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Estudo de caso:
Plataforma de e-commerce

‒ Referência no setor de retalho alimentar.

‒ Apresenta um sistema de encomendas e entrega ao domicílio.

‒ 3 fases complementares de avaliação:

‒ Avaliação da acessibilidade com ferramenta automática: SortSite;

‒ Avaliação heurística;

‒ Testes de usabilidade com utilizadores cegos.



Estudo de caso:
Fase 1: Ferramenta automática

– Avaliação das páginas (definidas para os testes com os utilizadores) em que o

utilizador final tem interação, o que não altera a avaliação geral do site, pois o mesmo

comporta-se generalizadamente da mesma maneira em todas as páginas.

Método:



Estudo de caso:
Fase 1: Ferramenta automática

‒ Todas as páginas verificadas contém inconformidades com as diretrizes do WCAG 2.0,

sendo que o nível de conformidade mais afetado é aquele com maior prioridade.

Resultados:



Estudo de caso:
Fase 1: Ferramenta automática

‒ O tipo de erros de acessibilidade é muito preocupante, verifica-se que o site não

cumpre alguns requisitos mínimos sendo isto facilmente observável em erros como :

‒ evento ONCLICK sem qualquer evento ONKEYPRESS associado; 

‒ várias tags "a" não contem texto ou imagens com o atributo "alt" correspondente;

‒ FORMS sem qualquer LABEL associada; 

‒ sem identificação de cabeçalhos de linha e coluna, em tabelas de dados; 

‒ sem atributos TITLE, nos quadros das páginas;

‒ ID’s duplicados nas páginas que causam problemas aos leitores de ecrã; 

‒ Páginas com erros de marcação.

Resultados:



Estudo de caso:
Fase 2: Avaliação heurística

– Tabela com heurística baseada nas dez heurísticas de Jakob Nielsen e Rolf Molich e

em cinco das seis heurísticas compiladas por Figueiredo (2004).

– A tabela contém estas 15 heurísticas e respetivas sub-heurísticas, num total de 68

itens.

– A análise centrou-se na versão principal do sítio Web.

Método:

‒ Questões de usabilidade mais problemáticas do sítio Web.



Estudo de caso:
Fase 2: Avaliação heurística

‒ 15 heurísticas subdivididas em 68 sub heurísticas:

‒ 16 (cerca de 24%) apresentaram algum tipo de problema (nível 1 a 4);

‒ Nível 0 (inexistência do problema): 52 sub-heurísticas;

Resultados:

38%

50%

0%

33%

11%

33%

33%

14%

0%

14%

0%

0%

100%

14%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H1: Visibilidade do estado do sistema

H2: Relação entre o sistema e o mundo real

H3: Controlo e liberdade do utilizador

H4: Consistência e standards

H5: Prevenção de erros

H6: Reconhecimento e não lembrança

H7: Flexibilidade e eficiência de uso

H8: Estética e design minimalistas

H9: Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e correcção de erros do…

H10: Ajuda e documentação

H11: Escrita em pirâmide invertida

H12: Prioridade à informação importante

H13: Evitar o uso de características gratuitas

H14: Páginas fáceis de “ler”

H15: Baixos tempos de resposta e download



Estudo de caso:
Fase 2: Avaliação heurística

Resultados:

‒ Nível 1 (problema cosmético. Só é necessário resolver o problema se sobrar tempo): 4

Heurísticas Sub-heurística Problema encontrado

H4: Consistência e standards. 4.6: As hiperligações são percetíveis e uniformes,

distinguindo-se as ativas, as visitadas e as não visitadas.

Não existe distinção.

H10: Ajuda e documentação. 10.2: A ajuda é fácil de encontrar. A ajuda não é fácil de ser encontrada.

H13: Evitar o uso de características

gratuitas.

13.1: Existência de elementos meramente decorativos ou

sem utilidade.

Na página inicial existem vários elementos que não

tem qualquer utilidade.

H15: Baixos tempos de resposta e

download.

15.2: O site carrega rapidamente. O site não é muito rápido.

‒ Hiperligações não percetíveis, não existe distinção entre ativas, visitadas e não visitadas;

‒ Ajuda não é fácil de encontrar (número de contato telefónico);

‒ Elementos meramente estéticos/decorativos que nada facilitam a interação.

‒ Site não muito rápido.



Estudo de caso:
Fase 2: Avaliação heurística

Resultados:

‒ Nível 2 (problema menor de usabilidade. Resolver este problema não é uma prioridade): 4

‒ Problemas na visibilidade do estado do sistema (pelo menos uma hiperligação em que a localização do

utilizador está em branco);

‒ Palavras muito técnicas, de difícil perceção para utilizador comum.

‒ Imagens pequenas que podem ser difíceis de visualizar a pessoas com deficiência visual.

‒ Não existem abreviaturas para comandos frequentes que podiam facilitar e diminuir o tempo de interação.

Heurísticas Sub-heurística Problema encontrado

H1: Visibilidade do estado do sistema 1.8: Sei sempre onde estou A localização do utilizador está em branco, o que não 

acontece noutros links. 

H2: Relação entre o sistema e o mundo

real

2.1: As páginas utilizam palavras comuns e familiares

para o utilizador (“speak the user language”).

Algumas palavras podem ser estranhas ao utilizador.

H5: Prevenção de erros 5.6: As imagens são de boa qualidade e demoram

pouco tempo a carregar

As imagens são pequenas.

H7: Flexibilidade e eficiência de uso 7.2: Existência de abreviaturas de comandos

frequentes.

Não existe qualquer mecanismo de abreviaturas.



Estudo de caso:
Fase 2: Avaliação heurística

Resultados:

‒ Nível 3 (problema maior de usabilidade. É importante resolver este problema, é uma prioridade): 3

‒ Não existe consistência dos termos em toda a interface.

‒ Algumas hiperligações obrigam o utilizador a grande esforço cognitivo, como é o caso

da finalização de compra.

‒ Diversos elementos que desviam a atenção do utilizador.

Heurísticas Sub-heurística Problema

H4: Consistência e standards 4.2: Utiliza os mesmos termos em toda a

interface.

Os termos não são os mesmos utilizados em toda a interface.

H6: Reconhecimento e não lembrança 6.1: O utilizador não deve ser obrigado a

memorizar as opções disponíveis para

completar uma tarefa.

As hiperligações do processo de finalização de compra não são 

objetivos.

H13: Evitar o uso de características

gratuitas

13.2: Desvio da atenção do utilizador, do

que devia ser o seu objetivo principal.

Existem diversos elementos que desviam a atenção do utilizador.



Estudo de caso:
Fase 2: Avaliação heurística

Resultados:

‒ Nível 4 (Nível 4: catástrofe de usabilidade. É imperativo resolver este problema): 4

‒ O site não proporciona o devido feedback;

‒ O utilizador nem sempre é informado do que está a acontecer;

‒ A informação não está disponibilizada de forma lógica (listagem de produtos);

‒ Não existe contraste suficiente no texto de detalhe de produtos e o fundo (problemático para pessoas

com deficiência visual e disléxicos).

Heurísticas Sub-heurística Problema

H1: Visibilidade do estado do sistema 1.1: O site proporciona “feedback”. O site não proporciona feedback das ações.

H1: Visibilidade do estado do sistema 1.2: O utilizador é sempre informado do

que está a acontecer.

O site não informa o utilizador das próprias ações.

H2: Relação entre o sistema e o mundo

real

2.2: A informação é disponibilizada de

forma lógica e ordenada.

Os produtos não estão listados de forma lógica.

H8: Estética e design minimalistas 8.7: Existência de contraste entre a cor

do texto e a cor do fundo.

Não existe contraste suficiente no texto de detalhe dos produtos.



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores

– 20 pessoas cegas, cinco mulheres e quinze homens, com idades entre 18 - 57 anos;

– Todos utilizadores diários e experientes do computador e internet.

– Leitor de ecrã:

– 15 utilizam o JAWS (versão 9: 1; versão 11: 1; versão 13: 1; versão 14: 4; versão 15: 3; versão 16: 5; versão

17: 1) ou o NDVA dependendo do sítio Web que pretendem visitar.

– 5 usam o Voice Over da Apple.

– Browser:

– os utilizadores de JAWS, usam Internet Explorer ou dependendo do site, o Mozilla Firefox; o Microsoft

Edge; o GOOGLE CHROME e o Safari.

– utilizadores do leitor de ecrã Voice Over: usam o SAFARI ou o GOOGLE CHROME.

Participantes:



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores

– Estudo de caso

– Avaliação de usabilidade: avaliar a eficácia, eficiência e satisfação de utilizadores cegos.

– Variáveis registadas:

– termos quantitativos: tempo de conclusão de tarefa; o número de tentativas para concluir a

tarefa com sucesso; número de desistências.

– medidas qualitativas: dificuldades encontradas, comentários e dúvidas levantadas pelo

utilizador aquando da realização dos testes.

– Sessões de avaliação individuais (apenas um observador e um utilizador voluntário).

Metodologia:



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores

‒ 6 tarefas definidas :

‒ Identificação do sítio Web (objetivo: verificar se títulos das páginas são coerentes, diretos e percetíveis).

‒ Selecionar um produto específico (Leite Magro UHF Mimosa) e adicionar ao carrinho (obj: 

verificar facilidade de processo de seleção/adição ao carrinho e compreensão de nomenclatura de botões).

‒ Identificar secção onde se encontram as Redes Sociais e nomeá-las (obj: verificar se existe uma 

correta etiquetagem de gráficos e uma fácil identificação da localização).

‒ Selecionar um segundo produto à escolha do participante mas da secção da “Mercearia” e 

adicioná-lo ao carrinho (obj: verificar a facilidade de navegação por secções).

‒ Identificar preço do segundo produto (obj: verificar se é possível retroceder e avançar facilmente).

‒ Finalizar Compra (obj: avaliar processo de finalização de compra: Comprar; Selecionar Entrega; Pagamento; 

Confirmação).

Design Experimental:



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores

‒ Os resultados são apresentados, de acordo com:

‒ eficácia (conclusão de uma tarefa em termos de qualidade do resultado obtido),

‒ eficiência (recursos necessários para atingir a eficácia: dificuldades sentidas) 

‒ satisfação (conforto sentido pelo utilizador ao utilizar a interface).

Resultados:



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores 

‒ T1, T2, T4 e T5 foram concluídas com sucesso por TODOS

‒ T3 (identificar a secção onde se encontram as Redes Sociais e nomeá-las):

‒ 1 não concluiu a tarefa, (não reconheceu a nomenclatura “Partilhar”) necessária para identificar a secção onde se

encontravam os ícones.

‒ 2ª parte da tarefa (nomear as redes sociais), apenas 1 conseguiu porque abriu as hiperligações apresentadas,

‒ T6 (finalizar compra):

‒ 7participantes terminaram esta tarefa com sucesso.

‒ 13 participantes não concluíram a tarefa com sucesso.

Resultados (eficácia): Tarefa Conclusão da 

tarefa

com sucesso

Não 

conclusão 

da tarefa

Média Desvio Padrão Coeficiente de 

dispersão

T(1) 20 0 10 10 100%

T(2) 20 0 10 10 100%

T(3) 19 1 10 9 90%

T(4) 20 0 10 10 100%

T(5) 20 0 10 10 100%

T(6) 7 13 10 3 30%



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores cegos

‒ Tarefa 1 tem uma média de seis segundos;

‒ Tarefa 2, três minutos;

‒ Tarefa 3, dois minutos e trinta e um segundos;

‒ Tarefa 4, três minutos e nove segundos;

‒ Tarefa 5, um minuto e cinquenta e um segundos;

‒ Tarefa 6, dez minutos e vinte e quatro segundos.

Resultados (eficiência):
Tarefa Média Desvio Padrão

T(1) 00:00:06 0,00007

T(2) 00:03:00 0,00098

T(3) 00:02:31 0,00122

T(4) 00:03:09 0,00127

T(5) 00:01:51 0,00191

T(6) 00:10:24 0,00334



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores cegos

‒ Número de tentativas para a conclusão da
tarefa:

‒ Tarefa 1: concluíram-na na primeira tentativa.

‒ Tarefa 2: dez tentativas;

‒ Tarefa 3: doze tentativas;

‒ Tarefa 4: quinze;

‒ Tarefa 5: onze;

‒ Tarefa 6: trinta e cinco.

Resultados (eficiência):

Tarefa Nº de 

tentativas para 

a conclusão da 

tarefa

Nº de 

desistências

Média Desvio Padrão Coeficiente de 

dispersão

T(1) 1 0 0,5 0,5 100%

T(2) 10 0 5 5 100%

T(3) 12 1 6,5 5,5 85%

T(4) 15 0 7,5 7,5 100%

T(5) 11 0 5,5 5,5 100%

T(6) 35 13 24 11 46%

‒ Desistências: 

‒ Tarefas 1,2,4 e 5 não houve desistências; 

‒ Tarefa 3, uma pessoa desistiu;

‒ Tarefa 6, treze pessoas



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores cegos

‒ Dificuldades sentidas e comentários feitos pelos utilizadores aquando da interação:

‒ Interpretar hiperligações ( texto alternativo pouco objetivo);

‒ Navegação (muito difícil e lenta pois não tem cabeçalhos definidos);

‒ Processos principais de compra (como a finalização de compra é muito complexo e com

muitos passos;

‒ Em retroceder na página;

‒ Localizar produtos específicos, pois não são definidos como links;

‒ Localizar Redes Sociais e outras ligações externas;

Resultados (eficiência):



Estudo de caso:
Fase 3: Testes com utilizadores cegos

‒ A avaliação da satisfação dos utilizadores foi francamente negativa classificando-a

entre razoável e fraco.

‒ à exceção de 3 utilizadores que acharam que a classificação qualitativa global do site

era bom. No entanto, realçam a necessidade de tornar o site mais acessível ao público cego.

Resultados (satisfação):

0% 0%

15%

40%

45%

Classificação Global do site

Excelente Muito Bom Bom Razoável Fraco



Estudo de caso:
Conclusões

‒ Site falha até nos requisitos mínimos de acessibilidade propostos pelo W3C.

‒ Recomendações gerais:

‒ Reorganização do site por cabeçalhos, além de se conseguir uma clara organização do conteúdo

também ajudaria a diminuir o tempo de conclusão de tarefas aos utilizadores.

‒ Clara identificação dos elementos. Todos os gráficos têm que ter obrigatoriamente etiquetas claras e objetivas

quanto ao contexto que representam.

‒ Mais feedback. No momento de seleção de hiperligações importante para executar funções, por exemplo, ao

adicionar um produto ao carrinho, se o produto tem desconto, se aumenta ou diminui a quantidade de um

produto.

‒ Otimização do algoritmo de pesquisa. Parece estar otimizado em relação às políticas da loja (políticas de

merchandising) e não de acordo com a facilidade de encontrar produtos pensa-se importante repensar esta

função para ajustar às necessidades dos utilizadores.



Estudo de caso:
Conclusões

‒ Recomendações gerais:

‒ Fácil identificação da secção do CARRINHO e a necessidade de facilitar a interpretação para o

correto funcionamento da mesma. Assim acreditamos que devia ser reorganizada, criando-se uma lista de produtos

adicionados com informação direta sobre quantidade e preço.

‒ Opção do radio button (estrutura de seleção) depois do título para ser de mais rápida identificação (ex.:

Seleção de pagamento).

‒ Site ser acessível e usável para qualquer browser, leitor de ecrã e para todas as versões,

visto que a acessibilidade e usabilidade da interação no site depende diretamente do leitor de ecrã, do browser

utilizado e da experiencia do utilizador.

‒Utilizador sem dificuldades de visão demora menos de 20 segundos a executar o processo de

compra, um utilizador cego, devido à complexidade da interação e esforço cognitivo necessário

para reconhecer as hiperligações demora em média dez minutos e vinte e quatro segundos.



Estudo de caso:
Trabalho Futuro

‒ Aumentar o tamanho de amostra para reforçar os resultados.

‒ Aumentar número de especialistas na avaliação heurística

‒ Avaliar outras plataformas de e-commerce e fazer estudo comparativo.

‒ Avaliar outras plataformas como o e-Banking.
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