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Abstract. The objective of the work is a case study based on the analysis and heuristic
evaluation  created  by  Jakob  Nielsen  for  the  Human Computer  Interaction  process.
According to (AGNI, 2015) heuristic capacity is a human characteristic to discover or
solve problems based on practical experience, observation and creativity. Therefore, in
order to perform a good heuristic evaluation, a small group of evaluators with solid
usability experiences is necessary to examine the interface and evaluate its compliance
with  the  previously  chosen list  of  usability  principles  (the  heuristics).  And with  an
assessment  of  the  interaction  style  (GARCÍA,  2016)  it  simplifies  the  numerous new
functionalities  identified  for  computers,  together  with  the  new  profiles  of  potential
users, which require the analysis, improvement and evolution of interaction styles. And
it states (TAKE, 2019) that the prototype is a simulated version or sample of a final
product, the one used for testing before launch.
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Resumo. O objetivo do trabalho é um estudo de caso baseado na análise e a avaliação
heurística criado por Jakob Nielsen para o processo de Interação Humano Computador.
Conforme (AGNI, 2015) a capacidade heurística é uma característica humana para desco-
brir ou resolver problemas a partir da experiência prática, da observação e da criatividade.
Por isso, para realizar uma boa avaliação heurística, é necessário um pequeno grupo de
avaliadores com experiências sólidas em usabilidade, para examinar a interface e avaliar a
sua conformidade com a lista de princípios de usabilidade escolhida previamente (as heu-
rísticas). E com uma avaliação do estilo de interação (GARCÍA, 2016) simplifica as inúme-
ras novas funcionalidades identificadas para os computadores, juntamente com os novos
perfis de usuários potenciais, exigem a análise, a melhoria e a evolução dos estilos de inte-
ração. E afirma (TAKE, 2019) que o protótipo é uma versão simulada ou amostra de um
produto final, a utilizada para testes antes do lançamento.

Palavras-chave: Análise,  Computadores,  Criatividade,  Experiência,  Heurística,
Melhoria, Protótipo, Usabilidade.
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1. Introdução

O presente artigo tem por objetivo estudar a definição da avaliação heurística, os
paradigmas da avaliação, método de avaliação heurística, e, comparar os dois produtos
escolhidos para fazer uma avaliação heurística, e observar um estilo de interação e a
prototipação desses dois produtos.

Sabe-se  que  muitas  das  decisões  do  dia-a-dia  são  tomadas  sob  a  égide  de
incertezas e riscos, quando não sabe-se exatamente a probabilidade dos resultados da
tarefa que se pretende implementar.  E são várias as atividades do cotidiano que são
caracterizadas pela incerteza e risco. Quer dizer, planeja-se algo que depende de outros
partícipes e/ou situações que não se tem sob controle. 

Percebe-se  assim  a  importância  de  uma  afinidade  e  bom  entendimento  das
heurísticas, que se submetidas a uma análise cuidadosa e criteriosa, por certo poderão
contribuir sobremaneira no processo decisório de o que fazer/aplicar e como proceder.
As  heurísticas  têm  o  escopo  de  reduzir  a  complexidade  das  tarefas,  de  levantar
probabilidades, e, orientar, na ampla maioria das vezes, simples decisões e julgamentos.

Na seção 2 do presente trabalho, tem-se exatamente a forma de como fazer a
análise dessas heurísticas, onde busca-se entender e analisar, após comparativos tendo
como base as dez heurísticas, aspectos dos produtos Word e Excel. Na seção 3 trata-se
da  interação  onde  especifica-se  as  capacidades  e  características  dos  sistemas,
relacionando-os  as  ações  e  objetos  da  interface.  E,  na  seção  4  estuda-se  sobre  a
prototipação, com ênfase na satisfação do cliente e usuário abordando-se os benefícios
disponibilizados por cada um dos produtos.  

 

2. Desenvolvimento

Vamos  fazer  um estudo  da  avaliação  heurística  para  comparar  com os  dois
produtos escolhidos para analisar e avaliar, ver o estilo de interação e a prototipação de
cada um desses produtos que foram Microsoft Word e Microsoft Excel. 

2.1. Visibilidade do Estado do Sistema

De acordo com a (MICROSOFT, 2020), o  Microsoft Word conta o número de
palavras em um documento enquanto você digita. O Word também pode contar páginas,
parágrafos, linhas e caracteres, incluindo ou não os espaços. Além disso, o Word pode
contar palavras em notas de rodapé e notas de fim.

Estado do sistema de contagem de palavras da Microsoft Word (Foto: Microsoft)
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Conforme (SUGAI, 2016), a barra de status do Microsoft Excel pode abrigar al-
guns recursos bem interessantes e úteis para quem trabalha com planilhas no programa.

Para o usuário que ele se acostuma usando essa ferramenta, é preciso ter um
máximo proveito para configurar a barra de estado do Excel que se encontra no rodapé
da planilha não pode passar em branco, ela reúne em diversos recursos que são acessa-
dos via botão direito do mouse. O usuário que tem um máximo proveito, ele pode confi-
gurar e/ou personalizar a sua barra de status (estado), os dois estados deles são “ativar”
e “desativar”,  com a configuração dele o Sistema Operacional  Mac OS  é similar no
Windows.

Estado do sistema de personalização da barra de status da Microsoft Excel (Foto:
André Sugai)

2.2. Correspondência entre Sistema e Mundo Real

(MICROSOFT, 2017) o Microsoft Word,  Excel  e PowerPoint Online já permi-
tem que os estudantes colaborem na execução de documentos em tempo real. Com One-
Note Class Notebooks e novas experiências de atribuição e testes, os professores podem
facilmente distribuir conteúdo, avaliar o trabalho e personalizar a aprendizagem, e se
comunicar com alunos, pais e funcionários. 
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2.3. Controle e liberdade para o usuário

Conforme (MICROSOFT, 2015), documentos estruturados são documentos que
controlam onde o conteúdo pode aparecer  em um documento,  que tipo de conteúdo
pode aparecer no documento e se o conteúdo pode ser editado.

Para o usuário que trabalha com a ferramenta do Word, eles tem uma liberdade
de criar um modelo de artigo ou outro tipo de modelo, pois o usuário deve trabalhar
bem com o controle de conteúdo dessa ferramenta e criar com os documentos estrutura-
dos.

Conforme explica (MICROSOFT, 2020) o Microsoft Excel  fornece vários con-
troles para planilhas de caixa de diálogo que são úteis para selecionar itens de uma lista.
Exemplos de controles são caixas de listagem, caixas de combinação, botões de rotação
e barras de rolagem.

Porem, o usuário deve seguir bem as informações usando os métodos do contro-
le do Excel para que ele possa usar os exemplos de controle para as planilhas.

2.4. Consistência e Padronização

Conforme (MICROSOFT, 2020) um novo recurso do Microsoft Word chamado
Formatar  Verificador  de  consistência.  O  artigo  explica  como  ativar  e  desativar  o
verificador de consistência de formato e descreve as regras pelas quais o verificador de
consistência formato avalia a formatação.

O  usuário  que  usa  esta  ferramenta,  ele  pode  verificar  se  houve  alguma
inconsistência  não  intencionais  no  texto  e  formatação,  de  acordo  com  as  regras
especificas  de formatação de parágrafo.  As regras que o verificador  de consistência
formatar usa para identificar um formato possivelmente não intencional pela seguinte
maneira. 

Explica (ROSA, 2018), o alicerce de uma planilha é a base de dados. De nada
adiante se preocupar com as análises sofisticadas e gráficos interessantes se a base está
desorganizada.

Com essa questão da consistência do Microsoft Excel é pela base de dados, eles
conseguem retrabalhar e ter uma limitação no uso de ferramentas, há também perda de
confiabilidade. Ele aborda nesse mandamento anterior, tratativas a fim de padronizar os
caracteres especiais, como espaços e acentos, devem ser realizadas.
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2.5. Prevenção de Erros

Conforme (SILVA, 2019) o sistema deve prever situações onde o usuário possa
cometer um erro e sinalizar para ele essa possibilidade antes dele realizar a ação. 

Ainda na questão do Microsoft Word, quando o usuário cria um documento no
Word para que ele possa salvar. Acontece pela busca errada que é uma exclusão ou sair
de um documento sem salvar alterações onde possa causar um impacto grande e ela
deve precede  uma caixa  de  confirmação  para  salvar  um documento  para  evitar  um
problema maior.

Caixa de confirmação para salvar as alterações no documento da Microsoft Word
(Foto: Jefferson Silva)

Explica (MACEDO, 2017), existem dois tipos de erros que os usuários normal-
mente cometem: o deslize e o engano. Pode até parecer a mesma coisa mas são sutil-
mente diferentes. O deslize é quando um usuário pretende realizar uma ação mas acaba
realizando outra, isso acontece tipicamente quando ele não está totalmente focado em
sua ação dentro da aplicação. Já o engano é quando a compreensão de alguma informa-
ção é equivocada ou entendida de outra forma.

Na  questão  da  caixa  de  confirmação,  o  Microsoft  Excel,  mas  é  similar  da
Microsoft Word, quando o usuário cria um documento ou uma planilha para que ele
possa salvar e/ou excluir.
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Caixa de confirmação para excluir uma planilha da Microsoft Excel (Foto: Gabriel
Mo. Macedo)

2.6. Ajuda para reconhecer, diagnosticar e remediar erros

Com essa questão da sexta heurística, com uma comparação do Microsoft Word
e Microsoft Excel vamos levantar as duas diferenças.

No  Word,  existe  um verificador  de ortografia.  Quando o usuário escreve em
alguma palavra  que  ocorra  uma ortografia  incorreta  (a  palavra  de  aparece  na  linha
vermelha), o usuário redigitar uma palavra para que a ortografia esteja correta.

Para diagnosticar o Microsoft Word e Excel, um ficheiro de um documento ou
planilha deve ter uma privacidade somente para visualizar os dados de diagnóstico, em
seguida deve ativar a visualização de dados nesta máquina para que ele possa ver os
dados. 

Ainda na visualização de dados de diagnóstico, a ação dele tem dois estados que
são  “ativar”  e  “desativar”  o  diagnóstico  durante  essa  aplicação  que  suportam  nos
computadores ao mesmo tempo. 

2.7. Reconhecimento ao invés de memorização

Conforme  (CARVALHO,  2017)  tornar  objetos,  ações,  e  opções  vísiveis  e
coerentes. Permitir que a interface ofereça ajuda contextual, e informações capazes de
orientar as ações do usuário.

Explica (RAPOSO, 2011), a interface não deve exigir que o usuário decore a
forma de acionar o sistema. Ao contrário, deve apresentar claramente as alternativas de
ação, de modo que baste o usuário ‘bater o olho’ e reconhecer a ação a executar.



INTERUNI/2020 Ano 7. Vol 7. ISSN: INTERUNI  2020 - Symposium for the internationalization of the
Institutes and Universities of Brazil, America and Europe. 

A questão da Sétima Heurística, vamos comparar as diferenças entre o Microsoft
Word e Microsoft Excel.

Reconhecimento de um formato do elipse da Microsoft Word (Foto: Lidiane dos
Santos Carvalho)

Reconhecimento da ordenação de uma lista no menu Table da Microsoft Word
(Foto: Alberto Barbosa Raposo)

2.8. Flexibilidade e eficiência no uso

Explica  (PEREIRA,  2011),  a  interface  deve  adaptar-se  ao  contexto,  e  às
necessidades e deve apresentar eficiência de uso. O sistema deve ser fácil para usuários
leigos, mas também deve permitir ao usuário experiente programar e personalizar ações
frequentes. Deve-se oferecer aceleradores para usuários experientes. Esses aceleradores
incluem abreviações, teclas de função, clique duplo do mouse, e botões especiais para
funções  frequentes.  Os  atalhos  são  necessaries  para  recuperar  informações  em
profundidade na árvore navegacional a partir da interface principal. 
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A questão da Oitava Heurística, vamos comparar as diferenças da flexibilidade e
eficiência entre o Microsoft Word e Microsoft Excel.

Acelerador do editor de texto da Microsoft Word (Foto: Fernanda Pereira)

Conforme explica (LIMA, 2019), há muito tempo o  Excel  deixou de ser uma
simples planilha de cálculo para se tornar um dos aplicativos mais versáteis que pode-
mos encontrar. Fora o fato de podermos utilizá-lo para fazer cálculos, é possível classi-
ficar, filtrar, buscar, comparar, fazer projeções, gráficos e muito mais.

2.9. Design estético e minimalista

(JULIÁN, 2010), as desvantagens de usar o Word como um editor minimalista
são claras e é que, principalmente, o Word não é um editor minimalista. A interface é
bastante adequada,  mas ainda deixa visível a barra de inicialização e suas tentações.
Usar a correção automática para usar abreviações tem sido um truque desde o início dos
tempos,  existem alternativas,  mas você  ainda  pode usá-las.  E é  porque somos mais
rápidos quando escrevemos assim.

O editor minimalista da  Microsoft Word ajuda também a permitir uma escrita
onde ela possa mostrar as páginas que estão escritos em uma folha, mas com puro estilo
minimalista. Além do tamanho do texto dele, possa reduzir ou aumentar um tamanho da
fonte do seu texto e ajustar os tamanhos de linha.
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A questão da Nona Heurística com a Microsoft Excel, em 2017, ele ganhou os
ícones nativos e contém pelo menos centenas de ícones minimalistas e muito bonitos
para inserir os ícones dentro do seu Excel.

Inserção de um ícone minimalista do Microsoft Excel (Foto: Maximiliano Meyer)

2.10. Ajuda e Documentação

A questão da Décima Heurística, a Microsoft possui uma ajuda de um suporte da
empresa  do  Microsoft  Windows,  que  o  usuário  precisa  acessar  uma  ajuda  com  a
Microsoft Office com o Word, Excel e outros.

3. Estilo de Interação

Conforme  explica  (PEREIRA,  2014)  as  formas  como  usuários  e  sistemas
computacionais se comunicam e interagem. 

Entre os diversos estilos de interação exemplifica (GARCÍA, 2016) que podem
ser  citados  a  seleção  por  menus,  os  formulários,  as  linguagens  de  comandos  e  as
interfaces de manipulação direta. 
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WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers) da Microsoft Word (Foto: Moisés M.
Cuna)

E, com o sentido desse estudo de comunicação e interação (PEREIRA, 2014) os
paradigmas de interação trouxeram um fator que também pode determinar a forma de
usuários  e  sistemas interagirem;  responsável  por indicar  uma sequência  em que são
escolhidos e ativados pelo usuário os elementos que constituem uma operação; e, pode
ser ordenado dos seguintes modos: ação-objeto e objeto-ação.

Independentemente do estilo de interação a ser escolhido (GARCÍA, 2016) que
o  primeiro  passo  para  o  projeto  de  uma  linguagem  de  interface  qualquer  é  a
especificação  completa  das  capacidades  e  características  dos  sistemas,  que,
posteriormente, permite sua concretização por meio de uma relação de ações e objetos
da interface.

4. Prototipação

Com um assunto da prototipação (ALTHMANN, 2010) mostra que a criação de
um protótipo com duas telas, dando continuidade vamos agora enviar o nosso protótipo
para a avaliação do cliente.  Será aberto o  browser  padrão com o  Sketchflow Player
rodando o protótipo, um detalhe é que o cliente precisa do  Silverlight  instalado para
visualizar o protótipo.
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Criação de um protótipo simples (Foto: Márcio Althmann)

Ainda mais (ALTHMANN, 2010) levantou as janelas interessantes do  Sketch-
Flow Player:

Navigate: Além de navegar pelo protótipo mesmo clicando nos botões, como no
caso acima no botão login a janela navigate mostra as navegações possíveis a partir da
tela que estamos visualizando no momento. Temos também um  slider  que possibilita
aumentar ou diminuir o zoom sobre a tela visualizada.

Map: Mostra o mesmo diagrama com o relacionamento entre as telas que temos
dentro do Blend.

Feedback: É a janela mais interessante e onde serão feitas todas as anotações so-
bre o protótipo, nela temos pincéis para desenho, podemos escrever anotações, podemos
escolher cores para cada pincel, enfim, o cliente tem o protótipo livre para rabiscar, es-
crever como se estivesse com uma folha de papel e caneta na mão.
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Protótipo exportado para o Microsoft Word e visualizar (Foto: Márcio Althmann)

Com o levantamento dessa imagem (ALTHMANN, 2010) explica no Microsoft
Word que aparece uma abertura e/ou aparecer um protótipo criado no ambiente do site
SketchFlow Player.

Para o trabalho de um protótipo no Microsoft Excel, (MICROSOFT, 2020) fala
que o Script Lab é uma ferramenta conveniente para adicionar ao seu kit de ferramentas
de desenvolvimento durante a criação do protótipo e verificação da funcionalidade que
deseja adicionar ao suplemento.
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Código simples “Hello world” no Script Lab (Foto: Microsoft)

Nesta imagem encontrada em (YOUTUBE, 2020) demonstra-se a execução de
um código para apresentar o resultado de uma função dentro da planilha demonstrado
na forma de uma mensagem “Hello world”.

Resultado do gráfico dentro de uma planilha com uma linguagem JavaScript API
no Script Lab (Foto: Microsoft)

Nesta imagem encontrada em (YOUTUBE, 2020) demonstra-se a execução de
um código de linguagem e estilo resultado de um gráfico com barras (estatística) para
visualizar a quantidade da população das espécies. Com o Script Lab trabalha com o Ja-
vaScript, TypeScript, HTML e CSS.
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Percebe-se com o que foi exposto toda a potencialidade do aplicativo  Sketch-
Flow, e nota-se que muito ainda tem a acrescentar no sentido de buscar a satisfação das
necessidades dos clientes e usuários. Por sua vez, infere-se que o Script Lab tem suporte
para o Excel, Word e PowerPoint, e que para rodar precisa de suporte.

5. Resultados

Para iniciar a apresentação dos resultados é viável compreender como tais
serão  apresentados,  que  são  através  de  duas  tabelas  que  se  encontram
posteriormente. Esta forma de apresentação é chamada Tabela  Mcda MacBeth,
que conforme (COSTA; PHILLIPS, 2007) trata-se de um processo sócio-técnico
com várias fases, que “combina elementos técnicos da análise multicritério com
aspectos sociais de decision conferencing”. 

Cada uma das tabelas traz uma avaliação de um software, sendo esses dois
o Microsoft Word e o Microsoft Excel, a partir da perspectiva das dez heurísticas
de Nielsen já citadas neste artigo. Destacando seus pontos fortes, muito fortes,
moderados, fracos e muito fracos, por meio de porcentagens, cada software com
sua tabela e análise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Visibilidade do Estado do Sistema 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2  Correspondência entre Sistema e Mundo Real 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

3  Controle e Liberdade Para o Usuário 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

4  Consistência e Padronização 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

5  Prevenção de Erros 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

6  Ajuda para Reconhecer, Diagnosticar e Remediar Erros 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

7  Reconhecimento ao Invés de Memorização 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

8  Flexibilidade e Eficiência no Uso 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1

9  Design Estético e Minimalista 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

10  Ajuda e Documentação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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Total 0 6 6 4 1 6 6 3 5 8 45

% 0 13,3 13,3 8,9 2,2 13,3 13,3 6,7 11,1 17,7 100

Tabela 1 - Avaliação do Microsoft Word

Nos resultados levantados na tabela 1, demonstra-se que nas colunas dos núme-
ros 1 e 5 tem-se um resultado com pontos muito fracos, sendo 0% e 2,2%; a coluna de
número 8 resultou ponto fraco com 6,7%; as colunas de números 4 e 9 resultaram pon-
tos moderados, sendo 8,9% e 11,1%; as colunas dos números 2, 3, 6 e 7 resultaram pon-
tos fortes com 13,3%; e, a coluna do número 10 resultou ponto muito forte com 17,7%.

Ainda tem-se que os resultados levantados da avaliação do  Microsoft Word, a
primeira heurística apresenta um ponto muito fraco, e o ponto mais forte é a décima
heurística. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Visibilidade do Estado do Sistema 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2  Correspondência entre Sistema e Mundo Real 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

3  Controle e Liberdade Para o Usuário 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

4  Consistência e Padronização 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1

5  Prevenção de Erros 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

6  Ajuda para Reconhecer, Diagnosticar e Remediar Erros 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

7  Reconhecimento ao Invés de Memorização 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

8  Flexibilidade e Eficiência no Uso 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

9  Design Estético e Minimalista 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

10  Ajuda e Documentação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 6 7 3 1 6 5 4 5 8 45

% 0 13,3 15,5 6,6 2,2 13,3 11,1 8,8 11,1 17,7 100
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Tabela 2 - Avaliação do Microsoft Excel

Para os resultados levantados na tabela 2, demonstra-se que nas colunas de nú-
meros 1 e 5 houveram resultados com pontos muito fracos, sendo 0% e 2,2%; a coluna
número 4 resultou um ponto fraco com 6,6%; as colunas dos números 6, 7 e 8 resulta-
ram pontos moderados com 8,8% e 11,1%; as colunas dos números 2 e 3 resultaram em
pontos fortes, sendo 13,3% e 15,5% ; e por fim, a coluna de número 10 resultou ponto
muito forte com 17,7%.

Tem-se ainda conforme os resultados levantados que na avaliação do Microsoft
Excel, a primeira heurística foi um ponto muito fraco, e o ponto mais forte é a décima
heurística, semelhante à análise anterior.

6. Conclusão

As heurísticas,  pode-se dizer  que são mecanismos  que  se bem adaptados ao
alinhamento do que se pretende,  podem reduzir  o tempo e demanda de esforços em
processos decisórios e de maneira satisfatória. No processo de “coisas” acelerado em
que vive-se, cada vez mais busca-se decisões ágeis, no que lançar mão das heurísticas
pode ser um diferencial na acertiva.

No estudo realizado,  pode-se inferir  que  o programa  Word  e  Excel  atendem
praticamente todos os tipos de usuários.  E entre  os muitos programas e plataformas
oferecidos atualmente pela  Microsoft, são os mais populares e bem sucedidos. Em se
fazendo  uma comparação  quanto  ao  desempenho  e  aplicação  das  duas  ferramentas,
identifica-se  que  a  preferência  vai  depender  do  perfil  do  usuário  e  o  fim a  que  se
destina.

Conclui-se  que,  o  programa  Microsoft  Word  traz  ótimo  serviço  de  ajuda  e
documentação quanto ao uso do programa, isso quando procurado, acompanhado de
uma forte correspondência entre sistema e usuário, ajuda para prevenção, diagnósticos e
prevenção de erros,  fácil  memorização e  controle  do uso do software,  junto de sua
moderada  consistência,  padronização  e  design.  Porém  deixa  desejar  quanto  a  sua
flexibilidade de uso e há grande falta tanto para a visibilidade referente ao estado do
sistema quanto a remediação de erros.

Também,  pode-se  concluir  que,  o  programa  Microsoft  Excel,  semelhante  as
conclusões quanto ao software Microsoft Word, possui serviço de ajuda e documentação
quanto  ao  uso  do  programa  (se  procurado)  muito  forte,  com  grande  e  notória
correspondência sistema e usuário e fácil controle, com moderada ajuda ao diagnóstico,
remediação e prevenção de erros, flexibilidade, eficiência, e reconhecimento ao invés da
memorização  do  seu  uso.  Entretanto,  possui  fraca  consistência  e  padronização  do
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software e deixa muito a desejar quanto a remediação de erros e a visibilidade do estado
do sistema.

Não  é  exagero  dizer  que  nesses  dois  programas  encontra-se  soluções  mais
usadas em todo o mundo, por muitos anos, e, capazes de funcionar em praticamente
todos os tipos de ambientes. Assim, essas aplicações estão amplamente espalhadas nos
escritórios  ou  nas  residências  de  muitos  ao  redor  do  mundo.  Dependendo  das
necessidades de cada um, os usuários podem optar por um tipo de trabalho ou outro
usando o aplicativo correspondente. 
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