


Ass im como temos um formato de arquitetura de informação 

parecido em todos os provedores de e-mail e nos portais de notícia, 

nas lojas virtuais funciona da mesma maneira. Quando a onda do 

e-commerce chegou ao Brasil, poucos sites de vendas predominavam 

na internet. Por meio deles, nos acostumamos com o modelo básico 

de e-shops, que traz os departamentos no menu horizontal no 

topo da página e as definições dos produtos desse departamento 

organizadas no menu vertical da esquerda, para uma busca facilitada. 

Mas, não basta seguir um padrão visual para agradar os clientes e 

direcioná-los à página de compra. Para saber sobre todos os detalhes 

que devem ser levados em consideração em relação à usabilidade 

de uma loja virtual, conversamos com a sócia-diretora da Usabilíty 

Expert e pesquisadora sobre usabilidade e experiência do usuário 

em meios digitais, Amyr is Fernandez. Diretora do IxDA (Interaction 

Design Association) de São Paulo. Amyr is fez mestrado em Comércio 

Eletrônico pela University of Rochester, nos Estados Unidos, e 

publ icou dois livros no exterior sobre interatividade e usabilidade. 

WIDE Como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Então, 

com o que os desenvolvedores e designers devem se preocupar para 

que a página principal da loja virtual transmita confiança ao usuário, 

para que ele se sinta à vontade para continuar navegando pelo site 

e efetuar compras? 

AMYRIS "Você nunca tem uma segunda chance de causar a primeira 

impressão." A primeira página não é sobre confiança em fazer a 

transação somente, mas deve refletir a imagem da marca. Sites pobres 

graficamente transmitem a impressão de falta de profissionalismo, 

assim como sites muito cheios de tecnologias podem assustar o usuá

rio comum. É preciso saber qual é a percepção da marca que se deseja 

no consumidor, para poder fazer boas escolhas em termos de página. 

WIDE Há alguma estrutura de site para lojas virtuais que forneça 

uma melhor usabilidade ao usuário, como o posicionamento do 

menu, por exemplo? 

AMYRIS Não existe u m a regra, mas seguir o que é usual de se fazer 

em cada cultura/país é aconselhável. As pessoas se acostumam 

a certos modelos e em cada país é diferente. O brasileiro gosta 

de páginas graficamente interessantes, mesmo que sejam mais 

complicadas de navegar. 

AMYRIS A melhor é aquela que seu público pede. Por essa razão, 

conversar c om os usuários na fase de concepção do projeto e fazer os 

testes de usabilidade é tão importante. São testes qualitativos, feitos 

com no mínimo cinco a oito pessoas por segmento de públlco-alvo rio 

produto, em sala de espelho dupla face. Faz-se o registro sincronizado 

de expressões faciais e movimentos de mouse. 

WIDE Segundo dados do WebShoppers Brasil 2010,86% dos entrevis

tas disseram que apenas olharam alguns itens e saíram da loja e 14% 

deram inicio ao processo de compra, mas acabaram não concluindo 

o procedimento. Qual você acha que é o maior erro de usabilidade 

apresentado nas lojas virtuais brasileiras hoje que pode "expulsar" os 

usuários da loja virtual? 

AMYRIS Há quatro grandes vertentes a se observar numa interface: 

design, tecnologia, arquitetura de informação e conteúdo. Boa parte 

das pessoas ligadas ao desenvolvimento de interfaces preocupa-se 

tremendamente com as três primeiras e, quando chega na hora do 

conteúdo, cansa (risos). Nessa hora, o sujeito recorta e cola o material 

promocional do dono do produto e pronto. Nada poderia ser pior 

para o processo de vendas online de um produto. Depois de achá-lo, 

parte do que sé quer é explorá-lo visualmente e tecnicamente. Todo o 

lado técnico é texto. Na minha experiência, quase todas as lojas erram 

na hora e no lugar de apresentar os densos textos técnicos, que só 

interessam a uma meia dúzia de gente, e textos mais vendedores, que 

não interessam nessa hora. O sujeito já comprou a ideia de ter uma TV 

LED, não precisa ficar lendo textos que fazem apologia às maravilhas 

do LED, por exemplo. 

WIDE Em relação às fotos dos produtos, qual é a melhor maneira de 

apresentá-las? A exibição em diferentes ângulos de um produto é 

necessária? E a ferramenta de zoom? Que tipo de apresentação de 

imagens agrada mais aos usuários? 

AMYRIS A melhor maneira engloba três características: 

1. Foto em todos os ângulos, principalmente os "mais sexys", como as 

diferentes entradas que ficam na parte de trás das TVs, por exemplo; 

2. Zoom; 

3. Slideshow e controle para ver as fotos. 

O que mais agrada o usuário é a possibilidade de visualização em 

diferentes tamanhos e fotos de alta qualidade de resolução. 

WIDE Existe uma melhor maneira de organizar os produtos em 

um menu? 

WIDEQuais fatores facilitam e quais prejudicam a compra online? 

AMYRIS A persuasão da compra está na foto, no texto e no preço, em 



última instância. O que facilita ou pode travar a venda é o cadastro. 

Sempre o cadastro. Um cadastro longo pode fazê-lo desistir, assim 

como um formulário que gera muitos erros. Quando as duas coisas 

estão combinadas, pode ter certeza que o usuário vai para o seu 

melhor concorrente ou para um site onde ele já tenha o cadastro, 

mesmo que o produto seja mais caro nesse outro site. 

WIDE Quais detalhes transmitem confiança ao consumidor sobre 

seus dados pessoais informados? 

AMYRIS Todos os símbolos com cara de cadeado aumentam a sen

sação de segurança. São coisas que os usuários já reconhecem como 

símbolos de segurança. 

Quase todas as lojas erram 
na hora e no lugar de 
apresentar os densos 
textos técnicos, que só 
interessam a uma meia 
dúzia de gente 

WIDE Quantas etapas são ideais para um processo de compra? 

AMYRIS O processo em quatro etapas é comprovadamente o melhor 

e está disponível em sites como o Submarino, por exemplo. Os passos: 

identificação (embrulho para presente ou outro endereço é opcional), 

entrega, pagamento e confirmação. Lembrando que meios de 

pagamento devem estar ao lado do produto, juntamente c o m o preço, 

e o mesmo sobre prazo de entrega ao lado do "pagamento". 

WIDE Em relação à acessibilidade das lojas virtuais, a usabilidade 

tem papel fundamental para tornar o site acessível para deficien

tes visuais? 

AMYRIS Acessibilidade não é só uma questão de dar acesso ao 

pessoal c om deficiências visuais. Há outros problemas, como difi

culdades motoras, incapacidade de distinguir certas cores, auditiva 

(pensando que alguns feedbacks do site podem ser predominante

mente sonoros) e a mais desconhecida de todas: a incapacidade de 

compreender o que lê. Há mais gente dentro dessa última categoria 

do que vocês imaginam! Para melhorar a acessibilidade das lojas virtu

ais para tais pessoas, deve-se tomar um cuidado redobrado c o m o tipo 

e a quantidade de palavras. Não deve ultrapassar um vocabulário de 

três a cinco mi l palavras, o que é equivalente ao vocabulário de u m a 

chança de oito a dez anos de idade. 

WIDE acha que uma usabilidade ruim, mesmo que o usuário 

consiga finalizar a compra, faz com que ele não volte mais ao site e 

faça um marketing negativo sobre a loja para outras pessoas? 

AMYRIS Sem dúvida! Isso conesponde a ser maltratado pela vende

dora de uma loja física ou ver um caminhão de entregas estacionado 

em fila dupla na sua rua. É sua Imagem de marca que fica desgastada. 
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