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RESUMO
A compreensão do comércio eletrônico e como a usabilidade se estrutura dentro
dele é primordial para entender a vida e consumo na Web. No e-commerce, o
consumidor não tem contato com o produto em si, somente com as informações
providas pela loja virtual, portanto a analise de tais lojas fornece um panorama de
como estas se colocam perante o mercado e o cliente. O presente estudo utiliza a
avaliação heurística e de benchmarking das livrarias virtuais Amazon.com.br e
Livraria Cultura, através de questionário Heurístico adaptado ao e-commerce. Podese constatar que ambas as marcas, dentro de suas especificidades, observam os
preceitos de usabilidade.
Palavras-chave: 1 Usabilidade. 2 e-commerce 3 Heurística. 4 Benchmarking.
1 INTRODUÇÃO
É inegável que a Internet se tornou parte do cotidiano desde sua
popularização no final do século XX, indo desde forma de entretenimento,
informação e consumo. O comércio eletrônico, ou e-commerce, como mundialmente
reconhecido, é mais atrativo para os consumidores que o comércio off-line pela
possibilidade de comparar preços, praticidade de adquirir bens sem se deslocar
fisicamente, e comodidade de receber os produtos em casa, o e-commerce se
tornou parte intrínseca da sociedade do século XXI.
O comércio virtual é uma modalidade na qual a compra e venda de produto
e/ou serviço é realizada na Internet, e é meio de consumo amplamente difundido na
sociedade atual (STEIMER; LUZ, 2015). Movimentando cifras na casa dos bilhões
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de reais por ano, e mobilizando 17,6 milhões de pessoas a adquirirem algum bem
on-line somente no primeiro semestre de 2015 no Brasil. (E-BIT/BUSCAPÉ, 2015)
Neste contexto, entender o que é o e-commerce e seus players e como eles
se estruturam em termos de usabilidade, ou seja, como tornam a experiência do
usuário mais fácil e agradável no momento das compras é também procurar
compreender um aspecto da nova realidade que perpassa a vida e consumo na
Web.
Os comércios eletrônicos comumente se apresentam nas seguintes
modalidades: B2B (businness-to-business) se dá entre empresas para troca de
produtos e/ou serviços, seja para revenda, transformação ou consumo; B2G
(business-to-government) onde empresas e governo realizam transações como as
licitações de projetos; B2E (business-to-employee) que se desenvolve entre
empregado e empregador. E ainda o C2B (consumer-to-business), no qual
consumidores negociam com empresas, como blogs ou páginas pessoais que
transacionam sua produção com sites de venda. (STEIMER; LUZ, 2015)
O C2C (consumer-to-consumer) é o comércio pelo qual consumidores se
relacionam diretamente vendendo seus bens entre si. Setor que se expande com a
massificação da Internet, e conta com seu maior exemplo no Brasil o Mercado Livre,
atualmente existem diversas plataformas para esse tipo de atividade como Enjoei,
OXL, entre outros.
Já o comércio B2C (business-to-consumer) é voltado para a venda no varejo
direto ao consumidor final, sendo a modalidade mais popular na Web. Nele os
consumidores navegam pela loja virtual de uma empresa, se informam sobro
produtos e os escolhem, pagam por eles e escolhem o endereço de entrega.
Reproduzindo desta forma o fluxo de compra de uma loja física, a partir de uma
interface no browser de sua preferência. (SAITO, 2015)
Um dos pontos principais que diferencia a compra na loja física da virtual é
que o consumidor não tem contato direto com o produto, em verdade, ele consome
as informações sobre o produto. É assim que ele escolhe o que consumir. Mais do
que objetos reais, o comércio B2C é responsável por fornecer informações sobre os
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produtos físicos que oferece a seus clientes, pois "no e-commerce o consumidor não
tem contato com o produto. Ele tem contato com informações sobre o produto"
(NASCIMENTO NETO, 2010, p.46), de tal sorte que, em última instância, o que se
comercializa on-line são informações. Desta forma, o alvo do interesse dos
consumidores são as informações fornecidas acerca de um produto, que somente
terá contato com o cliente uma vez que já tenha efetuada a compra do mesmo.
Portanto, estabelecer um elo de confiança com o usuário, a fim de que ele se
torne um cliente recorrente é primordial, e garantir uma navegação fluída e de fácil
utilização, guiando o consumidor através dos passos envolvidos no processo de
compra (busca, escolha do produto, pagamento) maximizam o sucesso do ecommerce.
Dentre os diversos setores do comércio virtual o presente estudo se focará no
e-commerce de livros, setor que apresenta crescimento constante em canais on-line
de comércio (E-BIT/BUSCAPÉ, 2016). Para tanto, serão observadas os sites da
Livraria Cultura e Amazon Brasil, ambos expoentes neste setor.
A Livraria Cultura conta com mais de sessenta anos de tradição no mercado
livreiro, e esta confiabilidade se estende a seu espaço no comércio virtual. Sendo
uma empresa totalmente brasileira, será um contraponto proveitoso quando
analisada ao lado da gigante mundial em e-commerce Amazon.
A Amazon é uma rede mundial de e-commerce que atualmente conta com um
sortimento de produtos que se expande além dos livros, e livros virtuais (e-books)
principalmente em sua matriz Amazon.com, dos Estados Unidos. A filial brasileira
da Amazon, Amazon.com.br, é única na América do Sul, e já se estabelece como
referencial no mercado livreiro.
O sucesso destas duas marcas advém de diversos fatores, dentre eles a
facilidade com a qual sues clientes/usuários podem navegar e adquirir livros e
demais produtos disponíveis, ou seja, pode se afirmar que a usabilidade tem papel
no sucesso destes sites. Deve-se então, compreender o que vem a ser usabilidade.
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2 USABILIDADE NO E-COMMERCE
Os preceitos da usabilidade desempenham papel fundamental em interfaces
Web e, em especial, em e-commerces. Usabilidade é definida pela ISO 9241 (1998)
como "a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir
objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico
de uso." Ou seja, a usabilidade foca nas necessidades do usuário, e como elas
devem ser atendidas, de forma a facilitar o usuário a alcançar os objetivos em uma
interface, neste caso tornar o processo de escolha e compra de um produto em loja
virtual o mais fácil e agradável para o consumidor.
Segundo Alves (2008 apud SAITO, 2015) define-se usabilidade como "a
facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou objeto a fim de
realizar uma tarefa específica e importante". Associando, assim, os conceitos de
usabilidade no escopo da facilidade de uso e com os preceitos de interfaces
amigáveis, hoje difundidos nas mais diversas plataformas eletrônicas.
A usabilidade é entendida como "uma medida da qualidade da experiência do
usuário ao interagir com alguma coisa - seja um site na Internet, um aplicativo de
software tradicional, ou outro dispositivo que o usuário possa operar de alguma
forma” por Nilsen (1998 apud SILVA, 2003, p. 3). Mais uma vez a facilidade do
usuário na interação com o meio eletrônico é foco na definição, e mais ainda,
Nielsen utiliza o termo "experiência do usuário" que ao longo do século XXI vem se
tornando um campo de práticas e estudos próprios.
Para o presente estudo adotar-se-á esta definição de usabilidade, por tratar
as interfaces possíveis de forma ampla e interligar a usabilidade à experiência do
usuário. A experiência do usuário (UX na sigla inglesa – user experience) é definida
pela ISO 9241-210 como “as percepções e reações de uma pessoa que resultam do
uso ou utilização prevista de um produto, sistema ou serviço” (BONASTRE;
GRANOLLERS, 2014, tradução nossa)
É interessante notar que todas as definições apresentadas se utilizam de
termos como "usuário" ou "pessoas" no início da enunciação demonstrando a
importância destes como ponto central da usabilidade. Pois se entende que a
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usabilidade mantém um olhar antropocêntrico por sobre o aparato tecnológico da
internet. Em outras palavras, as iniciativas e medidas que proporcionem ao usuário
obter êxito em seus objetivos junto a uma interface de maneira facilitada é o que
define a usabilidade.
3 AVALIAÇÃO DA USABILIDADE POR MEIO DA HEURÍSTICA
A fim de se avaliar esta usabilidade, Nielsen e Molich desenvolveram a
avaliação heurística, no início dos anos 1990, que foi revisada e condensada por
Nielsen em estudo posterior e estabelece dez princípios em sua heurística e se
tornaram referência para o estudo deste tema. (NIELSEN, 1995)
A primeira heurística é a visibilidade do estado do sistema que é a forma de
manter o usuário informado do que está acontecendo no sistema, por meio de
feedback apropriado e em tempo hábil. Já a segunda é a correspondência entre o
sistema e o mundo real, no qual o sistema deve falar a língua do usuário, com
palavras, frases e conceitos familiares a ele, ao invés de termos inteligíveis somente
ao próprio sistema. O autor sugere, ainda, do uso de convenções cotidianas,
fazendo a informação aparecer em ordem natural e lógica.
Controle e liberdade do usuário é a terceira heurística e preconiza que haja
sempre uma “saída de emergência” para o usuário claramente visível para o caso de
ele se enganar com alguma função do sistema, da mesma forma, Nielsen afirma que
opções de desfazer e refazer devem estar óbvias para o usuário.
Outro ponto importante para o autor é a consistência de padrões, a fim de
evitar dúvidas nos usuários sobre a funcionalidade de quaisquer situações, opções
ou uso de palavras dentro do sistema. Da mesma forma, a prevenção de erros
procura eliminar condições que comumente levem a erros e apresentar ao usuário
opções de confirmação de ações, por exemplo, em ações que podem levar a tais
erros.

Essas

duas

heurísticas

visam

poupar

o

usuário

de

transtornos

desnecessários: seja ao gerar dúvida ou insegurança no usuário, ou na indução a
erros evitáveis.
Com este mesmo intuito, a sexta heurística preconiza o reconhecimento em
detrimento à memorização, optando por botões e ações visíveis de tal forma que o
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usuário não precise se recordar de outras partes do sistema a fim de conseguir seus
objetivos. Um design minimalista e estético colabora da mesma forma para este fim,
pois não sobrecarrega o usuário com informações irrelevantes sendo, também, uma
heurística de Nielsen.
O próprio desempenho do sistema é abordado pelo autor, que recomenda a
flexibilidade e a eficiência de uso, ou seja, aceleradores que melhorem a interação
do usuário tanto iniciante como experiente, de tal sorte a atender a ambos, assim
como recomenda a possibilidade de customização de ações frequentes.
No quesito ajuda ao usuário o autor elabora duas heurísticas. A ajuda ao
usuário no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros que consiste de
mensagens claras, sem códigos, indicando precisamente qual é o problema e como
resolvê-lo. E a ajuda e documentação que consiste em possuir registro sobre o
sistema fácil de buscar e claro em suas informações e focada nos objetivos do
usuário. (NIELSEN, 1995, tradução nossa)
Nestes dez princípios fica claro a intenção de Nielsen de priorizar o usuário,
garantindo um fluxo prático e intuitivo a ele. Ainda assim, são princípios gerais
aplicáveis não só à Web, mas a sistemas também. Tais princípios guiam a criação
de heurísticas específicas para e-commerce, como a compilação de Bonastre e
Granollers que será adaptada e utilizada neste estudo. Pois como apontam,
É possível utilizar princípios universais de usabilidade, como os de Nielsen,
mas eles não abrangem todos os aspectos envolvidos nos sites B2B.
Heurísticas

adicionais

parecem

ser

necessárias

para

abarcar

os

componentes e funcionalidades específicas do e-commerce, como carrinho
de

compras,

serviço

ao

consumidor,

check-out

e

processo

de

cadastramento, categorias e páginas de produtos. Ainda há fatores que são
especialmente importante para os clientes, como confiabilidade, segurança
e privacidade. (BONASTRE; GRANOLLERS, 2014, tradução nossa).

Tal compilação é composta de perguntas focadas em nas diferentes áreas
que compõem um e-commerce, e são a base para a análise deste estudo. Contudo,
uma heurística compreende a avaliação de um determinado sistema ou site em si
mesmo de forma autônoma e sem compará-lo a elementos externos.
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Portanto, a fim de comparar duas aplicações e averiguar possíveis
semelhanças e discrepâncias entre a loja virtual da Livraria Cultura e a
Amazon.com.br é necessário realizar o chamado benchmarking, uma prática comum
no mundo corporativo, na qual uma empresa compara entre seus pares uma
determinada função, produto ou processo a fim de observar as melhores práticas do
mercado, e possivelmente incorporá-las ou aprimorá-las em sua própria entidade.
(CAMP, 2002)
4 BENCHMARKING
Para a realização das avaliações e comparativos foram utilizados trinta e nove
questões

extraídas

do

trabalho

de

Bonastre

e

Granollers

(BONASTRE;

GRANOLLERS, 2014) e aplicadas em momentos distintos nos comércios virtuais da
Amazon.com.br e Livraria Cultura. As questões constavam com respostas diretas
como sim ou não, e pontuações de zero a cinco numa escala de eficiência do
aspecto proposto. Buscou-se um sortimento de questões que contemplassem
minimamente os pontos característicos de um e-commerce.
Os itens a serem avaliados são enumerados e as questões utilizadas na
avaliação constam abaixo.
Quadro 1 - Perguntas utilizadas
Aspecto Observado
1. Consistência de estilo

Questão
O estilo da interface é consistente?
O site apresenta uma imagem atraente e inovadora?

2. Busca

O site possui barra de busca para localizar produtos e
informações?
A busca possui ferramentas avançadas que permitem
uma seleção dentro de algum critério (características,
categorias. Etc.)?
Há mecanismos apropriados, assim como filtros ou
categorias para refinar o resultado de busca?

3. Produto

As páginas e sub-páginas possuem elementos de
orientação?
A informação sobre o produto é precisa, informativa e
convincente?
Há algum indicador de disponibilidade de produto assim
que possível no processo de compra?
Há informação suficiente relacionado ao produto ou
serviço?
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O site possui produtos ou informações relevantes? (por
exemplo, lista de mais vendidos, tendências, notícias
relacionadas aos produtos e serviços, etc.)
O site propõe produtos recomendados?
O site propõe produtos relacionados ao produto
selecionado?
O site possui botões “de ações" claramente visíveis? (por
exemplo Adicionar ao carrinho ou Comprar)
A informação sobre o produto é precisa, informativa e
convincente?
Há algum indicador de disponibilidade de produto assim
que possível no processo de compra?
Há informação suficiente relacionado ao produto ou
serviço?
O site possui produtos ou informações relevantes? (por
exemplo, lista de mais vendidos, tendências, notícias
relacionadas aos produtos e serviços, etc.)
O site propõe produtos recomendados?
O site propõe produtos relacionados ao produto
selecionado?
O site usa elementos para atrair a atenção do cliente?
Os produtos promocionais ou em ofertas especiais estão
anunciados devidamente?
4. Avaliação do cliente

Há avaliações e resenhas relacionadas aos produtos?
Existem mecanismos para o consumidor indicar a
utilidade de uma avaliação feita por outro consumidor?
Os consumidores podem comentar a resenha de outros
consumidores?
O site inclui a resenha patrocinada pela mídia?

5. Personalização na interação com
cliente
6. Carrinho

O site tem uma Lista de Desejos?

7. Checkout

Outras cobranças, como frete e custos específicos são
especificados assim que possível?

O carrinho é acessível de todas as páginas do site?

Há informação a respeito de cada etapa de entrega?
Se for necessário realizar um registro, ele é curto e
simples e pede apenas informações essenciais?
O site possui opções de pagamento suficientes?
Os custos e descontos diferenciados aplicados no pedido
são detalhados antes de aprovados?
O botão de confirmação de compra é claramente visível?
O sistema envia um e-mail de confirmação após o pedido
do cliente?
8. Segurança

O site mostra logotipos de segurança?
O site informa o nível de segurança quando se paga com
cartão de crédito?
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O site possui certificados de segurança de entidades
externas?
9. Ajuda e atendimento ao cliente

É possível rastrear o status de um pedido a partir de uma
conta do cliente?
O site personaliza algum contato com o cliente?
Se informação pessoal é pedida pelo site, a Política de
Privacidade está disponível a ele?
A Política de envio, devolução ou troca e outras regras da
loja estão disponíveis?
A informação sobre contato está visível durante o
processo de compra?
O site disponibiliza diferentes meios de contato do
consumidor com a empresa?

10. Velocidade
resposta

de

carregamento

e

O tempo de resposta do site é razoável?
O tempo de espera em uma busca é razoável?

Fonte: Adaptado pela Autora

A seguir, apresenta-se o resultado destas avaliações com as principais
observações sobre as características das lojas virtuais Amazon.com.br e Livraria
Cultura em relação aos preceitos heurísticos citados acima.
4.1 Consistências de estilo
A consistência de estilo numa interface é um preceito heurístico em que
ambos os sites analisados obedecem satisfatoriamente. A loja virtual da Livraria
Cultura mantém seu padrão de cores e disposição de ícones em todas as páginas,
tendo um design minimalista e clean, como preconizado na heurística de Nielsen.
O estilo de cores e posicionamentos da Amazon segue o padrão dos demais
sites da rede; o cabeçalho azul marinho, e o posicionamento dos ícones nas páginas
de busca e de produto também são característicos da marca. Contudo, há bastante
caixas de texto e é necessário um breve período para que a navegação se torne
fluída.
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Figura 1 – Home do site da Amazon

Fonte: AMAZON (2016)

Figura 2 – Home do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)

Os banners na página inicial das duas lojas apontam as campanhas
promocionais e produtos em oferta. A Livraria Cultura agrupa miniaturas de seus
produtos (conhecidos como thumbnail) em destaque seguindo ordem temática como
livros “indicados para você” (baseado nos produtos mais vendidos) itens de prévenda, lançamentos, autores em evidência e nichos de mercado, como o geek
(mercado dos aficionados por tecnologias e ficção científica).
O próprio layout das páginas atrai o foco do cliente para os diferentes setores
da loja, proporcionando uma experiência visualmente confortável. Estes setores
estão visíveis ao lado do banner que contem as promoções, e através de um menu
bastante intuitivo é possível conhecer os destaques de cada setor.
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Há páginas dedicadas às marcas e coleções comerciais muito conhecidas
como Harry Potter, Batman, Star Wars e Lego, nas quais todos os produtos
relacionados a este temas estão disponíveis, contam ainda com um fundo
diferenciado buscando conquistar os fãs destes segmentos.
Já a Amazon foca claramente na seleção de mais vendidos, destacando tais
produtos dentro de suas respectivas categorias, como Livros, e-books, Romances,
Autoajuda e desenvolvimento pessoal, etc.
Quanto ao tamanho das miniaturas dos produtos, esta facilita reconhecer as
capas de livros, contudo cria um visual carregado de informações, pois além do
banner, das listas principais por setor, a lista de mais vendidos em Livros (físico) e ebooks fica na lateral direita, criando uma impressão de muita informação, o que vai
contra os preceitos da heurística de Nielsen.
4.2 Busca
No que tange apresentar produtos de interesse ao cliente a Amazon se vale
de que a partir do momento que o usuário começa a navegar no site, consta também
para ele os mais vendidos nas categorias buscadas, assim como uma seleção
relacionada diretamente à busca realizada.
A ferramenta de busca da Amazon é, sem dúvida, eficiente. O resultado é
rápido e relevante, trazendo inúmeros livros relacionados ao termo buscado, e
quando há mais de um termo, ela retorna a expressão e cada uma das palavras
buscadas separadamente. Quaisquer buscas realizadas pelo usuário também
alimentam o que ele encontrará como sugestão nas demais páginas do site.
Figura 3 – Busca simples do site da Amazon

Fonte: AMAZON (2016)
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A barra de busca se localiza no centro do cabeçalho estando presente em
todas as páginas do site. Nela pode-se buscar termos em Todos (para todo o site),
Apps e Jogos, Livros e Kindle, sendo este a primeira possibilidade de filtros. Quando
o resultado de uma busca é mostrado no lado esquerdo da tela constam os filtros
possíveis por departamento, autor, formato, idioma, faixa de preço entre outros; o
único porém no que tange os filtros é a nomenclatura dos departamentos que
obedece claramente a organização interna da loja, e não utilizando termos que
foquem no usuário, deixando de ser intuitivo para um iniciante em que categoria seu
livro poderia se encaixar.
A opção de busca avançada aparece juntamente com os resultados da busca
simples e conta com os campos de palavra-chave, autor, título, ISBN, editora, assim
como período de publicação e assuntos que obedecem aos mesmos rótulos dos
filtros na busca simples. Apesar de eficiente não é uma ferramenta intuitiva e não
está apresentada de forma óbvia ou na linguagem do usuário.
Figura 4 – Resultado de busca simples do site Amazon

Fonte: AMAZON (2016)
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Figura 5 – Busca avançada do site da Amazon

Fonte: AMAZON (2016)

A Livraria Cultura também apresenta a barra de busca no centro de seu
cabeçalho, estando presente em todas as páginas da loja. Há quatorze opções de
departamentos na própria barra na qual realizar a busca por termos. Além desta
possibilidade ainda há a busca avançada que consta como link logo abaixo da barra
de pesquisa que é dividida em três ferramentas: Busca Avançada, Cultura Indica,
Encontre pela Capa.
A Busca Avançada possuiu interface agradável e intuitiva com ícones
representando os departamentos com campos de busca e linguagem voltada ao
cliente. A ferramenta Cultura Indica consiste em escolher dois produtos e com isso
gerar uma lista de produtos relacionados para apreciação do usuário. No Encontre
pela Capa, uma ferramenta similar à busca avançada com departamentos, palavraschave e escolha de até duas cores predominantes na capa do livro são meios de se
encontrar o produto desejado.
Mesmo tendo interfaces que são agradáveis e que atendem à heurística no
tangente a nomenclatura e ícones voltados às necessidades do usuário estas
ferramentas possuem um problema estrutural, pois o resultado das buscas não é
eficiente. O mesmo livro com as mesmas palavras-chave foi buscado nas três
ferramentas e somente em uma delas obteve o resultado que a busca simples
apresentou.
Na busca simples a Livraria Cultura apresenta maior relevância de resultados
e busca o termo pesquisado em diferentes contextos apresentando resultados com
titulo e/ou autor que possuam o termo, os filtros são pertinentes com nomenclaturas
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voltadas ao vocabulário do cliente e possibilidade de sobreposição de vários filtros.
A busca apresenta resultados óbvios para o termo, mas apresenta também produtos
que não aparentam ter ligações diretas com o termo pesquisado.
Figura 6 – Busca simples do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)
Figura 7 – Tipos de busca avançada do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)
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Figura 8 – Busca avançada do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)

4.3 Produto
Uma vez encontrado um produto interessante, a página de produto se torna
primordial para obter informações sobre ele próprio assim como informações sobre
como adquiri-lo. Neste ponto as ambas as lojas contam com informações precisas e
completas à respeito de seus produtos, sendo exceção quaisquer itens deficitários
de informações.
Nas duas lojas as informações sobre a obra como título, autor, sinopse e capa
estão em evidência assim como as necessárias para a compra como preço,
descontos, e frete; os dados referentes ao objeto livro estão mais abaixo na rolagem
da página.
A disponibilidade do produto também é bem evidente e próxima do botão de
compra em ambos os sites. Sendo que na Livraria Cultura já é possível obter esta
informação ao passar o mouse sobre a miniatura do produto em qualquer página,
enquanto na Amazon.com.br só se tem este dado na própria página do produto.
Da mesma forma, há a presença do chamado breadcrumbs, ou rastro de
navegação, que demonstram o caminho de navegação logo abaixo do cabeçalho a
fim de orientar onde o cliente se encontra no site em termos de taxonomia de
departamentos. A consistência visual das lojas é respeitada, sendo o da Amazon em
cinza e o da Livraria Cultura em um tom de verde, o que acaba atraindo mais o olhar
do cliente.
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Figura 9 – Página de produto do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)
Figura 10 – Página de produto do site da Livraria Cultura

Fonte: AMAZON (2016)

Um ponto interessante que demonstra a busca por se integrar com os
interesses dos clientes e com as tendências da Web é que é possível compartilhar
nas redes sociais a página de produto das duas lojas, assim como calcular
previamente frete e tempo de entrega, no caso da Amazon. Dando, assim, ao cliente
uma prévia de como seria a compra do produto, através de botões bem destacados
de comprar e opções de comprar com um clique,
A sugestão de kits com o produto observado e seus correlatos, assim como
sugestões do tipo “quem comprou viu também” são práticas comuns em ecommerce e estão presentes em ambos os sites, sendo mais ostensivos na Amazon
do que na Livraria Cultura.

17

4.4 Avaliações dos clientes
Outro ponto de interesse na página de produto são as avaliações de outros
consumidores. Nenhum dos sites aparenta ter resenhas patrocinadas ou
profissionais, contudo as resenhas da Livraria Cultura tendem a serem maiores e
focadas no conteúdo da obra ou sua importância, enquanto na Amazon há mais
opiniões pessoais como “gostei” e sobre a experiência de compra, não foi
encontrado no presente estudo a resolutividade no caso de resenhas ou avaliações
negativas, não significando, de modo algum, a inexistência da mesma.
A Avaliação de Cliente ou Consumidores como são denominados pelos sites,
pode ser feita pela indicação de estrelas, uma a cinco, valendo-se de conceitos e
ícones

tacitamente

conhecidos,

levando

ao

reconhecimento

ao

invés

da

aprendizagem, como preconiza Nielsen. Nas duas lojas a média de avaliação
aparece logo abaixo do título, recebendo destaque equivalente, possivelmente com
o intuito de validar aquele produto como popular ou bem conceituado pelos demais
consumidores.
A ferramenta de inclusão de resenha/avaliação de produto é fácil e intuitiva
em ambos os casos. Na Livraria Cultura obedece à lógica da rede social Facebook,
com botões de curtir, comentar, compartilhar; a Amazon traz a possibilidade de
validar a informação de outros usuários como útil, e há consumidores que são
classificados como “avaliador top 500” ou top 10, o que pode influenciar que mais
usuários façam comentários a fim de obter este reconhecimento por parte da marca.,
Figura 11 – Avaliação dos Consumidores do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)
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Figura 12 - Avaliação dos Clientes do site da Amazon

Fonte: AMAZON (2016)

4.5 Personalização na interação com cliente
Ainda na interação e personalização das relações com o cliente a Livraria
Cultura possibilita que na miniatura de cada produto seja possível adiciona-lo à lista
de desejos com um ícone de coração, semelhante à rede social Instagram, este
itens ficam listados na seção Minha Conta, na qual o cliente pode ter o controle de
seu histórico de compras e pedidos além dos itens da lista de desejos.
A página destinada ao cliente é bem mais personalizada, em “amazon.com.br
do NomedoCliente” há histórico de pedidos, lista de desejos e, baseado nela e no
histórico de busca e navegação, sugestões nos departamentos, é notório o objetivo
claro de proporcionar ao cliente a ideia de navegação voltada exclusivamente a seus
interesses e gostos.
4.6 Carrinho de compras
Uma vez escolhido o produto, é necessário adicioná-lo ao carrinho a fim de
efetuar a compra. Esta ferramenta deve ser informativa em relação às taxas e
cobranças, ao prazo e opções de entrega, além de claramente explicitar quais
produtos estão no carrinho e em que quantidade. As duas lojas atendem a estes
requisitos satisfatoriamente apresentando interfaces distintas.
Os dados sobre o produtos e quantidade ficam explicitado na Amazon pela
miniatura em um tamanho de fácil identificação, formato e disponibilidade, preço
grafado em vermelho e quantidade alterável, o layout permite visualização de duas
listas com indicação de produtos correlacionados aos que constam dentro do
carrinho. Pode-se também neste passo, salvar o item para compra posterior, ele
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consta em lista separada no carrinho e pode ser reintroduzido a ele ou enviado à
lista de desejos, sendo um diferencial da loja.
Figura 13 – Carrinho do site da Amazon

Fonte: AMAZON (2016)

Seguindo tendência em e-commerce, o ícone do carrinho se encontra no
canto direito do cabeçalho e é visível em todas as páginas da loja em ambos tanto
na Amazon, como na Livraria Cultura, sendo que nesta é possível visualizar o que
está dentro do carrinho por meio de ícone que exibe resumo dos itens, total da
compra, e conta com botão de finalizar compra.
Figura 14 – Pré-visualização do Carrinho do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)

Na página de produto de ambos os sites já é possível obter informações
acerca do frete devido a um calculador de frete baseado no CEP. Sendo um
diferencial da Amazon informar também a possível data de entrega abaixo desta
ferramenta favorecendo o impulso de compra de seus clientes. Já a Livraria Cultura
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apresenta como atrativo a mensagem abaixo da caixa de busca informando o valor
mínimo para frete grátis.
No que tange opções de entrega é a Livraria Cultura que se destaca com as
opções de entrega nacional (com três modalidades), retirada em loja física e entrega
internacional. Os textos da página são elucidativos e de fácil compreensão, deixando
o processo de escolha tranquilo e fluido para o usuário.
Figura 15 – Carrinho do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)

4.7 Check-out
No momento do pagamento o cliente deve fornecer além de seus dados
pessoais, os dados necessários para a forma de pagamento que melhor lhe convier.
Neste ponto, a Amazon oferece apenas a possibilidade de compras com cartão de
crédito e há valor mínimo para possibilitar o parcelamento. Este entrave é inclusive
citado na área de comentários na página de produto.
A Livraria Cultura, contudo dispões de crédito, débito para os dois maiores
bancos do país, boleto bancário e pagamento on-line, ofertando, assim, diversidade
no modo de pagamento e possivelmente atraindo mais clientes que não dispõem ou
apreciam o uso de cartão de crédito.
4.8 Segurança
A segurança durante o processo de compra é primordial para a confiabilidade
do cliente na marca. Ambos as lojas contam com o “https” em suas URLs (indica que
opera em protocolo seguro) a partir do momento em que se clica no botão de
finalizar compra, antes mesmo do fornecimento dos dados pessoais, recurso de
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segurança encontrado também em sites de bancos e afins. A Livraria Cultura conta
com três selos de creditação externa de segurança presentes no rodapé de todas as
páginas, e ganham destaque no processo de finalização de compra. Não foi
encontrado selos externo no site da Amazon.com.br.
O processo de entrega das duas lojas contam com e-mails com número de
pedido e possibilidade de rastreamento dos itens, ambos são intuitivas e transmitem
segurança ao cliente. Aqui, a documentação do site a respeito de políticas de troca
ou devolução, assim como instruções gerais ao usuário se articula com o preceito de
heurística que versa sobre ajuda e documentação.
4.9 Ajuda e atendimento ao cliente
A Amazon dispõe no rodapé de todas as suas páginas a seção de ajuda que
contém os tópicos de ajuda agrupados de acordo com processos e áreas do site,
bastante voltado à logica do usuário, com linguagem simples e informações fáceis
de encontrar, se adequando à heurística. Assim como o atendimento ao cliente
possui linguajar coloquial, a fim de demonstrar proximidade com o consumidor.
A Livraria Cultura também conta com documentação de ajuda para o usuário
denominada de Central de Soluções, divide em processos e tipos de produto com
ícones e textos explicativos, perguntas frequentes, e central de atendimento por email e telefone. Adequando-se da mesma forma ao proposto por Nielsen.
Figura 15 – Ajuda e atendimento ao cliente do site da Amazon

Fonte: AMAZON (2016)
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Figura 16 – Ajuda e atendimento ao cliente do site da Livraria Cultura

Fonte: LIVRARIA CULTURA (2016)

4.10 Velocidade de carregamento e resposta
Finalmente, um ponto da heurística de Nielsen que não é visível ao usuário,
mas que melhora a experiência do usuário é a velocidade com a qual as páginas do
site carregam, e como ele responde ao usuário. Apesar de contarem com diversas
imagens ambas as lojas possuem sites rápidos e de navegação fluida, como
esperado em expoentes de mercado que são.
O processo de heurística destaca as melhores práticas de usabilidade e que
ao avaliar em forma de benchmarking duas conhecidas lojas, foi possível constatar
que,

ambas procuram

adequar suas interfaces aos preceitos heurísticos

obedecendo suas especificidades e decisões de posicionamento no mercado de
comércio eletrônico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um mundo cada vez mais pautado pela Internet e por sua articulação com
a sociedade, os meios de consumo precisam se adaptar as novas necessidades dos
consumidores a fim de sobreviver e manterem-se relevantes, portanto o foco no
usuário é primordial neste cenário. Observar as formas como esta iteração acontece
em termos práticos é compreender esta realidade.
A usabilidade, ao tornar uma interface mais amigável às pessoas que a
utilizam, é capaz de otimizar a experiência de clientes. Sendo, portanto, proveitosa
para o e-commerce especialmente os B2C, que são em sua maioria voltados ao
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varejo on-line. O presente estudo buscou observar essa característica em dois
expoentes do e-commerce livreiro no Brasil.
Para avaliar de forma efetiva a usabilidade de um sistema ou interface utilizase a heurística, que consiste nos preceitos de melhores práticas, sendo a mais
emblemática a heurística de Nielsen, cujo foco são sistemas. Tendo em vista as
especificidades de um e-commerce, optou-se por aplicar uma versão adaptada de
compilado apresentado por Bonastre e Granollers que consiste de perguntas que
tem como tema verificar a aplicação dos preceitos heurísticos indo ao encontro da
teoria de Nielsen.
Aos montar um benchmarking das duas lojas virtuais escolhida objetivou-se
conhecer suas soluções comuns, os pontos e práticas semelhantes assim como
perceber as particularidades de cada marca. De tal sorte notou-se que o foco
principal da Amazon.com.br reside em oferecer o maior número de produtos que
constam como mais vendidos aos seus clientes em praticamente todas as páginas
do site. Pode-se depreender desta característica, que a loja se volta ao consumidor
voraz pelas novidades e produtos populares.
Durante a navegação necessária para a avaliação ficou claro que para a
Livraria Cultura atender a nichos mais específicos, como colecionadores ou
admiradores de um determinado autor é mais proveitoso do que enunciar
ostensivamente produtos com altas vendagens, o que pode significar o interesse em
outro perfil de consumidor.
Cada vez mais os sistemas e interfaces devem buscar se moldar aos desejos
e necessidades do usuário e não o inverso, porém isso pode ficar comprometido ao
considerar que o comércio eletrônico adota padrões para a navegação como
constatado no benchmarking. Os preceitos heurísticos e de usabilidade são mais do
que teorias acadêmicas, são práticas já implementadas nas grandes marcas de ecommerce, sendo a grande tendência do século XXI.
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