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Objetivo 
 

Identificar as especificidades relativas ao processo de interação e navegação em 

edições digitais de revistas brasileiras através da técnica de grupo focal, trazendo 

assim a visão dos leitores quanto ao uso dessa tecnologia. 

 

Metodologia de abordagem 
 

A pesquisa realizada é de natureza aplicada, pois teve o propósito de gerar novos 

conhecimentos a cerca do objeto de estudo. A motivação foi de ordem prática, pois 

busca indicar se uma edição digital pode servir como uma interface em que o leitor 

não se sinta desorientado. Em se tratando da abordagem do problema a pesquisa 

teve ênfase qualitativa, pois é caracterizada por uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, que não pode ser traduzido em números. A abordagem, em 

concordância com Alves-Mazzotti (2004 apud GIL, 2006), foi indutiva por partir de 

observações mais livres, deixando que dimensões e categorias de interesse 



 

emergissem progressivamente durante os processos de coleta e análise de dados. 

Quando aos seus objetivos a pesquisa foi exploratória, pois teve como meta 

principal familiarizar o pesquisador com o objeto de estudo para então melhor 

formular as hipóteses e/ou questões de pesquisa. 

 

Resumo 
 

O presente artigo preocupou-se em abordar as especificidades das revistas frente 

às novas tecnologias. Pretendeu-se, sobretudo, compreender a especificidade do 

processo de interação a partir de dois produtos editoriais, as revistas Veja e Poder, 

disponíveis nas plataformas Digital Pages e Virtual Paper respectivamente. Para 

tanto, utilizou-se a técnica de entrevista em grupo em duas sessões presenciais 

que fundamentaram o levantamento dos dados necessários para discussão. 

Nesta, ressalta-se que a interação e a navegação nas edições digitais estão 

ligadas aos recursos oferecidos pelas plataformas, sendo que a navegação e 

orientação é facilitada pela clara sinalização dos botões de avanço e retrocesso de 

página, que simulam o movimento do impresso. Concluiu-se que os recursos 

hipermidiáticos presentes nas edições digitais podem ser melhor explorados no 

aprimoramento da navegação, interação e leitura. Por fim, recomenda-se o uso de 

edições digitais para a exibição de acervo cultural. 

 

Introdução 
 

As revistas são o reflexo da sociedade as quais estão inseridas. É o que conota 

Martins (2008) ao dizer que suas variações no tempo, presididas por 

circunstâncias de produção (técnica) e recepção (público), conferiram-lhe traços 

temporais específicos, mutáveis diante das transformações da sociedade à qual 

serviu. Tal como no passado as revistas de hoje mostram-se diferentes, 

adaptando-se ao contexto sociocultural. Por conta disso, um dos fenômenos 



 

consequentes da popularização da internet foi o surgimento de revistas digitais 

online. 

 

Conforme Gill (2000), seu aparecimento, em meados da década de 90, foi por um 

lado uma alternativa para pequenos editores como forma de divulgar seu trabalho 

escapando dos custos de impressão e por outro uma condição sine qua non para 

as editoras proprietárias de títulos impressos que se viam pressionadas a atender 

a mais essa demanda em função da concorrência do mercado por conteúdos na 

web. 

 

De lá pra cá as editoras passaram a se adaptar aos avanços tecnológicos. Esse 

cenário evoluiu tanto que, segundo Martins (2011), há uma crescente 

transformação das editoras de revistas em empresas de mídia multi-plataforma. 

 

No processo de adaptação, tanto a mídia impressa, como as outras mídias, estão 

fazendo a convergência de seus conteúdos. Martins (2011) atesta que para cada 

meio (papel, tablet, celular ou internet) é preciso um tratamento diferente, ou seja, 

as informações a serem comunicadas devem mudar quanto à quantidade, à forma 

e ao tipo de acordo com as características físicas do suporte. 

 

Sobre as edições digitais de revistas 
 

Recentemente, proliferam na internet edições digitais de periódicos; tutoriais para 

construir sua própria interface de folheamento de páginas, websites de submissão 

(upload), armazenamento e exibição gratuita de edições (vide <www.issu.com>); 

softwares para conversão de arquivos PDF  para este formato; e, por fim, 

empresas especializadas em conversão de revistas impressas.  

 

Segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC) entende-se como edição 

digital, a cópia da publicação impressa que foi distribuída eletronicamente como 



 

uma unidade. Esse conceito implica em caracterizar essa edição como produto 

fechado, com início meio e fim, como as revistas ou jornais impressos.  

 

Uma edição digital pode ser caracterizada como uma simulação, pois imita o 

funcionamento análogo de um objeto real, a revista impressa. Afinal, a 

característica mais flagrante visualmente é a sensação do 

movimento/transição/mudança de página. Mas conforme Señor & Wilpers (2010), 

hoje as revistas digitais reunem o “fator uau!”  do Flash, audio e vídeo com o estilo 

clássico de alta qualidade de fotografia, redação e comunicação. Como exemplo 

citam a revista Vivmag, uma revista feminina editada pela Zinio apenas para o 

meio digital. 

 

Cada edição contém todos os elementos básicos de uma 

revista: textos, fotos e anúncios. Em seguida aparecem os 

slideshows, os videoclipes e o flash – e depois que um leitor 

viu um vídeo ou um slideshow ou uma apresentação em 

flash, ele ou ela pode clicar em um botão para comprar a 

roupa que viu uma celebridade vestindo! Ou eles podem 

passar o mouse sobre um item para descobrir de onde são 

os acessórios. Ao clicar na seta para virar a página a 

experiência começa de novo. (SENÕR & WILPERS, 2010: 

67) 

 

Denota-se que um edições digitais podem oferecer aos leitores uma gama maior 

de serviços e, por isso, representam aos editores um desafio de renovação na 

forma de apresentar as matérias e de toda a publicidade conjugada ao seu 

conteúdo. 

 

 

 



 

Metodologia de pesquisa para coleta de dados 
 

A pesquisa esteve focada na avaliação de um exemplar das edições digitais das 

revistas brasileiras Veja (plataforma Digital Pages) e Poder (plataforma Virtual 

Paper) sob a perspectiva do leitor. Ao longo do estudo procurou-se não comparar 

as revistas digitais com as impressas. Buscou-se opiniões relativas ao uso dos 

recursos interativos presentes na interface – o quanto auxiliaram ou dificultaram a 

orientação e a leitura.  

 

Declara-se, ainda, que em concordância com a atitude de Santaella (2004), 

resolveu-se nomear os usuários de leitores ou mesmo usuários-leitores, por se 

tratar de revistas digitais.  

 

As técnicas de coleta de dados tiveram como objetivo buscar indicações acerca da 

interatividade e leitura das edições digitais de revistas a partir da narração dos 

participantes do experimento. 

 

Para tanto, foi utilizada a técnica de grupo focal, conhecida também como grupo 

de foco ou focal group, com pessoas que concordaram em se submeter a 

experiências práticas relativas ao problema. Por isso, a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da UFSC, e os 

participantes preencheram e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. A estratégia do grupo focal foi escolhida para garantir que a pesquisa 

não se detivesse às impressões pessoais do pesquisador nem de sua orientadora, 

mas que para que houvesse efetivamente contribuição de prováveis usuários da 

simulação online que é foco da pesquisa. Afinal, como afirmam Martins e 

Theóphilo (2007), os insights que emergem das provocações e estímulos de um 

Focus Group podem ajudar o pesquisador a refinar seus conceitos e 

entendimentos sobre o assunto/tema pesquisado. Além da entrevista do grupo 



 

focal, foi usada em conjunto outra técnica de coleta de dados, o laddering1 nas 

questões que se referem aos pontos positivos e negativos das edições digitais. 

 

Para que fosse possível a aplicação dessas técnicas os participantes de cada 

grupo realizaram previamente uma tarefa no Laboratório de Informática usando as 

interfaces das edições digitais selecionadas. Essa tarefa teve o intuito de fornecer 

aos participantes um objetivo para o uso das ferramentas disponíveis em cada. 

Contudo, não coube a esta pesquisa a análise da tarefa2, pois não foi objetivo 

avaliar a eficiência ou a eficácia de seu cumprimento, ou seja, a atividade 3 

resultante. Portanto, foco de análise foi a discussão dos usuários-leitores acerca 

da experiência de interação e navegação e sua impressão frente às edições 

digitais e suas plataformas. 

 

Complementarmente foram aplicados questionários sócio-culturais e técnicos aos 

participantes com questões fechadas dicotômicas e de múltipla escolha.  

 

Objetos de interação  
 

Para realização desta pesquisa foram escolhidas duas edições digitais de revistas 

distintas como objetos de interação ao usuário-leitor. Objetivou-se que os 

participantes experimentassem mais de uma interface com o mesmo princípio de 

simulação. 

 

                                                           
1 Laddering: trata-se de técnica em entrevista através de uma série de perguntas do tipo: “por que 
isto é importante para você?” É uma técnica adequada à avaliação qualitativa que auxilia o 
investigador na compreensão de significados, atitudes e comportamentos de entrevistados. 
2 Tarefa no enfoque de análises ergonômicas se refere ao dever-fazer, ou seja, aquilo que é 
solicitado que se cumpra, em geral num prazo determinado.  
3 Atividade é aquilo que se efetivou na prática a partir da tarefa requisitada. Na tradição das 
pesquisas em ergonomia, refere-se ao fazer. 
 



 

Para tanto, primeiramente foi escolhida a revista Veja, brasileira, semanal, editada 

pelo Grupo Abril, de visualização gratuita produzida pela empresa Digital Pages4, 

devido a sua popularidade e por ser a revista de variedades de maior circulação 

no País, com mais de 8,7 milhões de leitores segundo a Projeção Brasil de 

Leitores5, com base nos Estudos Marplan/EGM6 e IVC. Além disso a plataforma é 

a mais popular no país, por dispor os 40 anos de edições da revista Veja além de 

vários outros títulos da Editora Abril, somando-se a jornais, revistas, catálogos e 

outros materiais editoriais. 

 
A edição da revista Veja usada pelos participantes dos grupos focais foi a edição 

2.183. No caso, a reportagem que figurava na capa foi A alegria do polvo – 

“Caraca! Que dinheiro é esse?”, que iniciava na página 70, composta por oito 

páginas, tratando do escândalo na Casa Civil do governo do presidente Lula 

associada a pessoa de Erenice Guerra.  

 

Na plataforma da empresa Virtual Paper7, a revista Poder, brasileira, mensal, da 

editora Glamurama, também com visualização gratuita, foi escolhida por 

contemplar assuntos em geral e também por contrapor a revista Veja quanto a sua 

tiragem, periodicidade, espaço publicitário, mas, sobretudo pelas diferenças na 

sua interface, oferecendo recursos diferenciados em relação à plataforma da 

primeira revista, tais como vários níveis de zoom e opção em tela cheia.  

 

 
 
 
                                                           
4 Digital Pages: empresa pioneira no Brasil na criação de edições digitais com sede em São Paulo 
(SP). Endereço eletrônico: www.digialpages.com.br.  
5 Estimativa da totalidade do número de leitores no País a partir de indicadores de institutos de 
pesquisa. 
6 Os Estudos Marplan/EGM (Estudo Geral de Meios) é um banco de dados single source de 
hábitos e atitudes do consumidor com informações completas para subsidiar todas as fases do 
planejamento de comunicação, mídia e marketing. 
7 Virtual Paper: empresa brasileira sediada em São Paulo (SP) com foco no desenvolvimento de 
tecnologias para documentos eletrônicos e mantenedora da Banca Digital de publicações 
eletrônicas. Endereços eletrônicos: www.virtualpaper.com.br e www.bancadigital.com.br  



 

 
 

  
 

Figuras 11 e 12: capas das edições escolhidas para a pesquisa 
Fontes: <http://www.veja.com.br/acervodigital> e <http://www.revistapoder.com.br>  

 
 

Para a Poder selecionou-se a edição de número 30. Nesta a manchete era Cara a 

cara, tratando de uma entrevista com a entrevistadora e atriz Marília Gabriela, que 

podia ser lida a partir da página 54 da publicação, com dez páginas compondo a 

totalidade da matéria.  

 

Contexto dos grupos focais 
 

Locais e organização dos espaços 
 

Para realização da pesquisa fez-se o uso de uma sala reservada de um 

Laboratório de Informática que contava com máquinas com a mesma velocidade 

de processamento, resolução de tela e qualidade de conexão à internet de forma 

que todos os participantes tenham a mesma visualização da interface.  

 

No Laboratório de Informática foram ligados e testados previamente 12 

computadores alternadamente, assegurando que nenhum apresentasse 

problemas na exibição e na interatividade com a interface gráfica. Assim foram 

deixadas abertas as duas edições digitais no navegador Mozilla Firefox, escolhido 



 

para o experimento por ser o segundo em número de usuários, mas 

principalmente por atender a um maior número de recomendações da W3C8 em 

relação ao mais usado, o Microsoft Internet Explorer. Após foram desligados os 

monitores; distribuídos questionários, blocos de anotação, termo de ciência e 

aceite, canetas e instruções para realização da tarefa; e, ligado o ar-condicionado 

para climatização.  

 

Para os grupos focais foi utilizada uma sala de discussão em que as carteiras, 

identificadas com nomes, estavam dispostas em formação de U e havia uma mesa 

de apoio em que foi servido o coffee-break aos participantes. 

 

Nos grupos focais foram usados como suporte de registro de áudio um gravador 

de voz em fita-cassete e um smartphone, garantindo maior segurança e qualidade 

do registro. Foi também gravadas em vídeo as ações dos usuários durante a 

entrevista em grupo, por constituir um elemento mais preciso para a consulta. 

Como o fato do experimento filmado podia intimidar algum dos participantes, 

optou-se pelo uso de uma câmera apoiada em um tripé e posicionada de tal forma 

que não ficasse na linha direta de visão dos participantes, deixando-a na lateral 

dos participantes. 

 

Além de posicionar as cadeiras em formato U, foram instalados, ligados e testados 

equipamentos de gravação de áudio e vídeo, arrumado a mesa para coffee-break, 

ligado o quadro digital com vídeo posicionado, acionado o ar-condicionado para 

climatização.  

 

 

 

                                                           
8 World Wide Web Contortium (W3C) é um consórcio internacional em que organizações-membro, 
uma equipe em tempo integral e o público trabalham para que juntos desenvolvam padrões para 
web. 
 



 

 
Participantes (usuários-leitores) 
 

O convite a cada participante teve como referência os perfis traçados com base na 

pesquisa promovida pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (CETIC.br)9, pois interessam ao experimento pessoas que 

representem a proporcionalmente os perfis das que acessam internet.  

 

Por esse motivo utilizou-se como referência a TIC Domicílios – pesquisa sobre o 

uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil –; para calcular o 

número equivalente em cada categoria para um grupo das 12 pessoas que 

formaram cada grupo focal. Dos vários critérios inerentes ao documento da 

CETIC.br foram eleitos sexo, nível de instrução e faixa etária para compor os 

perfis dos participantes  

 

Resumidamente os dados obtidos pelos questionários sócio-culturais e técnicos 

respondidos pelos participantes foram os seguintes: 

 

Número total de homens: 11 

Número total de mulheres: 10 

 

Participante mais velho nasceu em: 1947 (63 anos) 

Participante mais novo nasceu em: 1996 (14 anos) 

 

A maioria afirma que já conhecia previamente alguma edição digital de jornal ou 

revista (19 “sim” contra 2 “não”). 

                                                           
9 Criado em 2005, o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(CETIC.br) é o departamento do NIC.br responsável pela coordenação e publicação de pesquisas 
sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil. Esses estudos são referência para a elaboração 
de políticas públicas que garantam o acesso da população às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC’s), assim como para monitorar e avaliar o impacto socioeconômico das TIC’s. 
(CETIC.br, 2010: S/P) 



 

 

 

Todos usam significativamente a internet, marcando apenas as alternativas “de 4 - 

5 vezes” e “de 6 - 7 vezes” por semana. 

 

Quantos costumam ler mais na internet? 17 participantes. 

Quantos costumam ler mais em impressos? 3 participantes. 

 

De 0 a 100%, a média geral de leitura na internet: 67,85% 

Média geral de horas na internet por semana: 20,61 horas/semana 

Média geral de livros lidos por ano*: 12,3 livros/ano 

*Um participante afirmou não ler nenhum livro por ano. 

 

Grau de Instrução (considerando apenas as faixas de ensino completas): 

 

● Ensino Fundamental Primário Completo: 1 

● Ensino Fundamental Ginasial Completo: 3 

● Ensino Médio Completo: 9 

● Ensino Superior Completo: 5 

● Ensino de Pós-Graduação Completo: 3 

 

Trasladando esses dados para uma tabela obtêm-se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabela 02: comparação entre grupo idealizado e os participantes reais da pesquisa. 

Fonte: autor 
 

 
Mesmo com a ausência de três participantes no grupo focal dois, no critério de 

gênero o número de participantes no geral foi equilibrado. Quanto ao critério de 

faixa etária, faltaram quatro participantes entre 10 e 15 anos e um participante de 

25 a 34 anos. Contudo, na faixa etária de 16 a 24 anos, sobraram de um a dois 

Categoria 

Equivalência de 
pessoas para um grupo 

de 12 com base na 
pesquisa Cetic.com 

Participantes do 
Grupo Focal 1 

Participantes do 
Grupo Focal 2 

Sexo    

Masculino 6 7 4 

Feminino 6 5 5 

Instrução    

Educação 
Infantil De 1 a 0 1 0 

Ensino 
Fundamental 3 2 1 

Ensino Médio 5 6 3 

Ensino Superior De 2 a 3 3 5 

Faixa etária    

10-15 anos 3 2 0 

16-24 anos De 3 a 4 5 4 

25-34 anos 3 3 2 

35-44 anos 1 1 1 

45-59 anos De 0 a 1 1 1 

60 anos ou 
mais De 0 a 1 0 1 



 

participantes. A maior falta na faixa etária mais jovem foi devido ao não 

comparecimento de três participantes do Ensino Fundamental, porém isso não 

chega a invalidar a pesquisa. 

 

Em relação aos graus de instrução, usou-se como critério para enquadrar os 

participantes apenas a faixa de ensino que já tivesse sido completada. Dessa 

forma no total houve uma sobra de pessoas com Ensino Superior completo da 

ordem de dois a quatro participantes. Faltaram três pessoas com Ensino 

Fundamental e uma pessoa com Ensino Médio completo, em função dos 

convidados que não compareceram no segundo grupo.  

 

Moderador (facilitador) 
 

Propôs-se que o próprio pesquisador atuasse no papel de moderador, ou 

facilitador, dos grupos focais, por estar familiarizado com a interface que será 

usada pelos participantes do grupo focal, por já ter algumas experiências com 

dinâmicas grupais e também porque tal ação constitui um filtro a menos quanto ao 

registro, descrição e interpretação dos dados.  

 

Equipe de apoio 
 

Para suporte e acompanhamento da experiência contou-se com o apoio de quatro 

pessoas. A eles foram fornecidas instruções ao que deveriam estar atentos 

registrando o que foi visto e/ou ouvido podendo ainda auxiliar os participantes, 

porém somente quando julgarem estritamente necessário. Tal auxílio ocorreu nos 

dois grupos no laboratório em decorrência a problemas com o navegador Mozilla 

Firefox ou problemas na interface. Excepcionalmente a participante com mais de 

60 anos recebeu uma atenção maior em uma dessas intercorrências. 

 



 

Para o registro da sessão a equipe recebeu pastas com folhas brancas pautadas e 

caneta. Tais anotações serviriam como apoio para seleção dos pontos 

considerados mais relevantes tanto em relação à execução da tarefa no 

laboratório de informática, quanto na sala de discussão.  

 

Grupos focais 
 

1º momento: preenchimento de ficha de ciência e aceite e questionário 
 

No Laboratório de Informática, após as boas-vindas e as devidas apresentações 

da equipe de apoio e do moderador, foi solicitada a leitura, o preenchimento a 

assinatura da ficha de ciência e aceite de participação no experimento, conforme 

exigência do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da 

UFSC. Em seguida que fosse preenchido o questionário para traçar um perfil 

sociocultural e técnico dos participantes, que era composto por perguntas 

objetivas, de múltipla escolha e em escala Likert abordando os hábitos de leitura 

dos participantes, tais como frequência semanal, tempo médio dedicado a leitura, 

suporte de leitura, tempo médio de acesso a internet, etc. 



 

 
 

Por fim, foi instruído àqueles que terminaram de preencher os papéis solicitados 

os entregassem e que então passassem a ler com atenção a tarefa que 

precisariam executar. 

 

 



 

2º momento: execução da tarefa em laboratório 
 

Antes de iniciar a parte relativa ao momento de interação foram esclarecidas quais 

seriam as etapas do experimento e que não seria medida a eficiência no 

cumprimento da tarefa por cada participante e sim como foi a qualidade da 

interação para cada um. Explicou-se como a experiência iria ocorrer, a natureza 

da tarefa que os participantes iriam realizar, o tempo que seria concedido e as 

condições de uso dos equipamentos, conforme abaixo: 

 

• Cada participante teria 30 minutos para abrir e usar as edições digitais de duas 

revistas pré-selecionadas e disponíveis no navegador, usando primeiro a revista 

Veja e depois a revista Poder; no segundo grupo focal, a ordem  de uso das 

revistas foi invertida. 

• Os participantes foram instruídos a buscarem dentro das edições a manchete da 

capa e fazer a leitura das informações contidas na reportagem dispensando um 

tempo igual para cada publicação, ou seja, 15 minutos; 

• Ao faltarem 5 minutos para o término de cada tempo, o moderador avisaria os 

participantes, bem como o momento de término de cada 15 minutos; 

• Caso consigam terminar a leitura antes desse tempo, poderiam usar o restante 

para navegar na edição, avançar na tarefa ou aguardar que os outros a 

finalizassem; 

• Após esse experimento, o grupo seria reunido para uma discussão de 30 a 90 

minutos para falar da experiência e compartilhar sua opinião acerca da execução 

da tarefa; 

 

Dito isso os participantes puderam ligar os monitores que até então permaneciam 

desligados e passaram a utilizar os computadores a fim de experimentar as 

edições digitais selecionadas para discussão. 

 

 



 

 

3º momento: grupo focal 
 

Após o término do tempo para o cumprimento da tarefa no laboratório os 

participantes foram conduzidos para uma sala ampla e convidados para 

desfrutarem de um coffe-break.  

 

Passados 15 minutos foi solicitado que se sentassem nas carteiras já identificadas 

com seus nomes e nesse momento iniciou-se a discussão sobre a experiência e 

suas impressões e opiniões sobre as edições digitais de acordo com o roteiro em 

posse do moderador. Esse roteiro foi composto de 12 questões acerca do assunto 

da pesquisa, servindo como fio condutor para que a opinião dos participantes 

conduzisse para questões relevantes à pesquisa, como pode ser visto abaixo. 

 

• Familiaridade: já havia navegado por edições digitais 

• Opinião: qual a opinião sobre a navegação das edições digitais 

• Opinião: Pontos fortes e pontos fracos (aplicar laddering) 

• Opinião: o que é agradável (ou desagradável) 

• Uso: a edição digital é “pra ver” ou “pra ler” 

• Futuro: usaria novamente? 

• Comparação: qual das plataformas é mais fácil de usar e o porquê 

• Ferramentas: quais recursos foram usados para executar a tarefa solicitada e 

quais os elementos que facilitaram a navegação 

• Sensação: conforto (ou desconforto) para ler 

• Sensação: orientação (ou desorientação), sabia onde estava, aonde esteve e 

ainda podia ir? 

• Opinião: o que falta e o que poderia ficar melhor 

 

Durante o diálogo o moderador esteve atento para que todos expressassem suas 

opiniões, tomando cuidado para que pessoas mais retraídas fossem solicitadas 



 

explicitamente a dizer o que pensavam e também pedir para que pessoas que 

tendiam a liderar a discussão que dessem espaço para os outros opinarem. Nesse 

sentido o roteiro se fez essencial como apoio. 

 

O encontro foi finalizado com um agradecimento pela participação e com a 

apresentação de um vídeo acerca do futuro das edições digitais de revistas, no 

caso para um suporte do tipo tablet. 

 

Resultados dos grupos focais 
 

A realização dos grupos focais sobre as edições digitais de revistas apontou 

diversas questões quanto ao seu uso, de forma que na visão de pesquisador 

pode-se destacar o seguinte sobre os experimentos realizados. 

 

Tendo em mente que uma edição digital é um produto de hipermídia que pode ser 

considerado fechado, por apresentar uma estrutura clara de ordenação,  a 

desorientação do usuário foi reduzida. A navegação nas edições digitais pode ser 

considerada intuitiva, visto que é uma simulação da edição impressa, podendo ser 

considerada mais fácil de usar para usuários-leitores menos experientes.  

 

Intimamente relacionada a navegação, a orientação dos participantes pouco foi 

afetada durante o uso das revistas, pois ao se sentir perdido o leitor teve como 

recurso o folheamento de páginas. Neste sentido, os problemas estavam 

relacionados à organização do conteúdo da revista, a má construção dos botões 

de virada automática de página (autoplay), a não correspondência do número de 

página exibido na plataforma e aquele sinalizado na página da revista em si (no 

caso da Poder) e a má localização de alguns recursos na interface (a exemplo do 

campo para digitação de número de página). 

 



 

As ferramentas mais comumente usadas são as de ampliação e de avanço e 

retrocesso de página. Contudo as ferramentas de busca e de navegação por 

miniaturas de páginas são bastante utilizadas, em consonância com o meio que as 

edições digitais se encontram, onde buscar e escolher fotografias através de 

miniaturas é de uso comum.  

 

Quanto a leitura pode-se verificar que há maior conforto em fundo claro com letra 

escura. Pode-se constatar o fenômeno de concentração na leitura em tela em 

consonância com a pesquisa de Armentia et al. (2009). Nessa perspectiva reforça-

se a afirmação de Golfetto & Gonçalves (2009) que a edição digital por se 

apresentar com uma interface que, ao simular o folhear de páginas, é de fácil 

apreensão do funcionamento, o leitor tende a se concentrar mais no conteúdo e 

menos no aprendizado de operação interface.  

 

Contudo, a continuidade da leitura é prejudicada pela diagramação ao usar duas 

ou mais colunas de texto gerando a necessidade de clicar e arrastar a página no 

modo ampliado. As imagens, que no modo “normal” atuam como elementos de 

apelo visual e de apoio ao texto, no modo ampliado passam a se comportar como 

ruído de informação, pois atrapalham a leitura. Dessa forma rompem-se os 

conceitos de Penn (2002) e White (2006) quanto a função da imagem na página. A 

não permanência do nível de ampliação na mudança de uma página a outra 

também provoca maior descontinuidade no processo de leitura. 

 

Assim, pode-se sintetizar que os aspectos recorrentes nos grupos referiam-se a: 

 

• dificuldade de navegação devido profusão de anúncios publicitários;  

• dificuldade na identificação das ferramentas de ampliação das páginas das 

revistas;  

• interrupção da leitura devido às colunas de texto e às imagens; 



 

• melhor processo de leitura com letras escuras em fundo claro, evidenciando o 

desconforto da leitura em fundo escuro com letras claras; 

• cansaço na leitura por se tratar de textos longos e a falta de continuidade causada 

pela diagramação em colunas e interrupção do texto por causa das imagens; 

• facilidade de navegação gerada pelas miniaturas de páginas na Poder; 

• orientação e navegação facilitadas pelos botões de avanço e retrocesso de 

páginas; 

• navegação considerada mais fácil na plataforma Digital Pages (Veja); 

• melhor navegação devidos aos hiperlinks presentes no índice da Veja; 

• confusão causada pela ambiguidade da forma do botão de paginação automática 

(autoplay); 

• maior atenção na leitura em tela; 

• expectativa por recursos interativos característicos de interfaces gráficas digitais. 

 

Sobre o perfil dos participantes nos grupos focais 
 
O primeiro grupo apesar de ter participantes mais heterogêneos teve um nível de 

entrosamento e envolvimento na discussão menor que o segundo. Não foram 

poucas as vezes que o moderador precisou intervir buscando a opinião de alguns 

participantes que permaneceriam calados caso não houvesse esse tipo de 

questionamento. A discussão foi mais breve que no segundo grupo, cerca de 35 

minutos. 

 

O segundo grupo, como dito, estava em menor número que o primeiro, porém com 

um número maior de participantes com graduação completa. O nível de discussão 

foi mais dinâmico e as pessoas estavam mais entrosadas e mais a vontade para 

conversar e trocar idéias. Por conta disso, o grupo focal durou quase uma hora. 

 

 

 



 

Considerações finais e recomendações futuras 
 

A partir da pesquisa realizada, identificou-se que o processo de interação e 

navegação em edições digitais em relação as plataformas guarda certas 

particularidades. A orientação e navegação é facilitada pela simulação do 

impresso e a clara sinalização dos botões de avanço e retrocesso de página. A 

interação e a imersão não ocorreram em níveis mais profundos em função dos 

poucos recursos de hipermídia presentes nas plataformas ou mesmo o não 

reconhecimento desses pelos usuários-leitores no tempo destinado para tal. 

 

Quanto ao processo de leitura em ambos os grupos foi dito que houve um nível 

maior de concentração e atenção, porém menor fluidez, devido a necessidade de 

ampliação, de clicar e arrastar, da diagramação em colunas e da interrupção 

provocadas pelas imagens. Nessa linha, a relação texto-imagem dentro das 

edições digitais mostrou-se conflituosa, pois ficou evidente que ao ampliar-se as 

páginas as imagens passavam a funcionar como ruídos ao fluxo da leitura.  

 

O baixo contraste entre texto e fundo foram fatores que influenciaram 

negativamente a leitura em tela, pois haviam textos na cor castanha aplicados 

sobre um fundo cinza ou letras brancas sobre um fundo amarelo. Essas 

combinações exigiam um olhar mais atento dos usuários-leitores, tornando a 

experiência mais lenta. 

 

A metodologia desenvolvida para coleta de dados usando a técnica de grupos 

focais foi essencial para evidenciar a experiência do usuário-leitor quanto ao uso 

de uma edição digital.  

 

O potencial hipermidiático que as edições digitais oferecem está sendo 

subutilizado. O diálogo com os grupos focais deixou evidente a expectativa dos 

participantes quanto a falta de um maior nível de interatividade. Quanto ao uso de 



 

ferramentas, mais do que oferecer recursos interativos, é preciso que eles estejam 

funcionando para evitar frustrações. As edições digitais carecem também de uma 

sinalização explícita dos hiperlinks e de áreas ativas, bem como instruções 

exibindo os recursos oferecidos.  

 

Faltam às edições digitais do mercado brasileiro um projeto editorial que valorize a 

navegação advindo da tradição das revistas impressas e incorpore a linguagem da 

internet que exige uma navegação mais dinâmica já apreendidas e entendidas 

pelo usuário atual. Apesar de uma série de recursos estarem disponíveis junto as 

editoras digitais, uma pequena parte é usada pelas editoras de revistas, que 

pouco investem nesse sentido.  

 

Dois fatores que contribuem fortemente para seu uso são a gratuidade e a 

acessibilidade, pois com um computador (ou suporte similar) é possível acessar 

diversas edições digitais, procurar por outros títulos e isso pode despertar o desejo 

de compra da versão impressa. 

 

É flagrante o potencial de uso das edições digitais para exibição de documentos, 

livros, revistas e outros impressos mais antigos, por manterem a estrutura original, 

propiciarem acesso a um público maior e ainda preservar os originais de 

vandalismo ou deterioração.  

 

Além disso, uma tendência encontrada hoje é a customização ou a personalização 

dos conteúdos pelo usuário-leitor, que pode escolher e encadear as sessões que 

deseja para compor uma revista personalizada. Nesse sentido, seria relevante 

também desenvolver um projeto editorial híbrido para revistas destinadas a 

publicação em multi-plataforma, aprimorando as atuais estratégias visuais e de 

conteúdo.  

 



 

O uso de edições digitais pode atender a diversas finalidades. Seu emprego 

através de dispositivos sensíveis ao toque pode se dar em espaços públicos para 

exibição de documentos, livros, revistas, catálogos, etc. Mas um de seus maiores 

potenciais de uso é democratizar o acesso a informação de livros e publicações 

antigas, de importância histórica mantendo o encadeamento das páginas sem por 

em risco os originais, por exemplo, o acervo de livros de domínio público de 

bibliotecas nacionais. 
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