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ABSTRACT 
This article has as objective the analysis of the virtual store 
of the company Consul in view of the user experience and 
the analysis of specialists for the elaboration of a proposal 
of, if necessary, improvements within the platform. For this, 
it was necessary to know the profile of the user and how 
they interact with the platform, this information was obtained 
through a questionnaire applied through a virtual platform. 
We also conducted tests with users to simulate a purchase 
through the Consul virtual store and used the Nielsen 
Heuristic Assessment (1993), in order to obtain a view of 
specialists in this regard. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetividade a análise da loja virtual da 
empresa Consul tendo em vista a experiência do usuário e a 
análise de especialistas para a elaboração de uma proposta de, se 
necessário, melhorias dentro da plataforma. Para isso, foi preciso 
conhecer o perfil do usuário e a maneira como esses interagem 
com a plataforma, essas informações foram obtidas através de um 
questionário aplicado por meio de plataforma virtual. Ainda foram 
realizados testes com usuários para simular uma compra através 
da loja virtual da Consul e empregado a Avaliação Heurística, de 
Nielsen (1993), visando obter uma visão de especialistas, nesse 
aspecto. 
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1. INTRODUÇÃO 
O Brasil, um dos países com as maiores taxas de crescimento de 
uso da Internet, possui um mercado de tecnologia da informação 
girando em torno de 15 bilhões de dólares por ano, sendo 
considerado um dos dez maiores mercados em termos globais 
(Ministério da Ciência e Tecnologia, 2001). 

Com esse mercado crescente, as organizações começaram a 
desenvolver sistemas de informação baseados na Web. Esses 
sistemas, além de desempenharem importante papel no 
tratamento, processamento e distribuição da informação, estão se 
tornando cada dia mais importantes para as organizações, não só 
porque passaram a permitir uma nova modalidade de negócio, 
mas também por constituírem importante canal de marketing 
(FERREIRA; LEITE, 2003). 

A qualidade de uso de uma interface é fator primordial para 
garantir o sucesso de uma plataforma de vendas na internet e a 
usabilidade é o termo adequado para medir essa qualidade 
(BEVAN, 1995). Uma interface que oferece boa usabilidade 
garante a satisfação do usuário, diminui os erros e o tempo para 
encontrar informações na tela e aumenta a produtividade dos 
usuários e, consequentemente o lucro das empresas (WINCKLER 
e PIMENTA, 2002).  

Este artigo visa analisar a usabilidade da loja virtual de 
eletrodomésticos da marca Consul. A proposta é avaliar o nível de 
interação dos usuários com a plataforma. Para isso, foram 
utilizados os métodos de avaliação baseados em usuários, como o 
Questionário e o Teste com Usuários e a Avaliação Heurística, 
que é um método baseado em especialistas. 

 

2. USABILIDADE DE SITES E SISTEMAS 
Para que um site satisfaça as necessidades do usuário, o seu 
processo de desenvolvimento deve ser centrado no usuário, isto é, 
a sua interface deve ser projetada com o objetivo de satisfazer as 
suas necessidades e ele deve ser sempre o foco central de interesse 
do projetista ao longo de todo o projeto (Norman, 1986). A 
construção de sistemas que levam em consideração aspectos 
relacionados às características dos usuários e à qualidade do 
software, é um processo difícil. Várias são as razões dessa 
dificuldade, mas a pouca atenção dada à definição de requisitos, 
primeiro passo no desenvolvimento de um software, pode ser 
considerada como sendo uma das principais. Por ser a etapa 
inicial, ela possui forte impacto na qualidade do desenvolvimento 
em si e do produto final, ou na falta dela (Yeh, 1984 apud 
FERREIRA; LEITE, 2003). 
Um sistema orientado para a usabilidade possui uma interface que 
deve ser usada para se executar uma tarefa sem chamar nenhuma 
atenção para si, de modo a permitir que os usuários não precisam 
focalizar a sua energia na interface em si, mas apenas no trabalho 
que eles desejam executar (Norman, 1986). Isso permite que a 
informação flua naturalmente. Assim, os sites devem ser 
projetados visando à atender as necessidades e expectativas dos 
seus usuários, permitindo que eles direcionam a sua atenção para 
os objetos com os quais trabalham diretamente, que, por sua vez, 
devem refletir mais o mundo real no qual eles trabalham (Roberts, 
1998). 

Considera-se que uma interface tem um problema de usabilidade 
quando os usuários encontram problemas para executar ou 
concluir uma tarefa. A origem dessas dificuldades pode ser 
variada, mas boa parte delas se referem à navegação. Um fluxo de 
navegação contínuo, que ofereça clareza e objetividade 
certamente é mais adequado do que interfaces que disponibilizam 



diversas opções para o usuário sem um fluxo principal a ser 
seguido.  

 

3. ANÁLISE DO SITE DA CONSUL 
A Consul é uma marca de eletrodomésticos que disponibiliza um 
site institucional e uma loja virtual no Brasil 
(http://loja.consul.com.br/). 
 

3.1 Apresentação da Interface 
 

 
FIGURA 1 – Interface (A) 

 

 
FIGURA 1 - Interface (B) 

 
 

 
FIGURA 1 - Interface  (C) 

 
As telas acima representam a interface básica da loja virtual. Na 
figura 1A vemos a tela principal onde se encontra a barra para 
busca de produtos, além de alguns produtos em destaques. As 
cores chamam atenção para pontos e botões em destaque, assim 

chamando a atenção do consumidor. Quando a tipografia utilizada 
na interface do site, ela se mantém com a cor padrão preta sem 
muita novidade. Já na figura 1B observa se o contato direto com o 
cliente, nessa parte o uso diferentes de cores, como laranja e 
branca e verde dá um maior contraste para essa área tornando 
mais fácil a legibilidade. Na figura 1C vemos uma busca do 
produto um pouco mais refinada com pictogramas e categorias 
para ajudar os clientes.  

3.2  Mecanismos de Busca 

 
Figura 2 - Parte superior http://loja.consul.com.br/ 

 

O site disponibiliza, além do caminho tradicional pelos menus 
suspenso horizontal e menu vertical, com possibilidade de exibir e 
recolher, uma ferramenta de busca no topo da página, onde é 
possível localizar o produto mais facilmente. Essa ferramenta é 
normalmente utilizada por usuários mais experientes e facilita 
para encontrar informações de maneira prática. 

3.3 Feedback 
 

 

Figura 3 - Chat pós venda http://loja.consul.com.br/ 
 

A loja oferece um canal de comunicação com o cliente que é 
considerado bom pelos próprios usuários, um acompanhamento 
antes, durante e depois da venda. Isso deu, segundo o site 
www.ebit.com.br , uma porcentagem de volta a compra por parte 
dos usuários de 83,85%, o que é bastante alto. 

No geral a avaliação é consideravelmente boa, porém esse é o 
único canal que a loja oferece. Apesar de ser bastante fácil o 
deslocamento dentro da plataforma ainda a falta de feedbacks 
sonoros ou telas secundárias de avisos, como por exemplo na 
confirmação da compra do produto 

 

4. O MODELO DE NIELSEN (1993) 
O modelo de usabilidade apresentado por Nielsen (1993) é 
baseado em cinco parâmetros: facilidade de aprendizado, 
eficiência, facilidade de memorizar, poucos erros e satisfação. 

A facilidade de aprendizado significa que o sistema deve ser fácil 
e claro o bastante para que um usuário que nunca o acessou não 
precise de recursos extras, como ajuda, para que consiga executar 
tarefas com êxito. Deve ser intuitivo e com linguagem acessível. 



A eficiência se refere aos resultados obtidos após a utilização do 
sistema. Independente de ser fácil ou necessitar de aprendizado, 
esse parâmetro mede a capacidade de produzir resultados com o 
uso do sistema. 

Já a facilidade de memorizar representa o quanto o usuário 
precisará lembrar das suas ações após realizar determinada tarefa. 
Um sistema que ofereça boa usabilidade dispensará a necessidade 
do usuário de memorizar ações realizadas dentro do sistema. 

O sistema deve prevenir os erros ou, caso seja impossível, deve 
oferecer condições fáceis e reversíveis de resolvê-los. 

Satisfação é um parâmetro subjetivo, uma vez que é 
completamente relativo à experiência do usuário. No entanto, o 
sistema deve tentar propor uma experiência agradável ao usuário, 
de forma que ele possa interagir e concluir suas atividades usando 
a interface de maneira amigável e fácil. 

Segundo Jakob Nielsen, 

“o objetivo da avaliação heurística 
é encontrar os problemas de 
utilização na concepção de modo 
que eles podem ser atendidos como 
parte de um processo iterativo de 
design.” (Nielsen, 2005)  

Por ser o link entre o Homem e o Computador, as interfaces, 
baseadas nas heurísticas, definem o eixo que deve ser considerado 
como essencial para o desenvolvimento de websites e é necessário 
considerar os elementos relacionados à sua estruturação: 
Arquitetura da Informação, Arquitetura de Design, 
Navegabilidade, Conteúdo e Interatividade, que relacionados entre 
si, definem a usabilidade de um websites.  

A cada etapa realizada é atribuído o valor da gravidade de cada 
problema encontrado nas interfaces por meio da escala proposta 
em (Nielsen e Mack, 1994): 

0 – Não é considerado, totalmente, 
um problema de usabilidade 

1 – Problema apenas estético: não 
necessita ser consertado a menos 
que tenha tempo extra disponível 
no projeto 

2 – Problema menor de 
usabilidade: o conserto deste 
problema deverá ser baixa 
prioridade. 

3 – Problema maior de 
usabilidade: é importante 
conserta-lo, para isso deverá ser 
dado alta prioridade 

4 – Catástrofe de usabilidade: é 
obrigatório conserta-lo, antes do 
produto ser divulgado 

O diálogo deve ser expressado 
claramente em palavras, frases e 

conceitos familiares ao usuário ao 
invés dos termos originados do 
sistema. (Nielsen, e Molich, 1990). 

 

5. METODOLOGIA 
 

5.1 Amostragem 

Para a realização do teste de usabilidade de compra no site Consul 
participaram voluntariamente 10 participantes, com faixa etária de 
20-60 anos, sendo 5 indivíduos com idade entre 20 e 30 anos, 3 
com idade entre 31 e 49 anos e 2 com idade entre 50 e 60 anos. 
Todos já eram usuários de aparelhos ar-condicionados no 
cotidiano. 
  

5.2 Procedimento 

A atividade a ser realizada se refere à compra de um controle 
remoto compatível com o modelo de ar condicionado CCN10DB 
da marca Consul. A compra deve ser feita através do site 
www.lojaconsul.com.br 
  
Foram seguidas as seguintes etapas: 
  
1. Início no site da Consul (www.lojaconsul.com.br) 

2. Realizar a compra (sem finalizar) de um controle compatível 
com o aparelho CCN10DB. 

5.3 Questionário  

Os questionários são importantes instrumentos de pesquisa, visto 
que possuem relação direta com o usuário. Por meio desse método 
é possível obter dados sobre comportamento, grau de satisfação 
dos usuários, entre outros dados subjetivos que não podem ser 
mensurados pela simples análise da interface de um produto. 
  
O questionário possui vários pontos positivos, como a facilidade 
para executar, mesmo a distância, economizando tempo para o 
analista e o participante do teste, além de poder ser realizado 
simultaneamente com várias pessoas, por meio de formulários 
eletrônicos, utilizando o ambiente web. 
  
Para o presente artigo, o questionário proposto teve a intenção de 
conhecer o perfil dos usuários de aparelhos ar-condicionado na 
compra de um controle remoto pré-determinado através de sites 
na internet. As dificuldades enfrentadas por cada usuário, a 
frequência média de compras online, o reconhecimento dos ícones 
utilizados no site www.lojaconsul.com.br. Foram realizadas 
perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, evidenciando 
as dúvidas por parte dos usuários.    
  
5.4 Testes com usuários 

O método de teste com usuários, tem o objetivo principal de 
verificar o que acontece com os usuários ao ser apresentado o 
software ou produto e a partir de um comando quais os passos que 
são seguidos. A inadequação, inconsistência, ambiguidade são 
alguns dos pontos a ser analisados pelos avaliadores.  



Para o artigo, foi apresentado aos usuários o site da marca Consul 
e definido um modelo de ar condicionado. O usuário deveria 
encontrar um controle remoto compatível com o modelo de ar 
condicionado sugerido. 

5.5 Avaliação Heurística 

O conhecimento heurístico se constrói ao longo de anos de 
prática, uma compilação do que funciona ou não. Jakob Nielsen, 
foi um dos pioneiros na avaliação Heurística. Segundo Nielsen, a 
avaliação heurística é um método de engenharia de usabilidade de 
baixo custo para a avaliação barata e fácil do design de interfaces 
de usuários.  

Ainda segundo Nielsen, a avaliação heurística é o mais popular 
entre os métodos de inspeção de usabilidade. Ela é realizada como 
uma inspeção sistemática de aspectos de usabilidade do design de 
interface. Seu objetivo é encontrar problemas de usabilidade no 
design de forma que eles possam ser resolvidos o ciclo iterativo 
de design.  

Para o presente artigo, foram seguidos tais procedimentos:  

1. Determinação da proposta: Análise da loja virtual da 
marca de eletrônicos Consul. 

2. Navegação geral pelo site: www.lojaconsul.com.br  
3. Determinação de cenários: compra de controle remoto 

(sem finalização) compatível com o modelo de ar 
condicionado CCN10DB. 

Nielsen sugere 10 elementos para guiar a avaliação heurística: 

Diálogo simples e natural: As informações devem ser dispostas 
de maneira mais simples e de caminhos mais curtos possíveis para 
o usuário. 

Falar a linguagem do usuário: Deve-se apresentar a linguagem 
de acordo com o perfil do usuário. Uma interface que seja 
utilizada por um público muito grande ou pouco definido, 
principalmente, deve apresentar uma linguagem acessível a todos. 

Minimizar a sobrecarga de memória do usuário: O sistema não 
deve pressupor que o usuário precise se recordar de opções 
escolhidas ou de figuras, por exemplo, utilizadas somente nesse 
sistema para que possa prosseguir em uma determinada tarefa. É 
preciso que as opções sejam intuitivas e fáceis de memorizar. 

Consistência: Se refere à manter os comandos ou ações sempre 
causando o mesmo efeito em toda a navegação. 

Feedback: Se refere às respostas do sistema às ações que o 
usuário está executando. 

Saídas claramente marcadas: O usuário deve ter a sensação de 
que pode controlar o sistema, que pode sair das situações com 
facilidade e a elas retornar. 

Atalhos: Os atalhos facilitam o acesso às opções do sistema por 
usuários mais experientes, economizando tempo e oferecendo 
caminhos mais curtos.  

Boas mensagens de erro: As mensagens de erro devem ser claras 
o suficiente para que o usuário entenda o que está ocorrendo e 
possa corrigir o erro sem maiores dificuldades. 

Prevenir erros: Um sistema com boa usabilidade deve conhecer 
as possíveis atitudes de usuários, por meio de estórias diversas e 
prevenir o acontecimentos de erros. 

Ajuda e Documentação: Se o sistema tiver boa usabilidade 
dificilmente o usuário precisará recorrer à uma sessão de ajuda. 
No entanto, caso isso seja preciso, o ideal é que essa seja fácil de 
ser encontrada e bem elaborada. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O método de questionário do site para avaliação de usabilidade de 
lojas virtuais foi usado com os consumidores para obter um 
feedback sobre compras on-line em geral e sobre entender a 
interface do site de compras on-line, em especifico, a marca 
Consul http://loja.consul.com.br/. 

Utilizando a loja virtual de eletrodomésticos da marca Consul foi 
utilizado um questionário de avaliação com 5 (cinco) perguntas 
sobre a relação do usuário com a compra virtual de produtos. Foi 
constatado que 100% dos entrevistados já haviam realizado 
compras em lojas virtuais e desses, 20% relataram que possuem 
uma excelente experiência, 40% possuem experiência do nível 
muito boa, 30% consideram-se razoáveis em termos de 
experiência em e-commerces e 10% possuem pouca experiência. 

Quando questionados sobre as dificuldades enfrentadas para 
realizar compras em lojas virtuais, 40% dos participantes 
respondeu que não sente nenhuma dificuldade, 20% reclamam 
que algumas lojas só permitem a compra por cartão de crédito ou 
cartões específicos, 20% relatam que falta confiança na entrega ou 
na qualidade do produto e 10% relata que as muitas opções e 
pouco filtros prejudicam o uso. 

Foram exibidas imagens de produtos, extraídas da loja virtual 
Consul, e questionou-se sobre a facilidade de compreensão das 
imagens. Todos os participantes tiveram facilidade em identificar 
e 40% acrescentaram que as imagens ajudam a identificar o 
produto. 

Analisando a loja virtual da Consul, conforme a aplicação da 
Avaliação Heurística de Nielsen, foi possível obter os seguintes 
resultados: 

Diálogo simples e natural: As informações da loja são 
apresentadas com um bom fluxo de navegação e em linguagem 
simples, de fácil entendimento. 

Falar a linguagem do usuário: A loja procura facilitar a 
linguagem para o usuário, inclusive quando disponibiliza 
agrupamento por necessidades comuns do usuário (menu de busca 
por departamento), contando com uma boa arquitetura de 
informação. 

Minimizar a sobrecarga de memória do usuário: O usuário da 
loja virtual Consul não precisa aprender a operar o sistema ou 
memorizar ações realizadas. As tomadas de decisões são intuitivas 
o suficiente para que o usuário possa concluir uma tarefa comum, 
como realizar uma compra no site. 

Consistência: Algumas inconsistências foram identificadas 
durante o uso da plataforma. Na área de atendimento, localizada 
no final da página, existem 3 opções para o usuário, no entanto os 



3 botões, embora semelhantes, se comportam de maneiras 
diferentes e não deixam claro para o usuário essas ações a serem 
tomadas. O primeiro botão realiza a abertura de uma janela na 
mesma página, o segundo recarrega e muda a página, enquanto 
que o terceiro abre uma nova página em uma nova aba. 

Feedback: A princípio, as respostas que o sistema oferece para o 
usuário são eficientes e bem compreendidas. No entanto, 
percebeu-se que para buscar alguns produtos específicos pela 
caixa de busca no topo, era preciso conhecer o modelo exato que 
se procura. A pesquisa não adiciona os termos, apenas realiza a 
busca com alguns dos termos inseridos. 

Saídas claramente marcadas: A loja disponibiliza um controle 
muito favorável ao usuário, que lhe permite executar as atividades 
com a possibilidade de voltar e avançar sem quaisquer 
impedimentos. 

Atalhos: A caixa de busca localizada no topo da página é um 
excelente exemplo de atalho utilizado pelo site, visto que usuários 
mais experientes podem encurtar o caminho de acesso a um 
produto específico. O menu horizontal concentra alguns itens 
considerados de maior uso, por isso também representa um atalho 
favorável, visto que o menu principal e completo é vertical e 
recolhido, assim o usuário precisaria percorrer um caminho maior 
para encontrar alguns itens, se houvesse apenas este. 

Boas mensagens de erro: Não foram encontrados para analisar 
este item da avaliação, algo que é muito favorável, visto que 
possivelmente o sistema oferece uma boa usabilidade. 

Prevenir erros: A prevenção de erros pode ser testada de forma 
muito significativa. Realizando a tarefa de selecionar um produto, 
sem escolher a voltagem e clicar em comprar, uma mensagem em 
janela modal aparece na tela com as duas opções de escolha da 
voltagem, 110v ou 220v, para que o usuário após escolher possa 
concluir a compra sem apresentar erro. 

Ajuda e Documentação: A loja disponibiliza uma área de 
perguntas frequentes, localizada no rodapé da página, em que é 
possível encontrar perguntas categorizadas por necessidades, além 
de um serviço de mensagens eletrônicas online e telefones úteis 
para sanar maiores dúvidas dos usuários que optem por 
atendimento telefônico. 

De acordo com a avaliação heurística, é possível perceber que, 
conforme a visão de especialistas, o site corresponde a uma boa 
usabilidade, pecando apenas nos aspectos consistência e feedback, 
no caso do sistema de busca de produtos oferecido. A pesquisa 
poderia ser mais inteligente e trazer resultados mais bem 
elaborados. Quando se insere um nome de produto e um número 
de modelo, embora nem sempre os modelos sejam referentes ao 
mesmo produto que se inseriu, os resultados poderiam ser 
combinados para produtos compatíveis com aqueles modelos, 
facilitando o acesso para o usuário.  

Já a aplicação do método Testes com Usuários, esses foram 
conduzidos individualmente, com a participação de 10 voluntários 
e um moderador para guiar a aplicação. Os testes foram filmados 
para facilitar a análise posterior. Foi definida uma tarefa 
específica: realizar o processo de compra, sem finalizá-lo, de um 
controle remoto compatível com um determinado modelo de ar-
condicionado. Os testes foram realizados em ambiente Windows 

10, utilizando o navegador Google Chrome e partindo do 
endereço http://loja.consul.com.br/.  

Após mostrar uma foto do modelo de controle remoto compatível, 
a média de tempo dos usuários para concluir a tarefa foi de 1:30 
minuto. No teste piloto, a foto não foi exibida, apenas o número 
do modelo, o que levou 9:20 minutos para que o usuário 
participante conseguisse cumprir a tarefa. No entanto, tendo em 
vista que para realizar tal compra, normalmente o usuário já 
conheceria visualmente o seu modelo de controle remoto, afinal, 
uma compra desse tipo aconteceria por danificação de um 
anterior, convencionou-se exibir antes do teste uma imagem do 
modelo. 

A maior dificuldade dos usuários, durante o Teste com Usuários 
foi de conferir a lista de modelos compatíveis, após selecionar o 
produto. Alguns usuários também tentaram encontrar o produto 
digitando o modelo na caixa de busca, no topo do site, no entanto 
o feedback não foi útil, visto que somente retorna corretamente se 
o usuário souber precisamente o modelo do controle remoto e não 
o do ar-condicionado.  

Pesquisas como “controle remoto consul multiair” retornou como 
resultado toda a lista de controles remotos do site. Experimentou-
se ainda buscar pelo nome controle remoto e o código do modelo 
de aparelho de ar-condicionado juntos, mas o feedback foi a lista 
de aparelhos novos e não de controle. Tal confusão se deu porque 
o controle remoto e o ar-condicionado tem números de modelos 
diferentes. Sendo assim, as únicas alternativas eram saber o 
número do modelo do controle remoto, que é mais difícil para o 
usuário ou reconhecer graficamente o modelo de controle igual ou 
similar e, após abrir a página com mais informações do produto, 
conferir se aquele produto é compatível com o mesmo modelo de 
aparelho que se espera. Outra solução seria oferecer uma caixa, 
dentro da página do produto para que o usuário pudesse inserir o 
seu modelo de ar-condicionado e verificar a compatibilidade, para 
que não seja necessário conferir numa lista. 
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