


vários donos de sites, mesmo sem

perceber, não se preocupam com

um fator determinante para o su-

cesso de uma loja virtual: sua usa-

bilidade, ou seja, a facilidade de uso
do site pelo usuário. "Se o consu-

midor entra em uma loja virtual e

não encontra o que está procuran-

do logo de cara, fecha a página e

vai para outra. É muito fácil e mui-

to rápido. É a mesma coisa que

chegar a uma loja física e a porta

estar fechada, o cliente não entra",

afirma a especialista em usabilida-

de Mercedes Sanchez, que mantém

o blogTá Difícil, onde consumido-

res comentam sobre produtos e

serviços difíceis de usar.

"Quanto mais fácil for a nave-

gação de um site, melhor é a expe-

riência de compra do e-consumi-

dor e maior a chance de finalizar a

compra e fazê-lo voltar", diz o edi-

tor do site e-commerce.org.br, Dail-

ton Felipini. Sendo assim, a facili-

dade de uso contribui diretamente

para a fidelização de clientes. Mas

como medir a usabilidade de um

website? Segundo Mercedes, a fa-

cilidade tem a ver com o tempo que

uma pessoa leva para aprender a

usar um determinado sistema e a

satisfação que ela obtém no final

da atividade. Aí está incluído, tam-

bém, o número de erros que ela co-

mete durante o processo. Caso

haja erro, o sistema deve indicar a

solução mais adequada.
A regra básica no que se refere

à usabilidade é: não faça o cliente

pensar. Em muitos casos, o pro-

blema começa já no primeiro pas-

so, na hora de localizar um produ-
to assim que entra no site, e vai
até a f inal ização - ou tentativa -
da compra. "Esses são dois proble-
mas cruciais que acabam se equi-
parando como pontos de atenção
para a tentativa de melhoria de um
sistema", destaca o coordenador da
área de experiência do usuário da
Usabilidade BR, Sérgio Carvalho.

motivos para desistir
Embora não haja pesquisas bra-

s i le i ras sobre o assunto, algumas
feitas em outros países indicam que
35% das pessoas que não encon-
t ram o produto, desistem e vão
procurar na página do concorren-
te. E que 40% dos clientes aban-
donam o carrinho de compras vir-
tual no meio do processo. São in-
ternautas que já entraram na pá-
gina, acharam o produto, iam fe-
char a compra, mas não conse-
guem por algum motivo. "Normal-
mente, as pessoas têm um certo
receio de falar das dificuldades que
encontram em um site, porque
acham que a culpa é delas. Mas,
independente da experiência prévia
do usuá r io com in fo rmát i ca , ele
tem que ser guiado para fazer a
compra", destaca Mercedes.

Os problemas relacionados à
usabil idade envolvem uma série de
etapas. "Um carrinho de compras
que não informe corretamente o ca-
minho a ser seguido, por exemplo,
é um forte candidato a ser largado
pelo caminho. Se o sujeito pára em
uma página e não sabe para onde
vai, fica perdido a ponto de desistir
da compra", diz Fe l ip in i . O cadas-
tro costuma ser outro aspecto di-
ficultoso para os usuários e tam-
bém pode fazer com que desistam
da compra. "Se o cliente percebeu

compra de um produto

pela internet ainda não

é uma operação simples

e fácil para muitos

usuários. Isso porque



que colocou uma informa-

ção errada no cadastro e não
tem como arrumar sem per-

der tudo o que já digitou, ele

abandona o site. Ou, então,

imagine que lá no final do

formulár io há um botão

meio confuso, do tipo verifi-

cação ou correção dos da-

dos, e ao clicar apaga tudo

o que já digitou. É uma ven-

da perdida, é um cliente per-

dido", alerta.

É importante lembrar que

a usabilidade é um diferen-

cial competitivo e a concor-

rência está apenas a dois cli-

ques de distância. 'Toda vez

que se consegue construir

um ambiente de interação

que gere mais conforto e fa-

miliaridade, que seja lógico e

consistente para o usuário,

o acesso vai potencializar a

aquisição de um determina-

do produto", diz Sérgio Car-

valho. Os responsáveis pelo site

precisam cuidar para garantir a na-

vegação e gerar credibilidade. Mais

do que isso, é preciso criar um sis-

tema de interação que reflita os di-

ferentes modelos mentais dos

usuários. "Sobretudo hoje, com

um acesso maior das classes C e

D, que permite a um número gran-

de de usuários pouco experientes,

com a linguagem web interagir com

processos de comércio eletrônico",

acrescenta.
*,,

testes de usabilidade
Para garantir a usabilidade de

um site, de acordo com os especi-

alistas, nada é mais eficiente do que

fazer testes com o usuário final,

acompanhá-lo interagindo com o

sistema. "É estabelecido um conjun-

to de tarefas e solicitado a um gru-

pó de usuários que realizem essa ati-

vidade de compra, para tentar iden-

tificar os problemas e a eficácia du-

rante todo o processo", afirma Car-

valho. De acordo com ele, os con-

sumidores deixam de realizar uma

aquisição, às vezes, por um detalhe

em um preenchimento de cadastro.

"Há os macroproblemas, visíveis

para todos, mas também há os mi-

croproblemas, difíceis de visualizar,

que precisam de uma análise siste-

mática para serem identificados."

Assim como em uma loja física,

quando alguém entra em um site de

comércio eletrônico, está em busca

de algum produto, mesmo que mui-

tas vezes vá "só olhar", sem saber

se vai ou não efetuar a compra.

Imagine o exemplo de um usuário

que procura uma webcam. Em um

site em que a usabilidade funciona,

ele primeiro acessa a pági-

na inicial e usa o sistema

de busca para tentar achar

o que deseja. Ou então vai

até o menu onde estão as

categorias de produtos e

clica para ir a uma outra

página que vai lhe mostrar

os produtos relacionados.

Nessa página secundária,

ele tem a opção de clicar na

webcam que lhe interessar

e ir para a página do pro-

duto, onde vai - ou ao

menos deveria - encontrar

todas as informações refe-

rentes à câmera, fotos de

diferentes ângulos e tama-

nhos, preços e formas de

pagamentos. "Como não é

uma loja física, onde o con-

sumidor pode manusear a

mercadoria, o esforço tem

que ser o maior possível

para oferecer a melhor ex-

periência para o usuário",

afirma Mercedes Sanchez.

Um ponto que muitas empre-

sas de e-commerce não dão a im-

portância que deveriam é justamen-

te a página do produto. A experi-

ência de "manusear" virtualmente

o produto na internet é fundamen-

tal no processo de compra. "A

maioria dos sites de vendas dá

pouca atenção para a página do

produto. Eles jogam um monte de

informação que pegam do fabrican-

te e simplesmente colocam ali.

Quando, na verdade, deveriam fa-

zer um texto com linguagem pró-

pria para internet, fotos do pro-

duto em vários ângulos e tama-

nhos diferentes", diz a especialista.

No entanto, há muitos sites

que possuem graves problemas de

usabilidade. Um deles é a ineficiên-

cia do sistema de busca. O usuá-





rio digita a palavra webcam e não

vem nada, mesmo tendo no site. Al-

guns desistem e vão embora, ou-

tros ainda se dão ao trabalho de

continuar a procura. "Depois de cli-

car em três ou quatro itens do

menu, têm a sorte de achar o pro-

duto", diz a consultora. Há, tam-

bém, os sistemas que não permi-

tem, por exemplo, fazer uma busca

por marca ou itens. Ou os que não

apresentam imagens dos produtos,

preços e formas de pagamento.

organização virtual
Outro problema bastante recor-

rente é em relação à categorizarão

dos produtos. Ainda no caso da

webcam, imagine se o cliente aces-

sa um site e encontra as seguintes

categorias: vídeo, imagem, informá-

tica e equipamentos eletrônicos. Em

qual dessas será que está inserida a

webcam? Esse é o primeiro proble-

ma das interfaces: o consumidor

não achar o que está procurando,

ou o caminho que deveria percor-

rer para isso. Ou porque a nave-

gação não é bem-feita, ou seja, os

produtos não são organizados de

uma maneira que faz sentido para

o usuário, e/ou o sistema de bus-

ca não funciona direito.

Pode-se dizer que há proximi-

dades na organização das lojas fí-

sica e virtual, por exemplo, no que

se refere à categorização por tópi-

cos: eletroeletrônicos, eletrodomés-

ticos, aparelhos de telefonia, entre

outros. "Embora haja proximida-

de, a disposição física de uma loja,

onde é preciso andar para se che-

gar a determinado produto, pede

uma organização diferenciada em

vários sentidos. Enquanto que, na

loja virtual, é preciso trabalhar com

agrupamentos lógicos e com um

número controlado", ressalta Sér-
gio Carvalho.

Dailton Felipini compara um

site que tem usabilidade a uma ci-

dade muito bem sinalizada, com

ruas e avenidas largas, bem ilumi-

nadas, onde se pode chegar rapi-

damente de um ponto a outro, mes-

mo estando nela pela primeira vez.

"Um site que não tenha usabilida-

de é uma cidade mal sinalizada, com

ruas estreitas, sem saída, sem nome

ou em placas pequenas escondi-

das. Precisa descer do carro e pedir

informações, porque se perde o tem-

po inteiro." Mas os especialistas

são enfáticos em dizer que nenhum

site nasce pronto e acatado, as-

sim como uma cidade, sendo indis-

pensável rever constantemente a

interface da loja virtual. "É um pro-

cesso complexo, afinal, estamos li-

dando com tecnologia e com pes-

soas", ressalta Mercedes.
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