideram com 7 publicações cada, 
seguidos pelo Canadá, com 5 publicações. 

O Quadro 7 apresenta as universidades, autores e países com maior número de 
publicações. No critério de contagem, foram catalogadas todas as aparições dos elementos, 
independentemente de ser autor ou coautor do trabalho. 

 
 
 
 

 



Quadro 6 - Locais de publicação. 
Conferências 

Nome Número de artigos 
International Conference on Human Computer Interaction 
(Interacción) 

3 

Conference on Human Information Interaction and Retrieval 
(CHIIR) 

2 

Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) 2 
International Conference on Industrial Engineering and 
Engineering Management (IEEM) 

2 

International Conference on Human-Computer Interaction 
with Mobile Devices and Services (MobileHCI) 

1 

Simpósios 
Nome Número de artigos 

Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI) 2 
Brazilian Symposium on Software Quality (SBQS) 1 
Brazilian Symposium on Human Factors in Computing 
Systems (IHC) 

1 

Symposium on Applied Computing (SAC) 1 
International Symposium on Wireless Communication 
Systems 

1 

Periódicos 
Nome Número de artigos 

Commun. ACM 2 
ACM Trans. Access. Comput. 1 
ACM Inroads 1 
J. Usability Studies 1 
HCI Korea (HCIK) 1 

Workshops 
Nome Número de artigos 

Workshop on ICTs for improving Patients Rehabilitation 
Research Techniques (REHAB) 

1 

International Workshop on Mobile Development Lifecycle 
(MobileDeLi) 

1 

International Workshop on Usability and Accessibility 
Focused Requirements Engineering (UsARE) 

1 

Workshop on Emotion Representation and Modelling in 
Human-Computer-Interaction-Systems (ERM4HCI) 

1 

Workshops on Advances in Computer Entertainment 
Conference (ACE) 

1 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 
 

 



Quadro 7 - Instituições, Autores e Países que possuem a maior quantidade de trabalhos 
publicados. 

Instituições Artigos por Universidade 
Military Institute of Science and Technology 2 

Universitas Brawijaya 2 
University of Duisburg-Essen 2 
University of Kaiserslautern 2 

Autores Artigos por Autor 
Achim Ebert 2 

Muhammad Nazrul Islam 2 
Shah Rukh Humayoun 2 

Volker Gruhn 2 
Países Artigos por Países 

Alemanha 7 
Brasil 7 
EUA 7 

Indonésia 7 
Malásia 7 
Canadá 5 
China 4 

Coreia do Sul 4 
Espanha 4 
Irlanda 3 
Itália 3 

Reino Unido 3 
Fonte: Elaboração própria (2021). 
 
5.2. QS1: O trabalho em questão é uma iniciativa acadêmica ou industrial? 
Nesta revisão sistemática estão sendo analisados 75 trabalhos, dos quais 68 são de 
iniciativa acadêmica, 3 são de iniciativa industrial e 4 são de iniciativa acadêmica e 
industrial, conforme é apresentado na Figura 5. 
 
5.3.QS2: Existem ferramentas de software de apoio à IHC em aplicativos mobile? 

Caso existam essas ferramentas, qual a licença de uso? 
Em sua totalidade, foram identificadas 12 ferramentas de software de apoio à IHC. A 
Figura 6 mostra que, entre os trabalhos selecionados, 84% não apresentam ferramentas de 
software para IHC, e apenas 16% apresentam alguma ferramenta de software de apoio, 
porém, 9,3% das ferramentas estão indisponíveis para uso, 5,3% estão disponíveis e são 
totalmente gratuitas, e 1,3% das ferramentas são freemium (gratuitas para uso, mas com 
possibilidade de compras dentro do software). 
 



Figura 5 – Questão Secundária 1

 
Fonte: Elaboração própria (2021). 

 
 
 

Figura 6 – Questão Secundária 2

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 
 



5.4. QS3: Em qual etapa da IHC (design, avaliação) está a técnica localizada? 
Conforme a Figura 7 apresenta, entre os trabalhos selecionados nesta revisão, 62,7% deles 
utilizam técnicas para a etapa de avaliação da IHC, enquanto 29,3% apresentam técnicas 
na etapa de design, e apenas 8% apresentam técnicas para ambas as etapas. 
  

Figura 7 – Questão Secundária 3 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
 
6. CONCLUSÕES 
O presente estudo apresenta a condução de uma Revisão Sistemática da Literatura até a etapa 
de seleção dos artigos, onde a pesquisa se encontra atualmente.  
 Foi possível observar que, entre os países reconhecidos nesta revisão, o Brasil 
apresentou uma quantidade notável de trabalhos produzidos relacionados ao tema desta 
pesquisa, sendo um dos países que apresentou o maior número de publicações. 
 Com base nos artigos e resultados atingidos com esta revisão sistemática, será 
elaborado um catálogo contendo todas as boas práticas de IHC para aplicativos móveis 
identificadas na revisão. 
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APÊNDICE - ESTUDOS SELECIONADOS 
 

ID Título 

A1 
Mobili: Development and Use of a Usability Checklist for Mobile Games and 
Applications 

A2 
An Investigation on the Use of Interaction Design Patterns in Brazilian 
Government Mobile Information Systems 

A3 
ActEarly: A Bi-National Evaluation Study of a Mobile Application for Tracking 
Developmental Milestones 

A4 A Tool for Conducting User Studies on Mobile Devices 

A5 
CrowdRec: A prototype recomendation system for crowdsourcing platforms using 
Google Venture Design: Google Venture Design Sprint 

A6 Mobile Application Accessibility in the Context of Visually Impaired Users 

A7 
Hybrid Crowd-powered Approach for Compatibility Testing of Mobile Devices 
and Applications 

A8 
Evaluating the usability and acceptance of an AR app in learning Chemistry for 
Secondary Education 



A9 
Supporting the Development of Social Networking Mobile Apps for Deaf Users: 
Guidelines Based on User Experience Issues 

A10 Digital nudging: guiding online user choices through interface design 
A11 Usability Evaluation Framework for Mobile Apps using Code Analysis 
A12 Guidelines for Creating Senior-Friendly Product Instructions 
A13 How to Build a Chatbot: Chatbot Framework and its Capabilities 
A14 Apps for everyone: mobile accessibility learning modules 
A15 Design Heuristics for Mobile Augmented Reality Game User Interfaces 

A16 
Designing a mobile application for agricultural knowledge management: A DSR 
approach 

A17 
Xketch: A Sketch-Based Prototyping Tool to Accelerate Mobile App Design 
Process 

A18 Assessing usability testing for people living with dementia 

A19 
Asking "Good" Questions: Questionnaire Design and Analysis in Interactive 
Information Retrieval Research 

A20 
Dynamic elicitation of user preferences in a chat-based group recommender 
system 

A21 
SUSApp: A Mobile App for Measuring and Comparing Questionnaire-Based 
Usability Assessments 

A22 Local languages, global networks: Mobile design for minority language users 
A23 3D Accelerometer-based Gestures for Interacting with Mobile Devices 

A24 
Improving digital ecosystems for agriculture: users participation in the design of a 
mobile app for agrometeorological monitoring 

A25 
A model-based approach for the generation of adaptive user interfaces on portable 
devices 

A26 SUPR-Qm: a questionnaire to measure the mobile app user experience 
A27 Towards Cultural User Interface Generator Principles 
A28 Contextion: A Framework for Developing Context-aware Mobile Applications 

A29 
Metaphor Design in Localising User Interface for Farmers in Malaysia Using 
User-Centered Approach 

A30 
A Case Study on Cross-Platform Development Frameworks for Mobile 
Applications and UX 

A31 
Usability Heuristics Validation through Empirical Evidences: A Touchscreen-
Based Mobile Devices Proposal 

A32 Automating UI tests for mobile applications with formal gesture descriptions 
A33 Proposed Usability Heuristics for Testing Gestural Interaction 
A34 I2ME: a framework for building interactive mockups 

A35 
Participatory Heuristic Evaluations of Jeliot Mobile: End-users evaluating 
usability of their mlearning application 

A36 Usability-improving mobile application development patterns 
A37 Heuristic based evaluation of Mobile Services web portal usability 
A38 Generative Patterns for Designing Multiple User Interfaces 

A39 
User centered scenario based approach for developing mobile interfaces for Social 
Life Networks 

A40 A Design Platform for Emotion-Aware User Interfaces 



A41 Designing Android User Interface for University Mobile Library 

A42 
Toward accessible mobile application design: developing mobile application 
accessibility guidelines for people with visual impairment 

A43 A User-centered Evaluation and Redesign Approach for E-Government APP 

A44 
Something Old, Something New, Something Borrowed: gathering experts' 
feedback while performing heuristic evaluation with a list of heuristics targeted at 
older adults 

A45 Best practices on the move: building web apps for mobile devices 

A46 
Assessing the Usability of Ridesharing Mobile Applications in Bangladesh: An 
Empirical Study 

A47 A GUI modeling language for mobile applications 

A48 
Usability Improvements for Touch-Screen Mobile Flight Booking Application: A 
Case Study 

A49 Uncomfortable yet Fun Messaging with Chachachat 

A50 
Usability study of kitchen app with multimodal interaction among beginner & 
intermediate cookers 

A51 
Evaluating Usability of Pregnancy Tracker Applications in Bangladesh: A 
Heuristic and Semiotic Evaluation 

A52 Taking part: role-play in the design of therapeutic systems 

A53 
Measuring the UX of Mobile Application Attendance Lectures Feature Using 
Short-User Experience Questions (UEQ-S) 

A54 
SatScore: uncovering and avoiding a principled pitfall in responsiveness 
measurements of app launches 

A55 User Experience Evaluation of Chinese Travel App Software 

A56 
Mobile Usability Testing Requirements and their Implementation in the 
Automation Engineering Industry 

A57 
User Interface Design of P2P Lending Mobile Application Using Design 
Thinking 

A58 
User-Centred Development of Mobile Interfaces to a Pervasive Computing 
Environment 

A59 Towards Usability Evaluation of Hybrid Mobile User Interfaces 

A60 
A Methodology and Framework to Simplify Usability Analysis of Mobile 
Applications 

A61 
Enhanced Human-Computer Interaction for Business Applications on Mobile 
Devices: A Design-Oriented Development of a Usability Evaluation 
Questionnaire 

A62 Engineering M-Learning Using Agile User-Centered Design 
A63 An Expert-Based Framework for Evaluating iOS Application Usability 
A64 EUHSA: Extending Usability Heuristics for Smartphone Application 
A65 Usability evaluation of mobile application in culinary recommendation system 
A66 The Development of Usability Heuristics For Arabic M-Commerce Applications 
A67 Usability Evaluation of Main Function on Three Mobile Banking Application 

A69 
Usability guidelines for developing mobile application in the construction 
industry 

A69 
Incorporating user acceptance into usability evaluation scheme for the user 
interface of mobile services 



A70 Metrics based evaluation of mobile applications using AHP entropy model 

A71 
Evaluating E-marketplace Mobile Application Based on People At the Center of 
Mobile Application Development (PACMAD) Usability Model 

A72 
Integration of Usability Into the Development of Mobile Computing 
Environments Applied to Contextual Location Based Services (LBS) 

A73 
UI/UX analysis & design for mobile e-commerce application prototype on 
Gramedia.com 

A74 
Using a Controlled Experiment to Evaluate Usability Inspection Technologies for 
Improving the Quality of Mobile Web Applications Earlier in their Design 

A75 Heuristic Evaluation of a mobile hand-writing learning application 
 

 


