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Conta Pessoal 
 

Acessando sua conta    
 

Sensostudy é um serviço de nuvem, por isso você pode acessá-lo a qualquer hora de 

qualquer dispositivo. Você pode acessar sua conta Sensostudy usando seu nome de 

usuário e senha em: https://lab.sensostudy.com/ 

Uma vez logado, você obterá o workspace pessoal onde você pode criar novos 

estudos, editar e copiar os estudos existentes, excluí-los e visualizar os resultados. 

 

 

Os estudos listados no workspace podem ter diferentes status, dependendo de seu 

estado: 

 

 

 

 

 

 

https://lab.sensostudy.com/


                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

No início - o estudo foi criado, mas se um respondente seguir o link, ele receberá 

uma mensagem dizendo que o estudo foi interrompido. 

No progresso - o estudo está em execução. Nesse estado todos os resultados dos 

respondentes são registrados e podem ser acessados no relatório. 

Suspenso - o estudo foi iniciado, mas por alguns motivos alguém teve que 

interrompê-lo. Se um respondente seguir o link, ele receberá uma mensagem 

dizendo que o estudo foi interrompido. 

Concluído - o estudo foi concluído, o número necessário de entrevistados foi 

alcançado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

Pré-visualização dos estudos 
 

 

 

Ao clicar no nome do estudo, você verá três tipos de links que podem ser copiados 

(veja a imagem acima): 

Para os respondentes - este link foi criado para os entrevistados. Você deve 

compartilhá-lo com as pessoas que participarão do estudo. Antes de compartilhar o 

link, certifique-se de que o estudo está em execução, caso contrário, basta clicar no 

botão Executar conforme mostrado na imagem acima. Todos os resultados serão 

registrados de acordo com as configurações do estudo. 

Os links de pré-visualização com lógica e pré-visualização sem lógica são 

normalmente usados para visualizar seus estudos sem registrar os resultados. 

A diferença entre eles é que, quando você está visualizando o estudo com lógica, 

todas as regras e filtros que você configurou no estudo são mostrados. Assim, você 

pode ter certeza de que a lógica do estudo está configurada corretamente, ou o 

screener qualifica os usuários de acordo com configurações e outras regras 

funcionam corretamente. 

A pré-vizualização sem lógica funciona vice-versa, quaisquer configurações definidas 

para desqualificar usuários ou pular tarefas são desabilitadas.  

 



                                                                                                                                                                  
 

É importante usar este tipo de visualização quando você precisa verificar todo o 

estudo e passar por todas as tarefas. Se você não sabe como o estudo está 

configurado, você deve sempre usar este tipo de visualização para revisar todas as 

tarefas. 

 

 

 

Criação de estudos 

Criar um questionário 
 

 

 

No modo de edição de estudo na guia Criar um questionário, você pode encontrar 

mais 5 guias disponíveis com configurações diferentes, além das configurações de 

estudo mais comuns acima: 

 

● Boas-vindas e política de privacidade 

● Screener 



                                                                                                                                                                  
 

● Questionário 

● Lógica 

● Parâmetros adicionais 

 

Cada novo estudo geralmente é configurado passo a passo da esquerda para a 

direita. Para alterar o nome do estudo, basta clicar nele no canto superior esquerdo. 
 

Guia Boas-vindas e política de privacidade 
 

Nesta guia, você pode controlar se a saudação e/ou política de privacidade é exibida 

para seus entrevistados quando eles começam o estudo. O conteúdo pode ser 

fasilmente editado. 
 

Guia Screener 
 

Na guia Screener, você pode adicionar algumas perguntas demográficas que 

registram as respostas ou filtram os entrevistados dependendo das configurações 

defnidas. Para habilitar a filtragem basta adicionar uma pergunta, verificar e 

selecionar o valor que deve qualificar ou desclassificar os entrevistados. 
 

 
 

Com base no exemplo acima, o sistema coletará o gênero dos participantes e 

descartará qualquer pessoa com menos de 20 e mais de 40 anos. 

Para adicionar perguntas, basta clicar em Selecionar parâmetros e escolher as 

perguntas que deseja incluir. 
 



                                                                                                                                                                  
 

Guia Questionário 
 

Quando terminar de configurar a mensagem de boas-vindas, a política de 

privacidade e o Screener, você pode começar a criar o cenário de estudo, ou seja, 

adicionar tarefas. 

 

Você pode adicionar tantas tarefas quanto você precisa em qualquer sequência. Os 

entrevistados obterão as tarefas na mesma ordem em que são exibidas no modo de 

edição, a menos que a lógica seja configurada para pular tarefas dependendo de 

certos critérios. 

 

Esta é a aparência da barra de ferramentas do questionário: 
 

 

 

Para adicionar uma nova tarefa, basta clicar em um dos tipos de tarefa, por exemplo, 

Pergunta para obter as novas configurações de etapa. 
 

Novo passo 

Vamos ver quais tipos de tarefas estão disponíveis para seus estudos. 

Pergunta 

Esse tipo de tarefa geralmente é usado quando você deseja obter certas 

informações de seus respondentes. 
 

É assim que a Pergunta se parece no modo de edição: 



                                                                                                                                                                  
 

 
 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Pergunta - aqui você pode adicionar sua pergunta junto com imagens, vídeos, 

links, etc. 

● Tipo de resposta - controle como os entrevistados devem fornecer suas 

respostas. 

o Forma livre - qualquer resposta cujo comprimento é controlado pelo limite 

de caracteres. 

o Escolha entre as opções - pode ser apenas uma resposta ou várias 

respostas. 

o Em formato especificado - pode ser numérico, moeda, porcentagem ou 

data. 

● A resposta é obrigatória - o participante não poderá pular a pergunta. 

● Limite de comprimento de resposta - limite o comprimento da resposta (# 

mínimo e máximo de caracteres). 

● A resposta correta - mais tarde, isso ajudaria você a analisar os resultados. Você 

tambem pode filtrar os entrevistados com base em sua resposta em comparação 

com a resposta correta. 



                                                                                                                                                                  
 

o Usar expressões regulares - se uma resposta for fornecida em uma forma 

livre, usando expressões regulares, você pode verificar se ela contém 

palavras específicas e tratá-la como correta. 

● Atraso antes da resposta - usado para chamar a atenção dos entrevistados para 

a tarefa. 

● É possível anexar arquivos - em alguns casos, você pode precisar que seus 

entrevistados anexem um arquivo para verificar se eles concluíram a tarefa, por 

exemplo, se a tarefa era encontrar e baixar algum documento específico em seu 

site. 
 

 

Teste de site 

O teste de site permite que você observe como os respondentes interagem com seu 

site ou protótipo e como eles realizam deferentes tarefas. 

 

É assim que o Teste de site se parece no modo de edição: 
 

 



                                                                                                                                                                  
 
 

 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Página inicial - adicione um URL do site ou protótipo que você deseja testar. Aqui 

a tarefa começará. 

● Posição do painel de resposta – É um painel de controle para o entrevistado. 

Usando este painel, ele pode ver a tarefa, pular ou completá-la. O painel pode 

ser colocado em qualquer canto da página. 

● Descrição da tarefa - descreva o que seus entrevistados devem fazer. 

● Tempo mínimo para examinar a tarefa - usado para chamar a atenção dos 

entrevistados para a tarefa. 

● Tipo de resposta - existem basicamente dois tipos de respostas que são 

mostradas aos entrevistados assim que concluem a tarefa. 

o Forma livre, escolha entre das opções, em formato especificado - os 

respondentes devem inserir suas respostas em um dos três formatos 

selecionados. 

 Pergunta para a tarefa - a pergunta real que você pode fazer após a 

conclusão da tarefa do site. 

o Siguir um link - o resultado da tarefa será registrado como um URL onde o 

respondente conclui a tarefa. 

o Link correto de conclusão de tarefa - se você definir um link de sucesso e o 

respondente concluir a tarefa nesse mesmo link, o sistema irá tratá-la 

automaticamente como bem-sucedida, o que o ajudaria a analisar os 

resultados do estudo. 

● Tempo de resposta - você pode limitar o tempo que um entrevistado pode gastar 

para completar a tarefa. 

 

É importante saber que o Teste de site pode ser realizado de duas maneiras: 

 

● Manualmente - o respondente executa todas as etapas de acordo com a 

descrição da tarefa, clica em Continuar e responde à pergunta se ela foi 

configurada. 

● Automaticamente - o estudo é concluído automaticamente quando o 

entrevistado realiza uma determinada ação, por exemplo, clica em um link 

específico ou visita uma página específica. Isso pode ser habilitado 

adicionando algum código JavaScript. 



                                                                                                                                                                  
 
 

Matriz de respostas 

As perguntas da matriz são usadas como uma forma de fazer uma ou várias 

perguntas sobre uma ideia semelhante quando há uma escala envolvida. Você pode 

usá-los para mini-pesquisas ou como uma única pergunta com uma escala. 

Perguntas de matriz são ótimos para pesquisas de experiência do cliente, pesquisas 

de escala de usabilidade do sistema, etc. Isso pode ser útil para fazer pesquisas 

quantitativas. 

 

É assim que a Matriz de respostas se parece no modo de edição: 
 

 
 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Pergunta - aqui você pode adicionar sua pergunta junto com imagens, vídeos, 

links, etc. 

● Linhas - adicione uma afirmação que você deseja que seus entrevistados 

avaliem. 

● Colunas - o número de colunas representa o número de pontos da escala. 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

o Tags - usando tags, você pode converter respostas de texto em valores 

numéricos. Digamos que você adicionou 5 linhas, o que significa que você 

tem uma escala de 5 pontos como Discordo totalmente, ..., Concordo 

totalmente. Você pode atribuir um valor numérico a cada uma das opções. 

Por exemplo 1 ponto para Discordo totalmente e 5 pontos para Concordo 

totalmente. O sistema calculará automaticamente os resultados do estudo 

com base nos valores atribuídos. 

 

Classificação 
 

O objetivo desse tipo de tarefa é permitir que os respondentes variem as opções 

fornecidas na ordem de preferência. 

 

É assim que a Classificação se parece no modo de edição: 
 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 
 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Instrução - aqui você pode adicionar sua pergunta junto com imagens, vídeos, 

links, etc. 

● Objetos classificados - valores que você gostaria que seus respondentes 

classificassem (palavras, slogans, frases, etc.) 
 

 

Mostrar a mensagem 
 

Use o Mostrar a mensagem quando quiser fornecer algumas informações adicionais 

(por exemplo, instruções ou cuidado) aos entrevistados. Também é usado 

principalmente entre as tarefas para preparar os entrevistados para as próximas 

etapas. 

 

É assim que o Mostrar a mensagem se parece no modo de edição: 
 

 
 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Texto de botão - personalize a legenda do botão que levará o entrevistado à 

próxima tarefa.  

● Texto da mensagem - a mensagem para a qual você deseja chamar a atenção 

dos entrevistados. 

● Atraso antes de resposta - certifique-se de que o respondente não perca a etapa 

Mostrar a mensagem definindo um atraso antes que a botão Próximo esteja 

disponível. 
 



                                                                                                                                                                  
 
 

Escolha entre as opções 
 

Este tipo da tarefa permite que os participantes fazem a escolha entre várias opções. 

As imagens adicionadas à tarefa são mostradas a entrevistados e eles devem 

selecionar uma ou várias imagens fornecendo comentários por que fizeram essa 

escolha. 

 

É assim que a Escolha entre as opções se parece no modo de edição. 

 

 
 

● Clique ou arraste e solte para fazer upload - é usado para fazer upload das 

imagens. Você pode simplesmente clicar nessa área para fazer upload dos 

arquivos do seu computador. 

● Pergunta - aqui você pode adicionar a tarefa junto com imagens, vídeos, links, 

etc. 

 

Além disso, você pode limitar o tempo de resposta, permitir a seleção de várias 

imagens ou limitar o número de imagens que podem ser selecionadas e exigir que os 

respondentes comentem sua escolha. 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

First Click 

Quando você quiser saber onde o respondente irá clicar para encontrar uma 

determinada informação, você pode fazer o teste de First Click. Os entrevistados 

verão uma imagem e serão solicitados a clicar na área onde acham que podem 

encontrar as informações espesificadas. É geralmente usado para teste de primeira 

impressão. Nos resultados do estudo, você obterá um mapa de calor com um 

número de cliques em cada área.  

 

É assim que o First Click se parece no modo de edição: 
 

 
 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Texto introdutório antes da imagem ser mostrada - aqui você pode adicionar a 

descrição da tarefa que será exibida (os entrevistados ainda não verão a 

imagem). 

● Um lembrete rápido (onde clicar) - este lembrete será mostrado junto com a 

imagem onde os entrevistados devem clicar. 

● Clique ou arraste e solte para fazer upload - é usado para fazer upload das 

imagens. Você pode simplesmente clicar nessa área para fazer upload dos 

arquivos do seu computador. Depois de fazer o upload, basta selecionar a(s) 

área(s) que você gostaria que o sistema considerasse como corretas. 
 



                                                                                                                                                                  
 

Primeira Vista 

A tarefa Primeira Vista ajuda a revelar o que seus entrevistados mais notarão nos 

primeiros 5 (pode ser ajustado) segundos depois de ver a imagem do seu site, design 

ou anúncio. Informamos aos entrevistados que uma imagem será mostrada por um 

período específico de tempo (geralmente de 5 a 7 segundos) e pedimos que se 

lembrem o máximo possível. Para obter o feedback deles, você pode adicionar a 

tarefa Pergunta logo após a Primeira Vista perguntando o que eles se lembraram. 

É assim que a Primeira Vista se parece no modo de edição: 

 

 

 

● Nome da etapa - usado internamente, não será mostrado aos entrevistados. 

● Texto introdutório antes de iniciar o teste - aqui você pode adicionar a descrição 

da tarefa (os entrevistados ainda não verão a imagem). 

● Clique ou arraste e solte para fazer upload - é usado para fazer upload das 

imagens. Você pode simplesmente clicar nessa área para fazer upload dos 

arquivos do seu computador. 
 

Teste de Desktop 

Usando o Teste de Desktop, você pode verificar como os respondentes interagem 

com os aplicativos. Por exemplo, é possível observar o que os usuários fazem com 

os arquivos baixados, ou como trabalham com o CRM instalado localmente em seus 

computadores, etc. 
 



                                                                                                                                                                  
 

Dos meus outros estudos 

Se você já possui outros estudos disponíveis no seu Worlspace e deseja reutilizar as 

perguntas deles, é possível importar o questionário completo de outro estudo como 

uma única tarefa. Basta passar o ponteiro do mouse sobre o nome do estudo e clicar 

em Adicionar tudo ou colocá-lo na frente da tarefa para adicionar apenas uma 

tarefa. 

 

 
 

 

Painel de controle de tarefas 

 

Ao passar o ponteiro do mouse sobre qualquer tarefa do questionário ou apenas 

clicar nela, você obterá alguns controles que permitem: 

    - editar a tarefa 

   - pré-visualizar o estudo a partir desta tarefa como respondente. 

Observe que a ordem das próximas perguntas será a mesma se você visualizou o 

estudo com lógica, ou seja, se você configurou para pular algumas perguntas, elas 

serão puladas nesta visualização. 

   - duplicar a tarefa junto com todas as configurações 

   - deletar a tarefa 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

Alterar a ordem das tarefas 

Você pode alterar a ordem das tarefas simplesmente arrastando-as para cima ou 

para baixo. 

 

Guia Lógica 

Se você terminou de configurar o Questionário, agora você pode prosseguir com a 

criação de regras na guia Lógica. Isso permitirá que você configure o estudo para 

que as tarefas sejam puladas dependendo das escolhas dos entrevistados.  

As regras são baseadas em condições, por exemplo, Se a resposta para a Tarefa #1 

foi ‘Amarelo’, pular a Tarefa #2 e seguir com a Tarefa # 3; se a resposta foi ‘Preto’, 

continuar com a Tarefa #2”. 

A Lógica é usada principalmente nos seguintes casos: 

● Quando você precisa distribuir respondentes para diferentes fluxos de tarefas 

com base em certos atributos (por exemplo, precisamos que 50% dos 

respondentes sejam homens e mais 50% sejam mulheres). 

● Quando seu estudo contém tarefas e perguntas designadas apenas a 

determinados entrevistados (por exemplo, se um entrevistado selecionou 'Sim', 

precisamos fazer uma pergunta de esclarecimento. Outro exemplo, quando 

você precisa que 50% dos entrevistados realizem um fluxo de tarefas e mais 50% 

o outro) 

 

Vamos criar uma regra para que você entenda melhor como tudo isso funciona.  

Digamos que você adicionou uma tarefa Pergunta, em que os entrevistados 

precisam escolher qual motor de busca eles usam com mais frequência. Uma das 

opções seria ’Yahoo’. 

Então, se eles escolheram ‘Yahoo’, você deseja que eles passem para outra tarefa e 

respondam à pergunta sobre quais outros serviços de ’Yahoo’ eles usam (previsão 

do tempo, notícias, etc.). 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

Então, se eles escolheram ‘Yahoo’, você deseja que eles passem para outra tarefa e 

respondam à pergunta sobre quais outros serviços de ’Yahoo’ eles usam (previsão 

do tempo, notícias, etc.). 

Agora você tem duas perguntas no seu estudo e deseja configurar a lógica. Portanto, 

a Tarefa #2 só é exibida para aqueles entrevistados que selecionaram ’Yahoo’ na 

Tarefa #1. 

 

 

Acesse a guia Lógica no menu secundário superior e clique em Adicionar nova regra 

da lógica: 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

Em seguida, você verá o menu de criação de regras: 

 

 

 

● Nome da regra (primeiro campo) - digite qualquer nome para torná-lo mais fácil 

de lembrar. 

● SE: Adicionar regra da lógica - agora você deve escolher um critério com base no 

qual você pode selecionar as etapas a serem puladas. Clique no botão Adicionar 

regra da lógica para obter as opções de critérios disponíveis, como perguntas do 

screener (por exemplo, gênero, idade, etc.), alguns parâmetros técnicos (por 

exemplo, navegador, sistema operacional, etc.) e tarefas do questionário. Para 

ativar a regra com base nas respostas dos entrevistados, selecione Respostas 

para Passo 1 e clique no botão Pronto. 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

● Agora você deve definir quando exatamente a regra deve ser ativada em seu 

estudo. No nosso caso queremos defini-la da seguinte maneira - SE no Passo 1, 

a resposta NÃO FOR IGUAL a ‘Yahoo’, PULE Passo 2. 

● Assim, nesta tela, selecionamos NÃO IGUAL, cliqamos em Definir, selecionamos 

‘Yahoo’ e clicamos no botão Pronto. 

 



                                                                                                                                                                  
 

 

● Portanto, configuramos a condição SE e agora precisamos adicionar etapas a 

serem ignoradas se a condição for atendida. Clique em Adicionar uma etapa, 

selecione as perguntas que deseja ignorar na janela pop-up e clique no botão 

Pronto. 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 
 

● É isso! Você acabou de criar uma regra que irá ignorar a Tarefa # 2 sobre os 

diferentes serviços do Yahoo para os entrevistados que não escolheram o Yahoo 

na Tarefa # 1. 

Existem muitos outros casos que podem ser tratados com a guia Lógica. 

 

 

Guia Parâmetros adicionais 

Usando a guia Parâmetros adicionais, você pode controlar algumas configurações 

extras do seu estudo. 

 

 

● Idioma - permite que você selecione o idioma de seu estudo, juntamente com 

alguns controles e mensagens/telas do sistema que seus entrevistados verão ao 

fazer o estudo. 

● Criar o template - você pode marcar esta opção para usar este estudo como um 

template para o future. 

● Gravação de rosto e voz - esta opção é usada principalmente com a tarefa Teste 

de site e permite não apenas gravar a tela, mas também o rosto e a voz do 

entrevistado. 

● Descrição do estudo (para uso interno) - coloque notas que ajudarão você e seus 

colegas a entender do que se trata este estudo. 



                                                                                                                                                                  
 

 

● Mostrar barra de progresso - uma vez ativada, a barra de progresso será exibida 

durante todo o estudo, mostrando aos entrevistados o quanto eles concluíram 

até agora. 

● Ativar filtragem por navegador/plataforma - você pode configurar uma filtragem 

adicional, permitindo que os entrevistados participem apenas usando 

navegadores ou sistemas operacionais específicos 

 

 

Guia Desenho visual do questionário 

Nesta guia você pode customizar o seu estudo - carregar o logo da sua empresa que 

será exibido durante todo o estudo no canto superior direito, mudar as cores do 

fundo e dos botões e até usar fontes diferentes. 

 

 

 

Guia Coleção de dados 

Aqui você pode iniciar o estudo, configurar links para seus entrevistados e configurar 

redirecionamentos. 

 



                                                                                                                                                                  
 

Inicialização e Estatísticas 

 

 

 

Este é mais um lugar a partir do qual você pode iniciar seu estudo e revisar o número 

de respondentes que participaram até o momento. 

É possível interromper o estudo automaticamente assim que o número de 

respondentes definido for atingido. Você sempre pode alterar o número e/ou iniciar 

o estudo novamente. 

 

URL (links) para entrevistados 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  
 
 

Aqui você pode copiar o URL completo do seu estudo ou marcar a opção Cortar o 

link. Também é possível gerar e baixar um código QR nos formatos de arquivo de 

imagem PNG, SVG e EPS. 

Por padrão, o sistema não permite acessar o estudo mais de uma vez usando um 

dispositivo, embora você possa copiar um link especial que permitirá que seus 

respondentes o façam. Isso pode ser útil se vários respondentes fizerem o teste em 

um dispositivo. 

Quando precisar identificar os respondentes, você pode enviar links exclusivos para 

cada um deles marcando a opção Links únicos para entrevistados, inserindo o 

número dos participantes e clicando em Gerar links. 

 

Redirecionamentos 
 

 

 



                                                                                                                                                                  
 
 

Nessa guia, você pode personalizar as mensagens mostradas ao concluir o estudo 

e/ou configurar diferentes links de redirecionamento que podem ser úteis quando 

você estiver trabalhando com painéis ou quiser recompensar seus entrevistados por 

participarem, etc. 

● Estudo totalmente concluído - aplica-se àqueles que completaram o estudo 

inteiro 

● Não apto - aplica-se àqueles que não foram selecionados ou foram excluídos 

pelas regras de lógica. 

● Você está atrasado (cota de entrevistados cheia) - aplica-se àqueles que 

ingressaram no estudo quando o limite dos entrevistados já foi atingido.  

 

Obs. O limite de participantes não inclui os entrevistados que não concluíram o 

estudo. 

 


