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No Brasil há 35,4 milhões de internautas domiciliares. Pelo menos, era esse o número no fim 
do segundo trimestre, segundo o Ibope/NetRatings. Apesar do uso da web pelos brasileiros 
crescer exponencialmente, navegar pelos sites, achar as informações desejadas e fazer coisas 
simples, como comprar de um ingresso ou preencher um formulário não tem sido muito fácil 
para os internautas. É o que aponta o ranking do blog "Tá difícil" 
(http://tadificil.wordpress.com), especializado em usabilidade (neologismo do inglês usabiliy 
para se referir à facilidade de uso pelo internauta), feito a pedido da "Defesa do Consumidor", 
que contabiliza entre as dez reclamações mais recorrentes, em seus dois anos de existência, 
cinco relacionadas ao uso da web. 
 
Há empresas que parecem não querer ser encontradas. Achar um endereço fixo ou de e-mail, 
e o telefone para contato é uma tarefa difícil mesmo para iniciados como eu. E se não 
oferecem o básico, imagina o resto — diz Mercedes Sanches, coordenadora do blog e 
especialista em usabilidade. A internet, que na teoria seria um facilitador, acaba trazendo 
várias dificuldades para o consumidor. 
 
Para especialistas, empresa não estão focadas em seus clientes 
 
A usabilidade está diretamente relacionada a facilidade de uso. Ou seja, se você precisa de 
horas para entender como ligar a tevê de LCD ou para achar uma informação no site a culpa 
não é sua. O blog foi criado justamente para divulgar esse conceito ao consumidor, diz 
Mercedes. Segundo ela, a maioria dos problemas deste tipo ocorrem porque as empresas 
simplesmente não têm foco em sua clientela: 
 
Muitos problemas em sites, por exemplo, poderiam ser evitados se antes de colocá-los no ar 
as empresas fizessem testes com grupos. As ferramentas têm de ser funcionais. E medir isso 
não é um benefício apenas para o consumidor, mas para a empresa. É preciso entender que 
isso acaba batendo no caixa. Na internet, por exemplo, há estudos que mostram que se a 
pessoa não acha o que procura em dez segundos muda de site. Se você sai de casa, 
estaciona o carro, entra na loja e não acha uma resma de papel pode até perder algum tempo 
procurando. Na web não, "pula" para outra "loja". São as experiências dos consumidores, 
como Hugo Bezerra, o principal conteúdo do site. Desde que conheceu o blog, em fevereiro 
de 2007, consumidor já relatou 17 problemas de usabilidade: 
 
As maiores dificuldades que tenho são em caixas eletrônicos. Esporadicamente faço 
transferência de valores em um banco estatal e sempre tenho dúvida sobre como confirmar 
cada etapa (agência, conta corrente, valor depositado etc.), pois a tecla disponibilizada é 
"Fim". Também vejo muita imprecisão nos manuais — acusa Bezerra, acrescentando que já 
teve retorno de uma das empresas das quais reclamou. Uma ocasião fiz uma reclamação de 
uma torneira e a assistência técnica foi à minha casa para ouvir minha opinião. 
 
As maiores dificuldades de Bezerra coincidem com a da maioria dos usuários que acessam o 
site. A padronização do teclado dos caixas eletrônicos, por exemplo, diz Mercedes, seria um 
passo importante para facilitar a vida dos consumidores. 
 
Visitante recente do blog, Humberto Venditto, engenheiro mecânico com especialização em 
embalagem, diz que diferentemente dos cometários feitos diretamente às empresas, os 
postados no blog estão expostos a milhões de internautas, o que multiplica as chances de um 
retorno efetivo pela companhia: 
 
Em meu modo de ver essa é uma maneira bem contundente para que as indústrias revejam, 
com seus respectivos responsáveis técnicos e mercadológicos, as atitudes a serem tomadas 
em relação a embalagem de um determinado produto e também para o desenvolvimento de 
novos. 
 
Empresas começam a reconhecer o blog como aliado 
 



A participação do internauta ao longo desses dois anos, em que coleciona sete mil posts e 
cerca de 500 mil visitas, é comemorada por Mercedes. A especialista vibra ainda mais com o 
aumento da participação das empresas: 
 
 Várias empresas privadas têm entrado no site agradecendo os comentários e informando os 
consumidores modificações feitas a partir de suas observações. Mas há outras, muitas delas 
públicas, que ainda não entenderam que o blog pode ser uma ferramenta para melhorar seu 
produto ou serviço, não um inimigo. 
 
Os sites Apontador e Maplink, que recentemente uniram suas operações, estão entre os que 
descobriram no blog um aliado, conta Frederico Hohagen, diretor de Marketing do grupo: 
 
Os dois sites foram citados e nas duas vezes colocamos as pessoas responsáveis pelos 
serviços para responder ao consumidor. A nossa cultura é a da integração com o consumidor, 
o queremos mais próximo de nós. Estamos rastreando comentários na rede e entendemos 
que, ao respondê-los, estamos fazendo um parceiro. 
 

 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 dez. 2008, Economia, p. 28. 


