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Abstract. Verifying the efficiency of legislative sites based on Jakob Nielsen's 10 

heuristics is the objective of this article. The analysis criteria are extracted mainly from 

the didactic material of the discipline Interface Humano Computador, from the Instituto 

Federal Catarinense, IFC, from Rio do Sul. As models of analysis were selected or 

“há.gov”, the website of the representatives of the United States and the camara.leg.br, 

from the Brazilian representatives. As main results, a survey showed that the studied 

sites meet most of the requirements, with the exception of the availability of help to 

users to recognize, diagnose and recover errors. 
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Resumo. Verificar a eficiência de usabilidade de sites legislativos com base nas 10 

heurísticas de Jakob Nielsen é o objetivo deste artigo. Os critérios de análise são 

extraídos principalmente do material didático da disciplina Interface Humano 

Computador, do Instituto Federal Catarinense, IFC, de Rio do Sul. Como modelos de 

análise foram escolhidos o “houve.gov”, o site dos representantes dos Estados Unidos, 

e o camara.leg.br, dos representantes brasileiros. Como principais resultados, a 

pesquisa mostrou que os sites estudados atendem a maioria dos requisitos, com maior 

exceção à disponibilização de ajuda aos usuários a reconhecerem, diagnosticarem e 

recuperarem-se de erros. 
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1. Introdução 

 

 As 10 heurísticas de Jakob Nielsen permitiram, neste artigo, uma análise de dois 

portais legislativos, como trabalho da disciplina Interface Humano Computador, 

ministrada pelo professor Fábio Alexandrini.  

 Foi preciso encontrar um critério para escolha dos sites a serem analisados. No 

caso, a primeira opção foi conhecer o portal do parlamento de um país desenvolvido e 

com cultura digital. Neste caso, os Estados Unidos pareceram uma alternativa, uma vez 
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que naquele país está o berço da quarta geração de computadores, com personagens 

como Bill Gates e Steve Jobs. 

 A opção de comparação foi o parlamento brasileiro, no caso a Câmara dos 

Deputados, que, junto com o Senado Federal, costuma ser a referência nacional em 

termos de legislativo. A Câmara dos Deputados, aliás, é a versão brasileira do United 

States House of Representatives. 

 Sobre a escolha metodológica, esta pesquisa é do tipo bibliográfica. Ou seja, 

como diz Danton (2002), inicia pelo levantamento e seleção de materiais, estudo ou 

organização, e, finalmente, a redação. Além das 10 heurísticas de Jakob Nielsen e o 

material oferecido pela própria disciplina, alguns sites e outros artigos acadêmicos sobre 

o assunto. 

 Devido à sua característica de um trabalho escolar é possível que interesse a 

outros estudantes das áreas da Ciência da Computação ou iniciantes na área. 

 A pesquisa foi dividida em quatro partes conforme a sequência: introdução, 

metodologia, resultados e discussões, e conclusão.  

  

2. Metodologia 

 

 A pesquisa científica não precisa ser exclusivamente uma revisão de livros e 

seus similares, apesar de existir, sim, a chamada pesquisa bibliográfica “pura”, como 

diz Lakatos (2003), produzida pela manipulação de materiais como imprensa escrita, 

meios audiovisuais, material cartográfico, publicações de livros, teses etc. 

 Ainda entre os tipos de pesquisa possíveis, Gian Danton (2002, p. 10) apresenta 

uma distinção entre a pesquisa pura e a aplicada e que estaria na “busca de solução para 

problemas concretos e imediatos”. Ou seja, não se trata apenas da busca do saber pelo 

próprio saber, mas prevendo determinados efeitos, implicações, resultados.  

 Quando se trata de um tema relacionado à análise ergonômica, a pesquisa no 

campo das Ciências da Computação parece adotar mais o segundo modelo. Ao mesmo 

tempo, porém, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, aquela que antecede 

todos os tipos de pesquisa (DANTON, 2002, p. 10). 

 Como principais critérios de análise deste estudo estão as 10 heurísticas de 

Jakob Nielsen, parte do conteúdo da disciplina Interface Humano Computador. 

  

2.1. Sobre os critérios de análise 

 

 

 Jakob Nielsen nasceu na Dinamarca em 1957 e atualmente é uma das referências 

mundiais em estudos de ergonomia. As 10 heurísticas de usabilidade desenvolvidas por 

ele em 1990 são princípios gerais do Design ou regras de ouro para qualquer 

desenvolvedor, não apenas na área das Ciências da Computação, apesar do sucesso que 

a avaliação atingiu principalmente sobre as formas de interação na Internet, tornando-a 

mais fácil de usar (10HEURÍSTICAS, 2015, p.2). 

 Tratam-se, portanto, da seguinte sequência: (1) visibilidade do status do sistema, 

(2) o sistema deve corresponder o mundo real, (3) controle e liberdade do usuário, (4) 
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consistência e padrões, (5) prevenção de erros, (6) reconhecimento ao invés de 

recordação, (7) flexibilidade e eficiência de uso, (8) estética e design minimalista, (9) 

ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erro, e (10) ajuda e 

documentação. 

 Em um estudo anterior sobre comparação de sites legislativos, entre o site do 

legislativo de Rio do Sul e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também sobre 

critérios de ergonomia e usabilidade, Oliveira (2020) identificou na organização dos 

menus uma dificuldade de se encontrar a informação, além de linguagem pouco 

coloquial, entre outros. A mesma observação vem a calhar neste novo comparativo, 

como se pretende discorrer a seguir. 

   

2.2. Acesso aos sites legislativos 

 

 A visita ao site houve.gov ocorreu inicialmente no dia 16 de junho de 2020, no 

navegador Google Chrome, sistema operacional Windows 7, netbook Asus Eee PC. 

Bastou recorrer a uma ferramenta de busca pela palavra “parlamento dos Estados 

Unidos” para encontrar um artigo na Wikipedia sobre o poder legislativo que fez 

referência ao site como uma de suas ligações externas, ao lado da “National Conference 

of State Legislatures” e “United States Senate”. 

 No caso da Câmara Federal brasileira, em camara.leg.br, o acesso foi mais fácil 

pela ferramenta de busca. Digitando “Câmara dos Deputados” é o primeiro link, que 

aparece ainda segmentado em “Propostas legislativas”, “Últimas notícias”, “Quem são” 

e “Transparência”. Além disso, o endereço é bem sugestivo. 

 Em ambos os sites, após as primeiras impressões intuitivas, com uma visão 

geral, uma análise livre, ou identificação, sobre a disposição e o desenho das letras, a 

fotografia, ícones e outros, passou-se a uma leitura guiada pelas heurísticas de Jakob 

Nielsen.  

 Além do material da própria disciplina Interface Humano Computador, do 

professor Fábio Alexandrini, buscou-se outras referências, entre elas um trabalho sobre 

usabilidade de Mariana Machado Hespanhol, com o título “Checklist para Avaliação da 

Usabilidade de Projetos Desktop”, que ajudou com embasamento teórico sobre as 

heurísticas de Jakob e ainda de inspiração para algumas análises. 

 Para cada uma das heurísticas foram rascunhadas algumas análises para só 

depois, com os registros, a redação do próximo capítulo “Resultados e Discussões”. 

  

 

3. Resultados e Discussões 

 

 Como dito anteriormente, organizadas em 10 itens, as heurísticas de Jakob 

Nielsen vão da visibilidade à ajuda e documentação. Tratou-se de um trabalho 

reconhecido sobre desenvolvimento de interfaces, que também pode servir de critérios 

de análises para sites web. 
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 3.1 Visibilidade do Status do Sistema 

  

  

 Para o usuário se localizar dentro do site house.gov não pareceu nada difícil. A 

primeira página faz o papel de uma boa recepção, com tudo muito superficial para atrair 

o link do visitante e uma foto com o assunto mais importante do dia. Ao clicar em 

“Representatives”, o link muda para house.gov/representatives e nota-se um nível de 

detalhamento um pouco maior, contudo ainda superficial, indicando que o usuário deva 

avançar. 

 Da mesma forma, o site camara.leg.br não dificulta a localização do usuário 

dentro do sistema. Há, inclusive, um espaço maior para as últimas notícias, mantendo 

um nível de detalhamento bem baixo na primeira página e sugerindo que é preciso 

clicar sobre o titulo para saber mais. Um clique na palavra “Deputados” abre um 

submenu com mais opções, sem tirar o usuário da página inicial. A abertura do link 

“Quem são”, por exemplo, leva a um sistema de busca para a legislatura atual ou todas 

as legislaturas. 

 Neste primeiro quesito, da Visibilidade do Status, ambos os sites são muito 

parecidos, indicando que é possível que sigam um padrão.  

 

3.2 Compatibilidade entre o sistema e o mundo real 

  

Se forem considerados os ícones do site houve.gov nota-se que o design ignorou 

totalmente o uso deste recurso. Para navegar, o usuário precisa ir pelos menus na forma 

de texto, com exceção da logo que compõe uma marca junto do nome “Unitd States 

House of Representatives”. Desde a primeira página já há um sistema de busca de 

parlamentar com uma representação do mapa dos Estados Unidos, o que indica que o 

visitante pode digitar o código postal de um distrito para conhecer seu representante. 

 Talvez por interessar a um público que não seja muito apegado a recursos 

visuais muito chamativos, o site do parlamento brasileiro também adota um estilo mais 

discreto, porém com muito mais ícones que o estadunidense. Os botões principais são 

acompanhados por desenhos sugestivos. “Vote nas enquetes”, “Faça perguntas em uma 

audiência pública”, “Ajude a escrever a lei” e “Confira se uma notícia é falsa ou fato” 

facilita a compreensão da informação. 
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 Há, como se pode ver, um esforço dos desenvolvedores em ambos os sites com 

recursos gráficos para incentivar a participação dos usuários e na localização de 

parlamentares.  

 

 3.2 Controle e liberdade para o usuário 

  

 

 Quando o usuário está buscando um parlamentar no site house.gov e não sabe o 

código postal, é possível a busca do distrito por ordem alfabeta, mas quando o usuário 

clica na letra “H”, a página apresenta todos os resultados, de “A” a “Z” com a palavra 

“Havaii” no topo, deixando os menus “longe”, no topo da página, e obrigando o usuário 

a desfazer a sua busca exclusivamente pelo botão “voltar” do navegador. 
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 No site brasileiro a ordem alfabética é do nome dos deputados. Ao digitar a letra 

“h”, entretanto, aparecem todos os deputados que possuem a letra “h” no nome e não 

apenas os que iniciam com “h”, mesmo que o usuário digite com letra maiúscula. 

Quando clica no nome do deputado e em “buscar”, o sistema abre direto uma página 

com dados pessoais e estatísticas. Para voltar, há mais opções, pois o menu principal 

permanece e ainda há um menu secundário indicando o caminho: “Início / Deputados”, 

além, é claro, do botão Voltar. 

 Neste caso, o fato do site americano trazer todos os nomes de uma vez só em 

todos os distritos, coisa que o usuário não pediu, oferece uma liberdade menor para 

voltar, mas uma prévia de todos os deputados aumentando a possibilidade de escolha. 

Em certa medida, o site brasileiro parece oferecer mais liberdade com mais opções para 

voltar, mas não dá uma prévia das buscas ou a possibilidade de navegar de um deputado 

para outro. 

 

 3.4 Consistência e Padronização 

 

 Nesta heurística é visível a padronização em ambos os sites. No house.gov, 

apesar de discreto e difícil de notar à primeira vista, há uma imagem de fundo que se 

assemelha com a logo do site e que harmoniza com as cores. A logo e os contatos da 

House of Representatives, aliás, aparecem em todas as páginas e os menus também se 

mantêm inalterados durante toda da navegação, tanto na parte superior quanto inferior. 

Isso mostra claramente que há uma “página mestra” que seguiu um projeto gráfico e é 

estendido a todas as outras páginas. 

 O parlamento brasileiro também mantém um estilo único em todas as páginas 

visitadas. Um recurso interessante é o menu em abas, agrupando temas comuns. Em 

“Comunicação”, por exemplo, os submenus são “Notícias”, “TV Câmara”, “Rádio 

Câmara”, “Banco de Imagens” e “Assessoria de Imprensa”. Não há imagem de fundo, 

mas as cores sólidas se mantêm inalteradas, bem como as cores de todos os links e a 

localização da logo e uma espécie de expediente na base da página com informações de 

contato e a possibilidade do visitante escolher a leitura em outro idioma: Inglês ou 

Espanhol. 

 As diferenças entre os sites mostra um estilo mais sofisticado ao site americano, 

que curiosamente reproduz as cores da bandeira e um logo em gradiente e numa espécie 

de marca d’água em seu projeto gráfico, mas “economiza” em menus. As abas não são 

expansíveis iguais ao site brasileiro. O site da Câmara, por outro lado, talvez exija um 

pouco mais de treino ao visitante devido à quantidade de menus. Aparentemente casa 

setor fica responsável por um link e algumas páginas possuem menus próprios na 

vertical para dar conta de toda a informação, o que é um desafio para a padronização, 

como é o caso de Assessoria de Imprensa, que também não utiliza fotos em algumas de 

suas páginas.  

 

 3.5 Prevenção de erros 

 

 É amigável a experiência na ferramenta de busca por um parlamentar no site do 

congresso dos Estados Unidos. Se o usuário digita o código de seu distrito errado, 
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esquecendo um número, por exemplo, a mensagem é específica e em vermelho: “You 

submitted an invalid Zip Code Search. Zip Codes must be 5 digits”. Ou seja, não diz 

apenas que é um código inválido, mas permite saber que o sistema não aceitará menos 

de 5 dígitos na ferramenta de busca.  

 Já a barra de busca por um deputado no site brasileiro parece desconsiderar 

mensagens de erro. Digitar o nome “Kalil”, que não consta na lista entre os 546 

deputados cadastrados na atual legislatura, por exemplo, devolve uma lista de todos os 

deputados em ordem alfabética. O mesmo acontece ao digitar “12345” ou qualquer 

outra coisa. A lista é antecedida pela seguinte mensagem: “São exibidos todos os 

deputados que exerceram mandato ao longo de cada legislatura”. 

 Outro exemplo de problema na prevenção de erros é o gerenciamento dos links. 

Ao navegar entre os perfis dos deputados é possível encontrar o link dos discursos em 

plenário, momento no qual o desenvolvedor do site tomou o cuidado de alertar: “Você 

está deixando o Portal da Câmara dos Deputados. Esta Casa não se responsabiliza pelo 

conteúdo que você está prestes a acessar. Obrigado por sua visita. OK”. Mesmo 

pressionando ESC, entretanto, o usuário não consegue evitar a saída do site. 

 A experiência de navegação mostra que há uma diferença grande entre os dois 

sites analisados. Nesta heurística, aparentemente, o site brasileiro ignorou a prevenção 

em partes de seu sistema de busca enquanto que o americano, apesar de uma resposta 

simples, procurou interagir com o usuário. 

 

 3.6 Reconhecimento em vez de memorização 

 

 De fato esta heurística aparece bem atendida no site house.org. A navegação 

parece bem intuitiva, principalmente a disposição dos links e a ferramenta de busca. Ao 

clicar na logo de qualquer página que se esteja navegando o usuário é levado para a 

primeira página. Não requer memorização alguma.  

 Da mesma forma o site brasileiro respeita certa coerência natural na sua 

apresentação. O clique na logo da Câmara também leva à primeira página, que mantém 

o seu layout com o assunto mais importante na parte direita superior com apelo de 

imagem ou vídeo, intercalando conforme a atualização. Se há algum projeto importante 

sendo votado, por exemplo, o vídeo da sessão aparece já na primeira página, vinculado 

ao Youtube, ferramenta na qual as pessoas já estão acostumadas, numa integração entre 

a TV Câmara e o portal.  

 Assim, a padronização do house.org e do camara.leg.br representam uma boa 

forma de reconhecimento pelo usuário, que, por exemplo, não precisa de muito esforço 

para fazer uma busca, tanto pela localização da ferramenta, no topo das páginas, quanto 

na sua execução, pois nela é possível reconhecer as formas de busca de outros sites. 

 

 3.7 Eficiência e flexibilidade de uso 

 

 Parece pouco provável que existam teclas de atalho no site do congresso 

americano, mas a barra de busca é bastante acessível. Uma possibilidade a usuários 

mais avançados talvez seja a opção de ir direto à página de seu interesse criando atalhos 

no navegador se digitando no navegador sem recorrer ao mouse.  
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 Há uma sensação semelhante no caso do domínio camara.leg.br. O portal da 

Câmara aparentemente não possui teclas de atalho e uma forma diferentes de acesso 

pode ser pelos mesmos meios do portal americano, a não ser que se opte para a 

acessibilidade de libras ou outro idioma.  

 

 3.8 Estética e design minimalista 

 

  

 Neste quesito o house.gov se destaca pela simplicidade da escolha do menu 

principal, com apenas cinco opções, mas optou por cores mais fortes e uso de imagens 

de fundo que aparentemente não comprometem a leitura, mas são um estímulo visual 

menos minimalista. 

 O portal dos congressistas brasileiros fez uma escolha um tanto inversa. Apesar 

das cores mais suaves, numa variação de tons de verde na verdade, há dois menus na 

parte superior da página inicial. Ao navegar pelos links há páginas que adotam ainda 

alguns menus verticais. Talvez seja uma questão de tempo para o usuário se acostumar, 

porém, de certo modo, isso fere a heurística minimalista de Jakob Nielsen. 

 

 3.9 Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de 

erros 

 

 Como um dos poucos lugares para encontrar uma interação do usuário com o os 

sites dos dois parlamentos e vice-versa é o mecanismo de busca, como dito no item 

“Controle e Liberdade do usuário”, aparentemente heurística também não é 

contemplada aqui. 

 Ajudar a recuperar-se de um erro talvez seja mais comum para aplicativos como 

editores de texto ou outros, quando o usuário não consegue mais resolver apenas com 

um “Contrl + Z”, e precisa de um suporte mais completo, alguma tela de interação, por 

exemplo. 

 

 3.10 Ajuda e documentação  

 

 Não está visível ao usuário a palavra “help” no house.gov. Isso não significa que 

não exista uma forma de ajuda. O usuário pode fazer busca sobre qualquer tema em 

“search”. O problema é quando não encontra o que procurava. O usuário fica sozinho e 

praticamente sem suporte, a não ser que envie um e-mail ou telefone para a United 

States House Representatives, no expediente que aparece no pé de todas as páginas. 

Outra forma de se localizar é através do Site Map. 
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 O mesmo acontece com o portal da Câmara. Não se encontra a palavra “ajuda”, 

entretanto o link “Sobre o Portal” oferece uma descrição do é oferecido. Um texto de 

sete parágrafos fala dos links mais importantes. Um menu vertical também apresenta o 

“Comitê Gestor do Portal”. “Histórico” e “Estatísticas”.  

 

3.11 Análise qualitativa dos sites legislativos 

 

 Em seu trabalho de mestrado, Schmidt (1995), define a técnica de Macbeth 

como um recurso à tomada de decisão que  

permite representar numericamente os julgamentos dos decisores sobre a atratividade 

global das ações, unindo a representação numérica da informação, com os critérios, 

dentro de um modelo de avaliação global. (SCHMIDT, 1995, p. 50) 

Esta técnica é adotada nesta análise sobre os sites legislativos também como 

complemento às heurísticas de Nielsen, que justamente sugeriu que o desenvolvedor 

desenhe seu sistema na perspectiva do usuário, entendendo seus interesses, entre outros. 

Uma pessoa que pretende comprar um sapato, por exemplo, fará a busca em um site 

específico e se não encontrar o que procura em poucos segundos, passará para o 

próximo resultado. 

Na avaliação das heurísticas segundo a técnica de Macbeth, a tabela com os pesos para 

cada heurística ficou assim: 

 
AGRUPAR POR PRIORIDADE (PESO) 

ORDEM HEURISTICA % A-Z PESO 

1 5 
17,8 1 MUITO FORTE (5) 

2 10 

3 3 15,6 2 FORTE (4) 

4 2 13,3 3 
MODERADO (3) 

5 6 8,9 4 

6 1 
6,7 5 FRACO (2) 

7 8 

8 4 

4,5 6 MUITO FRACO (1) 9 7 

10 9 

TOTAL -> 100   

 

 O processo para construção da tabela exigiu um enfrentamento de critério contra 

critério, de modo que os mais fortes ficassem com a maioria das escolhas. Isso ocorreu 

nos critérios “5” e “10”, que receberam o peso “Muito Forte”, ambas preferidas em 

17,8% dos enfrentamentos, seguidos da heurística “Forte” “3”, com 15,6% da 

preferência e as “Moderadas” “2” e “6”. As heurísticas “1” e “8” foram consideradas 

fracas e as demais foram “Muito Fracas”. 

 Abaixo a técnica segue agora, então, com a aplicação dos pesos especificamente 

nos sites comparados neste artigo. Os pesos multiplicam as notas compondo a média 

ponderada. Vejamos: 

  

NR Heurística Peso houve.org Nota camara.leg Nota 

1 Visibilidade do status FRACO=2 10 20 10 20 
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2 Compatibilidade Mundo Real MODERADO=3 7 21 10 30 

3 Controle e liberdade usuário FORTE=4 7 28 8 32 

4 Consistência e padronização M.  FRACO=1 8 8 7 7 

5 Prevenção de erros M.  FORTE=5 9 45 7 35 

6 Reconhecer VS memorizar MODERADO=3 10 30 10 30 

7 Flexibilidade de uso M. FRACO=1 7 7 7 7 

8 Design minimalista FRACO=2 10 20 7 14 

9 Recuperação de erros M.  FRACO=1 10 10 10 10 

10 Ajuda e documentação M. FORTE=5 7 35 8 40 

 Nota final->  224  225 

  

 O resultado desta aplicação da tabela pelos pesos mostra um equilíbrio muito 

grande na comparação entre os dois sites legislativos. Eles se revezaram nas notas mais 

altas para os critérios mais fortes, que poderiam ampliar a margem para um lado ou 

outro.  

 Mesmo assim, a aplicação de Macbeth neste comparativo é interessante por 

proporcionar, conforme a literatura, um enfoque atribuindo um peso maior àquilo que é 

mais importante, o que leva a uma avaliação mais justa e condizente com a realidade.  

 

4. Considerações finais 

 

 Considerando que a proposta do presente artigo é uma análise comparativa de 

dois sites legislativos a partir das 10 heurísticas de Jakob Nielsen, pode-se concluir que 

o objetivo foi alcançado.  

 Foram repassados na forma de tópicos cada um dos itens, em uma abordagem eu 

é comum encontrar em sites sobre design de software, ou seja, de uma maneira prática, 

navegando e experimentando cada uma das experiências de usuário. 

 Um dado interessante que pode inspirar futuras pesquisas é relacionar as 

heurísticas de Jakob Nielsen com a inteligência artificial. Em toda a revisão de literatura 

e navegando por vários sites legislativos não se encontrou uma ferramenta de ajuda nos 

moldes do que já oferecem sites de vendas. 

 São os casos, por exemplo, do site da Universidade Paulista, a Unip, com um 

personagem chamado Lucas, assistente virtual com respostas pré-configuradas, ou a 

Magalu, do Magazine Luiza, que explica o que são acessórios de um computador, por 

exemplo, e auxilia o usuário na tomada de decisão sobre as compras. Nos dois casos são 

empresas privadas em busca de clientes, mas tais ferramentas seriam muito úteis para o 

serviço público se bem utilizadas. 
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