
AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DE SITES DE ECOMMERCE
ESTUDO DE CASO - SITES AMAZON E KABUM

Leonardo Scandura1, Lígia Oliveira2

1Instituto Federal Catarinense
2Instituto Federal Catarinense

leofelixscandura@gmail.com, ligiaurora@gmail.com

Abstract.This  article  aims  to  inform  the  relevance  of  Nielsen's  heuristic  for  the
development of a web site and the like, explaining the importance that good interface
planning has, along with the user experience throughout a project. Finally, it exposed
the analysis of two different e-commerce websites to clarify and exemplify the heuristics
that were mentioned during the work and finally to point out errors found in the web
sites that could be improved.

Key-words: Nielsen heuristics; Webdesign; Ux and Ui design.

Resumo. O presente artigo visa informar a relevância da heurística de Nielsen para o
desenvolvimento  de  um  web  site  e  afins,  explanando  a  importância  que  um  bom
planejamento de interface possui, juntamente com a experiência do usuário ao longo de
um projeto. Por fim, é exposto a análise de dois diferentes websites de e commerces
para esclarecer e exemplificar as heurísticas que foram citadas ao longo do trabalho e
por fim pontuar erros encontrados nos sites que poderiam ser melhorados. 
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1. Introdução

De acordo com Castells a evolução da tecnologia, é inerente ao progresso humano, se

manifestando de acordo com o contexto de cada época, uma vez que é estimulada a

partir de necessidades, valores e interesses.

Devido  a  esse  avanço  tão  amplo  somos  expostos  a  um  leque  de  possibilidades

incontáveis de informações, valores e interesses. “Há 10 anos, quando uma empresa

pretendia  desenvolver  uma  interface  para  um produto  interativo,  ela  procurava  por

designers (projetistas) de interface. Tais profissionais envolviam-se principalmente com

o design e a avaliação de produtos para aplicações de desktops (ROGERS, SHARP,

PREECE 2000, pg. 33). ”

É importante ter em mente que o desenvolvimento de softwares, web entre outros itens

caminham juntos com o design, pois uma interface mal projetada irá resultar em uma

péssima  experiência  de  uso,  por  isso  a  importância  de  considerar  a  experiência  do
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usuário (ux design) atrelado ao design de interface (ui design), antes, durante e ao final

do desenvolvimento de um projeto. Para auxiliar nisto as dez Heurísticas de Nielsen,

são o caminho para projetar uma boa interface e excelente experiência de uso. 

2. Metodologia 

No presente trabalho foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, Severino (2007,
p.122) afirma que “[...] está é aquela que se realiza a partir de registros disponíveis,
decorrentes  de  pesquisas  anteriores.  Utiliza-se  de  dados  ou  categorias  teóricas  já
trabalhadas  por outros pesquisadores. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem
pesquisados.”

Com base nisto  procurou-se  encontrar  informações  para  a  melhor  compreensão  dos
aspectos de usabilidade da heurística de Nielsen, foram consultados diversas fontes de
informação, como artigos, matérias e vídeos, para que pudesse ter maior embasamento
científico e assim realizar uma análise confiável em cima dos dois sites e commerces
estipulados. 

3. Resultados e Discussões 

3.1. Importância da Heurística de Nielsen na usabilidade de Websites 

As características-chave do processo de design de interação são a incorporação explícita
do  envolvimento  do  usuário,  a  iteração  e  os  critérios  de  usabilidade  específicos,
juntamente  com as  heurísticas.  As  heurísticas  de  Nielsen  envolvem  dez  princípios:

Viabilidade  do  estado  do  sistema: para  que  o  usuário  seja  informado  do  que  está
acontecendo.
A equivalência entre o sistema e o mundo real: utilização de ícones relacionados com o
cotidiano, para que o usuário tenha um fácil reconhecimento

Liberdade e controle do usuário:  O usuário deve ter a liberdade dentro do site para
tomar decisões, como ignorar, avançar, entre outros. 

Consistência de padrões: O site deve procurar preservar padrões que já são conhecidos
pela a maioria das pessoas, para que a interface se torne mais intuitiva e fácil de usar. 

Prevenção de erros: Ações como deletar e sair, devem ser informadas e confirmadas ao
usuário antes de ocorrerem, para poderem evitar possíveis erros. 

Reconhecimento  x  memorização:  O  usuário  não  tem  obrigação  de  lembrar  todo  o
caminho que fez dentro de um site. O uso da breadcrumb facilita isto.
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Flexibilidade:  O  usuário  deve  poder  escolher  o  melhor  ajuste  para  utilizar  a
interface. Um bom exemplo disto são as janelas do Windows.

Estética e Minimalismo: Evite colocar muitas informações juntas. Ocultar parte da
informação  e  permitir  que  o  usuário  a  visualize  apenas  quando  quiser  é  uma
alternativa.

 Ajuda:  Buscar orientar o usuário sobre as informações necessárias e fazer isso da
maneira mais clara possível.

Com a utilização corretas das heurísticas o site pode possuir uma boa imagem no campo
da web, se destacando no meio, além do que a presença ou ausência de um bom design
podem determinar o fracasso ou sucesso de um projeto. 

3.2. Análise Heurística em Sites de E Commerces 

Visibilidade do sistema

Podemos notar no design do site da Kabum que é sempre fácil compreender o processo
para finalização de compra, por exemplo:

Imagem 01: Etapas de Compras
Fonte: Site Kabum 

E de acordo com a Heurística de Nielsen, a visibilidade do sistema é fundamental, pois
assim a interface fornece a posição dentro do sistema e o percurso que o cliente deve
seguir até a compra do produto. 

Correspondência entre Sistema e Mundo Real

Existem formas universais de dizer alguma coisa, e a mais fácil delas são os símbolos,
no site  atual  da amazon pode ser observado a presença de símbolos e imagens que
facilitam a compreensão de uma pessoa que, por exemplo, está vendo uma versão do
site da amazon em uma língua que ela não entende.
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Imagem 02: Menu De Clientes

Fonte: Site Amazon

Além dessa função, o site da Amazon possui definições de linguagens com tradução
para  diversas  línguas  que podem ser  utilizadas  transformando a compreensão muito
maior.

Controle e Liberdade para o Usuário

Por muitas vezes as pessoas se enganam, acabam adicionando algo errado no carrinho
ou  até  mesmo  comprando  algo,  dar  a  liberdade  para  adicionar  e  remover  itens  do
carrinho  de  compra  e  a  opção  de  cancelamento  de  pedido  é  algo  que  remove  a
insegurança do usuário ao utilizar o site.

Imagem 03: Exemplo Remoção de Produto
Fonte: Site Kabum 

Consistência e padronização 

Pode se dizer que a padronização é necessária para evitar confusões, uma vez que a
pessoa aprende a utilizar a página inicial do seu site as páginas secundárias seguem um
padrão parecido o que torna mais fácil a utilização. Podemos notar que o site da kabum
não tem um consistência na padronização, pois possuem diferentes modos de apresentar
os produtos variando de acordo com sua posição no site, podendo gerar algum problema
de navegação.
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Imagem 04: Comparação da inconsistência de padronização
Fonte: Site Kabum 

Apesar  de não ter  um padrão definido,  os sites de ecommerce  possuem uma forma
parecida, menu na parte de cima, junto com a barra de pesquisa, os itens a venda no
centro e tanto Amazon quanto a kabum seguem esse padrão.

Imagem 05: Menu da Amazon
Fonte: Site Amazon

Prevenção de erros

Algumas pessoas podem acabar cometendo um erro, às vezes por um engano ou por
algum deslize,  e  para  evitar  que esses  erros  aconteçam é  fundamental  que  medidas
preventivas sejam tomadas, por exemplo um botão de confirmação:
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Imagem 06: Exemplo da Confirmação da Compra
Fonte: Site Amazon

Dessa forma as pessoas que não revisaram o pedido, ou não viram se existia algo de
diferente do que elas queriam, podem revisar e confirmar se é realmente o desejado.

Reconhecimento em vez de memorização

A capacidade de memorização é limitada, por isso a interface tem que “dialogar” com o
usuário para que ele não precise usar a memória.

Imagem 07: Seus Pedidos
Fonte: Site Amazon

No caso da amazon podemos identificar que além de colocar o seus pedidos é escrito
ainda em baixo as funções que são encontradas nesta página de pedidos.

Eficiência e flexibilidade de uso

Um site deve ser pensado não só para as pessoas experiente, deve também ser pensado
para as que não sabem mexer. Pessoas sem experiência podem sentir dificuldade em
utilizar as páginas de compra, por isso, um site deve possuir informações a mais para
ficar de fácil compreensão, tornando-se assim flexível ao uso.
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Imagem 08: Categorias de Produtos
Fonte: Site Amazon

E já para usuários mais experientes, é importante apostar na eficiência, é interessante ter
funcionalidades  e  atalhos  para  serem  utilizados.  Esses  atalhos  fazem  com  que  os
clientes realizem tarefas mais rapidamente, por exemplo o botão de “comprar agora”
presente no site da amazon, que com poucos cliques te permite comprar algo.

Imagem 09: Menu de Compra
Fonte: Site Amazon 

Estética e Design Minimalista

Em  um  site  de  ecommerce  é  necessário  que  os  produtos  sendo  vendidos  sejam  o
destaque do site, já as informações sobre o produto e até os modelos do mesmo, são de
segundo  plano  pois  não  são  essenciais,  uma  estética  minimalista  faz  com  que  o
reconhecimento  de  ícones  e  ilustrações  seja  mais  rápido.  Tendo  em vista  o  design
minimalista  podemos notar  que o site da amazon possui um ambiente  limpo e bem
categorizado,  e  em  contrapartida  temos  o  site  da  kabum  que  possui  uma  má
categorização de promoções, podendo deixar o cliente confuso.
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Imagem 10: Site Kabum 
Fonte: Site Kabum 

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

Ajudar o usuário é encontrar  onde está o erro é fundamental,  por isso é importante
mostrar o que o que está sendo feito de errado e a maneira que faz para ser feito de
maneira  correta,  sendo  assim  um  formulário  preenchido  de  maneira  errada,  por
exemplo, deve apontar o erro em vermelho para que o cliente saiba que está fazendo
errado, e além disso é importante mostrar a mensagem do erro para que o cliente possa
se recuperar do mesmo.
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Imagem 11: Formulário de Criação de Conta 
Fonte: Site Amazon

Ajuda e Documentação

Para alguns usuários,  às vezes,  faz-se necessário a utilização de ajuda e até  mesmo
documento quando um sistema ou site possui muitas funcionalidades, deixando assim o
cliente mais informado das funcionalidades e muitas vezes independente de um suporte.
Podemos  encontrar  FAQs  de  sites  para  tirar  as  dúvidas  mais  frequentes  contendo
informações que podem ser valiosas para algumas pessoas.

Imagem 12: FAQ Amazon 
Fonte: Site Amazon
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Comparação entre produtos vendidos na loja da Amazon e Kabum

Ambas a empresas focam em trazer informações sobre o produto e a que se destaca
nisso  é  a  Amazon  que  além de  possuir  as  características  do  produto  como  peso  e
tamanho ainda possui descrições como resumo do produto e em alguns casos até uma
parte mostrando algo do fabricante.

Imagem 13: Descrição do produto Site Amazon
Fonte: Site Amazon

Imagem 14: Descrição do produto Site Kabum
Fonte: Site Kabum
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A Kabum possui um sistema parecido de informações chegando a ser algo bem 
parecido, mas a Amazon ainda possui mais informações que podem ser úteis como por 
exemplo na parte de livros que a Amazon disponibiliza duas ou três páginas para leitura 
em ebook.

Imagem 14: Exemplo de produto vendido na Amazon

Fonte: Site Amazon

4. Análise Qualitativa dos sites ecommerces

Para  realizar  a  análise  qualitativa  dos  sites  de  ecommerces:  Amazon  e  Kabum e
consequentemente compreender melhor quais os princípios das heurísticas de Nielsen
são mais fundamentais dentro deste âmbito de compras onlines, optou-se por utilizar a
MCDA- tabela Macabeth, pois de acordo com Gomes et al., citados por Raposo (2008),
a  Análise  Multicritério  de  Apoio  à  Decisão,  ou  simplesmente  Análise  de  Decisão
Multicritério (MCDA), é um conjunto de técnicas que tem como objetivo investigar um
conjunto de alternativas sobre múltiplos critérios em conflito.

Dentro da análise do MCDA as heurísticas foram agrupadas de acordo com o seu peso,
que são as seguintes: “muito forte-5”, “forte-4”, “moderado-3”, “fraco-2”, “muito fraco-
1”. Após a realização do MCDA notou-se que os princípios da heurística de Nielsen que
possuem maior relevância são: 

Flexibilidade e eficiência de uso:  Com o peso “5” na tabela, sendo de alta importância 
para a funcionalidade do site, pelo o fato de desenvolver um sistema que é ágil para os 
usuários mais avançados e fácil de manusear pelos usuários mais leigos, essa heurística 
pode vir a tornar a experiência de compra muito mais satisfatória. 
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Controle e Liberdade para o usuário: Seu peso na tabela MCDA é “4” que é forte.
Como forma de tornar a experiência de compra mais positiva, essa heurística é 
importante, devido as sugestões que podem ser sugeridas ao usuário, além de dar ao 
mesmo liberdade para suas decisões e ações dentro do site e facilitar as “saídas de 
emergências”, o que permite a pessoa desfazer ou refazer algo dentro do website, além 
de retornar ao ponto anterior quando estiver em situações não muito positivas, 
reforçando a ideia de navegação estrutural (breadcrumbs). 

Consistência e Padronização: Possuindo peso “4” na tabela que significa forte. A 
importância de manter consistência visual e de linguagem facilita a identificação do 
usuário para usar o sistema. 

Ajuda para reconhecer, diagnosticar e remediar erros: Com peso “3” que simboliza o 
peso moderado, a prevenção de erros é algo bem importante, juntamente com a 
característica de ajudar o usuário a perceber e identificar alguma problemática, pois 
auxilia o cliente na utilização do sistema. 

Design estético e minimalista: Essa heurística com peso “3”, faz parte de todo o 
conjunto responsável por gerar a experiência do usuário, pois deve dialogar com o 
mesmo de forma simples e direta, para que a pessoa possa ter um fácil entendimento no 
momento em que está usando o site. 

Com relação  as  outras  heurísticas,  estas  ficaram  com o  peso  fraco  e  muito  baixo.
Contanto, não quer dizer que estas não devem ser adicionadas nesse tipo de sistemas ou
não estão presentes, afinal as 10 heurísticas de Nielsen, formam um conjunto para que
um sistema possa ser bem desenvolvido e otimizado. 

Abaixo  pode  ser  observado  as  tabelas  de  metodologia  de  apoio  à  decisão  e  seu
agrupamento de acordo com o peso.

MCDA – METODOLOGIA DE APOIO À DECISÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
6 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
7 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Total 2 2 7 7 4 5 3 8 5 2 45
% 4,4 4,4 15,5 15,5 8,8 11,1 6,6 17,7 11,1 4,4 100

Tabela 01: MCDA- Metodologia de apoio à decisão
Fonte: MCDA
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AGRUPAR POR PRIORIDADE (PESO)
ORDEM HEURISTICA % A-Z PESO
1 8 17,7 1 MUITO FORTE = 5
2 3 15,5 2 FORTE =4 3 4
4 6 11,1 3 MODERADO =35 9
6 5 8,8 4 FRACO=27 7 6,6 5
8 1

4,4 6 MUITO FRACO=1
9 2
10

10

TOTAL ->
100

Tabela 02: Tabela de prioridade heurísticas
Fonte: tabela de prioridades

Após a realização das tabelas MCDA, foi feita uma tabela utilizando de base as 
informações das anteriores e com isso criando um parâmetro de nota entre o site da 
Amazon e Kabum que estão sendo avaliados. O site da Amazon ganhou a comparação 
com a nota final de 198 pontos e o site Kabum ficou com a nota 166 pontos.

NR Heurísticas Nielsen Peso Amazon.com.b
r

Nota Kabum.com.b
r

Nota

1 Visibilidade Muito 
Fraco=1

5 5 7 7

2 Correspondência Muito 
Fraco=1

7 7 7 7

3 Controle e liberdade 
para o usário

Forte=4 8 32 7 28

4 Consistência e 
Padronização

Forte=4 7 28 6 24

5 Prevenção de erros Fraco=2 8 16 7 14
6 Ajuda para 

reconhecer
Moderado=3 8 24 5 15

7 Reconhecimento 
invés de 
memorização

Fraco=2 6 12 8 16

8 Flexibildiade e 
eficiencia do uso

Muito 
Forte=5

8 40 7 35

9 Design estético e 
minimalista

Moderado=3 8 24 4 12

10 Ajuda e 
Documentação

Muito 
Fraco=1

10 10 8 8

Nota Final 198 166

Tabela 03: Tabela de comparação entre sites Amazon e Kabum
Fonte: tabela de comparação
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5. Considerações Finais 

A utilização das Heurísticas de Nielsen são importantes, pois auxiliam para a melhoria
da experiência do usuário e levam ao sucesso de um projeto. Dentro deste panorama
existem vários facilitadores, que deixam o site mais funcional e de fácil compreensão
para a pessoa que utilizar o sistema que foi desenvolvido por uma equipe. 

Com base nisto foram feitas comparações entre o site da Amazon e Kabum com ênfase
nas heurísticas e notou-se que ambos os sites seguem esses conceitos, mas de formas
distintas. Então como forma de ressaltar o que é significativo dentro de um site dessa
categoria,  buscou entender  a  importância  de  cada heurística  no desenvolvimento  do
projeto e focar nas quais devem ser mais evidenciadas, assim foi empregado a técnica
MCDA-Tabela Macbeth e com isso pôde-se descobrir  quais eram as heurísticas que
deveriam ficar mais em foco,  para isso estas foram agrupadas de acordo com o peso,
que foram divididos em: muito forte, forte, mediano, fraco, muito fraco. No caso deste
trabalho a flexibilidade e eficiência de uso, foi considerada a alternativa mais forte e
posteriormente controle e liberdade para o usuário e consistência e padronização.

E para finalização da análise foi realizada uma tabela de comparação entre o site das
duas  empresas  e  seguindo os  pesos  que  foram taxados,  chegou na conclusão que a
usabilidade da Amazon é mais bem trabalhada que da Kabum, que possui uns pontos a
serem  melhorados,  como  por  exemplo:  padronização,  um  design  mais  alinhado  e
minimalista, entre outros. 

Por fim, podemos dar vários exemplos concretos de como o design e a experiência do
usuário é importante e muitas vezes não é tão bem trabalhado, afinal uma interface de
sistema intuitiva, com um bom layout e de fácil compreensão, engaja os usuários e faz
com que eles se tornem fiéis independente do nicho que é trabalhado. 
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