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palavras-chave 
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resumo 
 
 

Hoje em dia, a Internet é o palco de diversas atividades comerciais. A tendência 
crescente de pessoas a usar a Internet e, consequentemente, a realizar compras 
através dela, tem sido cada vez mais uma realidade que faz com que as 
empresas comecem a apostar no desenvolvimento de lojas online. No entanto, 
algumas empresas descartam a hipótese de investirem em pesquisa no âmbito 
da usabilidade e experiência do utilizador, fazendo com que as interfaces da sua 
loja online não estejam de acordo com as expectativas dos clientes, causem 
insegurança e desconfiança ou até que dificultem a interação. Estes aspetos 
vão prejudicar a conversão dos clientes e, consequentemente, a empresa não 
fará lucro. 
Desta forma surgiu a oportunidade de, em contexto empresarial, ser feito um 
estudo às interfaces da loja online Mistolin Solutions e, de acordo com boas 
práticas para o desenvolvimento de e-commerce, apresentar propostas que 
visam melhorar as interfaces atuais no que respeita à usabilidade e à 
experiência do utilizador. Através de uma análise preliminar às interfaces atuais, 
foram desenvolvidos protótipos de alta-fidelidade validados, posteriormente, por 
especialistas numa sessão de focus group. Após concretizadas as correções e 
melhorias indicadas por estes, procedeu-se à realização de testes de 
usabilidade com utilizadores reais, tanto à loja online como aos protótipos 
desenvolvidos. 
Os resultados obtidos com esta investigação comprovam que um design de 
plataformas de e-commerce baseado em boas práticas vem, de facto, melhorar 
a sua usabilidade e influenciar positivamente a decisão de compra de um cliente. 
Os resultados dos questionários System Usability Scale realizados demonstram 
essa melhoria, sendo a usabilidade da loja atual considerada pobre e a dos 
protótipos excelente. Relativamente à decisão de compra, os resultados 
confirmam que os utilizadores comprariam mais facilmente um produto nos 
protótipos desenvolvidos. 
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abstract 
 

Nowadays, the Internet is the stage for many commercial activities. The growing 
tendency of people to use the Internet and, consequently, to make purchases 
through it, has been increasingly a reality that makes companies start to invest 
in the development of online stores. However, some companies rule out the 
possibility of investing in research in terms of usability and user experience, 
causing the interfaces of their online store not to meet customer expectations, 
causing insecurity and distrust, or even making interaction difficult. These 
aspects will harm the conversion of customers and, consequently, the company 
will not make a profit. 
In this way, the opportunity arose, in a business context, to carry out a study on 
the interfaces of the Mistolin Solutions online store and, in accordance with good 
practices for the development of e-commerce, to present proposals that aim to 
improve the current interfaces in terms of usability and user experience. Through 
a preliminary analysis of the current interfaces, high-fidelity prototypes were 
developed, later validated by specialists in a focus group session. After making 
the corrections and improvements indicated by them, usability tests were carried 
out with real users, both in the online store and in the developed prototypes. 
The results obtained from this investigation prove that a design of e-commerce 
platforms based on good practices does, in fact, improve their usability and 
positively influence a customer's purchase decision. The results of the System 
Usability Scale questionnaires carried out demonstrate this improvement, with 
the usability of the current store being considered poor and that of the prototypes 
excellent. Regarding the purchase decision, the results confirm that users would 
more easily buy a product in the developed prototypes. 
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1. Introdução 

O conceito de e-commerce surgiu na década de 60, época marcada pelo início do 

desenvolvimento da Internet com fins não comerciais. Para além disso, e até finais dos 

anos 80, a Internet era acedida apenas por indivíduos capacitados e com 
conhecimentos avançados em ciência da computação. A década de 90 veio abrir portas 

para que qualquer pessoa conseguisse aceder à Internet, o que veio a ser uma janela 
de oportunidade para investidores e outros envolvidos no mundo dos negócios.   

Em 1995 surge a Amazon.com e com ela surgem outras superempresas, como o 
eBay. Ano após ano, os Estados Unidos da América começaram a faturar milhões de 

dólares, unicamente provenientes do comércio eletrónico. No final do ano 2000, os EUA 
já contavam com mais de 600.000 plataformas de comércio online. Desde essa época 

que o e-commerce tem vindo a ganhar força e a evoluir, estando cada vez mais 
presente no nosso quotidiano. Em 2020, a pandemia originada pelos surtos do vírus 

SARS-CoV-2 obrigou ao confinamento de milhões de pessoas que, ao serem 

impedidas de abandonar os seus lares, começaram a adotar hábitos de compra online. 
Isto veio impulsionar o comércio eletrónico e dar motivação a grandes empresas ou 

pequenos negócios a começar a comercializar os seus produtos na Internet, tendo a 
possibilidade de aumentar o número de clientes e, consequentemente, o seu lucro. 

Dados provenientes de um estudo levado a cabo pelo Instituto Nacional de 
Estatística português mostram que está a haver, desde 2010 até 2021, um aumento do 

número de pessoas com ligação à Internet. Em 2021, cerca de 87,3% das famílias 
portuguesas tinham ligação à Internet em suas casas o que, comparado com os dados 

de 2010, representa um aumento de 33,6 pontos percentuais (53,7%). Ao haver mais 
pessoas com capacidades de conexão à rede, as empresas não poderão descartar a 

hipótese de investimento num modelo de negócio baseado em vendas à distância 

através da Internet. No entanto, este investimento traz outros associados, 
nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento das interfaces de uma dada 

plataforma. 

Para que uma loja online traga os resultados que são pretendidos, é necessário ter 

em atenção aspetos como a experiência do utilizador, a facilidade de uso dessa mesma 
loja e a inclusão de todo o tipo de utilizadores, nomeadamente os que possuem 
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deficiências visuais, auditivas, cognitivas ou motoras, sejam elas temporárias ou 

permanentes. Assim, torna-se necessário investir em estudos, em prototipagem de 
interfaces e na testagem das mesmas com utilizadores reais, uma vez que é das formas 

mais promissoras de garantir que as interfaces estão adaptadas e que correspondem 

às necessidades e expectativas dos utilizadores, e possíveis futuros clientes. 

Esta investigação foi desenvolvida em contexto empresarial, na empresa MSTN 

Group, e teve como caso de estudo a loja online Mistolin Solutions. O objetivo deste 
trabalho passou por realizar uma análise detalhada às interfaces dessa mesma loja, na 

tentativa de descobrir erros e falhas no que diz respeito à experiência do utilizador, à 
usabilidade e à acessibilidade, culminando na construção de interfaces prototipadas 

que atuam como propostas de melhoria para as interfaces atuais da Mistolin Solutions. 
Para além disto, o presente trabalho teve como objetivo dar resposta à questão de 

partida, orientadora desta investigação: “Que nível de impacto tem o design de 
interfaces de e-commerce baseado em boas práticas na decisão de compra de um 

cliente?”. Para esta análise, e de forma a dar resposta à questão anterior, foram tidas 

em conta boas práticas que foram levantadas através da literatura e que são adotadas 
por algumas lojas online de referência, nomeadamente pela Prozis, pela Fnac, ou pela 

Farfetch.  
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2. Apresentação da empresa 

 O projeto de investigação do qual resulta esta dissertação foi elaborado em 

contexto empresarial, na MSTN Group, tendo como caso de estudo as interfaces da 

loja online Mistolin Solutions. O presente capítulo faz uma breve apresentação da 
empresa MSTN Group, nomeadamente do seu papel como holding, áreas e países de 

atuação, sendo mostrada a sua relação com a marca Mistolin Solutions. Desta irá ser 
apresentada um pouco da sua evolução e áreas geográficas onde se localiza, bem 

como a sua missão, visão e valores. 

 

2.1. MSTN Group 

 Criada em 2001, a MSTN Group, sigla para Mistonetos Group, é  uma holding com 

capital 100% português, responsável pela gestão das suas participadas, empresas 
especializadas em diferentes áreas de atuação, tanto a nível nacional como 

internacional (Martins dos Santos, 2019; MSTN Group, n.d.). 

 Através do seu processo de internacionalização, a MSTN Group marca presença 
em diversos países como Angola, Argélia, Cabo Verde, China, Moçambique e Portugal 

(Martins dos Santos, 2019; MSTN Group, n.d.). 

 O grupo empresarial MSTN é o resultado de uma estratégia de crescimento 

sustentada, com o enfoque na inovação. A política empresarial de investimento e 
desenvolvimento permitiram o crescimento continuado deste grupo, proporcionando 

uma multiplicidade de ofertas de valor com elevados padrões de qualidade (Martins 
dos Santos, 2019; MSTN Group, n.d.). 

 De entre as participadas do grupo encontra-se a M. Deliv, mais conhecida 
atualmente por Mistolin Solutions, tendo esta nascido para se tornar uma referência no 

comércio especializado de produtos de higiene e limpeza. Em janeiro de 2019, a marca 

M. Deliv foi substituída pela marca Mistolin Solutions, apresentando uma nova ambição 
de cobertura nacional e de expansão internacional (Martins dos Santos, 2019; MSTN 

Group, n.d.). 
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 A sede da MSTN Group situa-se em Ponte de Vagos, em Vagos, no distrito de 

Aveiro. 

 

2.2. Mistolin Solutions 

 A Mistolin Solutions é uma loja online dedicada, exclusivamente, ao comércio de 
químicos e artigos para higiene e limpeza profissional, nascendo a partir da 

necessidade de fornecer uma nova imagem à M. Deliv (Martins dos Santos, 2019; 
MSTN Group, n.d.). Esta afirma-se como sendo um distribuidor autorizado Mistolin 

(DAM), prestando um serviço integrado através de uma estrutura comercial 
consolidada com capacidade de dar resposta às exigências do mercado. Isto permite 

uma maior acessibilidade dos produtos Mistolin ao público-alvo, tendo como objetivo a 
sua satisfação, o estreitamento das parcerias de negócio e o ganho de competitividade 

(Martins dos Santos, 2019). 

 Como divisa, a Mistolin Solutions apresenta o seguinte: “Criar relações com valor é 
o nosso lema”. As “relações” referem-se ao grupo onde estão inseridos, junto das 

organizações e profissionais, e junto das marcas que representam (Martins dos Santos, 
2019).  

 A sua missão é apresentada como: “Somos uma equipa de especialistas que 
garante as melhores soluções de higiene e limpeza, proporcionando aos profissionais 

acrescentar valor às organizações” (Martins dos Santos, 2019).  

 Já a visão da Mistolin Solutions consiste em “Ser uma Marca de referência nacional 

e a primeira opção em comércio especializado de produtos e sistemas, na área da 
higiene e limpeza profissional, inovando diariamente” (Martins dos Santos, 2019). 

Figura 1 - Logótipo da MSTN Group 
(Fonte: https://www.mstn.pt/) 
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 No que diz respeito aos seus valores, estes são a integridade (“o que prometemos, 

cumprimos”), empatia (“orientamos a nossa ação para os desafios dos clientes”), 
eficácia (“asseguramos a simplicidade nas soluções”), competitividade (“perseguimos 

a excelência”) e empreendedorismo (“vivemos desafios de forma inovadora”) (Martins 

dos Santos, 2019). 

 A empresa existe em vários pontos de Portugal Continental, nomeadamente em 

Ponte de Vagos (Aveiro), Algarve, Açores (São Miguel), Famalicão, Lisboa, Madeira 
(Funchal), Oliveira do Hospital, Paredes, Peniche e Viseu.  

 

 

3. E-commerce 
O comércio eletrónico, mais comumente conhecido como e-commerce (abreviação 

de Electronic Commerce), refere-se a todo e qualquer processo online onde clientes 
podem usufruir de serviços e/ou fazer compras recorrendo, apenas, a meios 

eletrónicos, envolvendo todo o processo online de desenvolvimento, marketing, venda, 
entrega e pagamento dos produtos e serviços adquiridos (Garcia, 2016; Mujmule, 

2021). Este conceito surgiu no início da década de 60, tendo ganhado popularidade 
apenas no ano de 1995, evoluindo rapidamente nos anos seguintes. Segundo Monteiro 

(2018), o e-commerce encontra-se, atualmente, numa curva ascendente, sendo 
considerado um dos principais impulsionadores da economia mundial. 

 Neste capítulo irão ser abordados seis tópicos principais. No primeiro tópico é feita 
uma contextualização histórica acerca do e-commerce, e como é que este evoluiu de 

Figura 2 - Logótipo da Mistolin Solutions 
(Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 
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1960 até aos dias de hoje. Depois, serão apresentados diversos tipos de e-commerce, 

sendo este tópico focado em dois modelos principais: Business-To-Business (B2B) e 
Business-To-Consumer (B2C). Para além disto, serão apresentadas as principais 

vantagens e desvantagens associadas à compra de produtos via online. Por fim, é feito 

um enquadramento acerca do e-commerce em Portugal, sendo realizada uma previsão 
futura com base na análise desse mesmo enquadramento. 

 

3.1. Breve contextualização histórica 

O e-commerce surgiu graças ao desenvolvimento da Electronic Data Interchange 
(EDI), em 1960 (Tian & Stewart, 2011). Esta permite a troca de documentos 

normalizados entre os sistemas informáticos dos participantes numa relação comercial, 
adaptando-se a diversos setores de acordo com as necessidades concretas de 

comunicação das empresas (Edicom, n.d.). Porém, só entre as décadas de 70 e 80 é 
que as empresas começaram a adotar a EDI como forma de lhes permitir trocar 

informações, fazer pedidos e realizar transferências eletrónicas de fundos (EFT), ou 

seja, transações de diversas quantias em dinheiro entre diferentes contas bancárias, 
por intermédio de uma rede de computadores1 (Sawanibi, 2001, as cited in Tian & 

Stewart, 2011). No entanto, a difusão da EDI foi lenta, uma vez que a conexão a uma 
rede EDI era dispendiosa e não existiam técnicos em número suficiente para dar 

resposta à demanda das empresas (Tian & Stewart, 2011). Esta época pode ser 
considerada a primeira geração do e-commerce.  

Para além do desenvolvimento da EDI, a década de 60 foi marcada por diversos 
acontecimentos, nomeadamente o início do desenvolvimento da Internet, quando a 

ARPANET foi estabelecida para pesquisas na área das tecnologias (Tian & Stewart, 

2011). De 1960 até ao final da década de 1980, a Internet mantinha o seu carácter não 
comercial, sendo maioritariamente usada como ferramenta de pesquisa pelos 

engenheiros e cientistas que trabalhavam, tanto para o governo como para as 
universidades (Tian & Stewart, 2011). Devido à necessidade da posse de 

conhecimentos avançados de ciência da computação e outras habilidades 

 
1 http://apdsi.pt/glossario/t/transferencia-eletronica-de-fundos/ acedido a 28 de dezembro de 2021 
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computacionais naquela época, estes eram os únicos capazes de aceder à Internet 

(Eccleson, 1999, as cited in Tian & Stewart, 2011).   

No início da década de 90, a criação da World Wide Web (WWW), a evolução da 

interface gráfica de utilizador (GUI) e a criação do HyperText Markup Language (HTML) 

com especificações para URLs permitiu que a Web evoluísse para o que esta é hoje 
em dia. Desta forma, o uso da Internet deixa de ser exclusivo dos engenheiros e 

cientistas e passa a ser acessível a todas as pessoas comuns, sem qualquer literacia 
informática (Eccleson, 1999, p.70, as cited in Tian & Stewart, 2011), o que veio 

despertar a atenção de todos os envolvidos no mundo dos negócios (Tian & Stewart, 
2011). Iniciava-se a segunda geração do e-commerce, caraterizada pela transação de 

bens e serviços via Internet. 

 No entanto, o marco mais significativo da história do e-commerce ocorreu em 1991, 

quando a National Science Foundation Network (NSFNet2) suspendeu as restrições 
comerciais ao uso da rede, trazendo oportunidades para o comércio eletrónico (Tian & 

Stewart, 2011). Em 1993 surgiu o Mosaic, um dos primeiros web browsers a possuir 

uma interface gráfica amigável para o utilizador, o que permitiu que a Internet adotasse 
um carácter mais user friendly e visualmente atraente, incluindo elementos que 

ajudavam na navegação pelas páginas, como barra de scroll e botões com rótulos 
como “voltar”, “avançar” e “atualizar” (History Computer Staff, 2021; Tian & Stewart, 

2011). Para além disto, o Mosaic foi o primeiro navegador a possuir a capacidade de 
visualizar imagens diretamente na página, sem a necessidade de download desses 

mesmos arquivos (History Computer Staff, 2021).  

 Um ano depois, em 1994, a Netscape, empresa americana de serviços de 

computadores, lançou o browser Navigator. Este assinala uma época de ouro, uma vez 

que veio permitir o acesso a diversos novos recursos como salas de chat ou aplicações 
desenvolvidas em Java, tendo vindo, sobretudo, permitir que fossem realizadas 

compras online (Tian & Stewart, 2011). Para além disto, a Netscape foi uma empresa 
pioneira no que diz respeito ao uso do protocolo Secure Sockets Layer (SSL), trazendo 

segurança relativamente à proteção e privacidade do consumidor ao enviar dados de 

 
2 A NSFNet foi uma rede organizada desenvolvida pela National Science Foundation para substituir a ARPANET como a 
principal rede que liga o governo e as intalações de pesquisa. (https://www.techopedia.com/definition/2448/national-science-
foundation-network-nsfnet acedido a 21 de fevereiro de 2022) 



 8 

cartões de crédito, ações ou qualquer outra informação privada pela Internet (Blitz, 

2019).  

 O termo “e-commerce” começou a ganhar popularidade a partir de 1995 (Tian & 

Stewart, 2011). Neste ano surge a gigante norte-americana Amazon.com, seguida pelo 

aparecimento do eBay (Tian & Stewart, 2011). Entre 1995 e 1999 muitas empresas 
foram construindo a sua presença na Web, começando a realizar diversas transações 

online, o que veio despertar a atenção de outras empresas, investidores e 
consumidores (Tian & Stewart, 2011). Em 1996, os Estados Unidos da América (EUA) 

registaram uma receita de $707 milhões de dólares, tendo esta aumentado para $2,6 
biliões em 1997 e para $5 biliões em 1998 (Fellenstein & Wood, p. 9-10, as cited in Tian 

& Stewart, 2011). No final do ano de 2000, haviam cerca de 600.000 plataformas de 
comércio online, também nos EUA (Dholakia et al., 2002, p.5, as cited in Tian & Stewart, 

2011).  

 Entre os anos 2000 e 2001, a “dot-com bubble”, nome pelo qual ficou conhecida 

esta corrida ao desenvolvimento e-commerce, rebentou (Tian & Stewart, 2011). Nessa 

época, a bolsa de valores e as ações de diversas empresas caíram, enquanto que 
outras foram obrigadas a declarar falência (Tian & Stewart, 2011). Tudo isto foi graças 

a expectativas irrealistas elaboradas por Wall Street, Silicon Valley, jornalistas e 
funcionários do governo que foram projetadas para a Internet e, consequentemente, 

para as empresas de e-commerce. Porém, entre 2000 e 2001, foi ainda registado um 
aumento das vendas de e-commerce, o que sugere que, embora tivesse havido 

previsões erradas e sobrevalorizadas na década de 90, a área do comércio via Internet 
ainda era algo viável e em fase de evolução (Tian & Stewart, 2011).  

 O e-commerce continua a evoluir, tendo vindo a ganhar força com o crescimento 

das redes sociais. Em 2020, os surtos globais do vírus SARS-CoV-2, e a consequente 
obrigatoriedade de confinamento e de restrições de deslocação, vieram atuar como 

impulsionadores do comércio online (Big Commerce, 2021; Pereira, 2020). Segundo 
Pereira (2020), a combinação dos dados recolhidos pelo estudo levado a cabo pela 

Group M, em abril de 2020, que registou um aumento do e-commerce entre 40 e 60% 
em algumas categorias face a 2019, e pela SIBS, que reportou um aumento do valor 

médio das compras online ao longo do período de emergência em aproximadamente, 
18% (cerca de 34€ nas primeiras semanas depois do confinamento para 
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aproximadamente 40€ na última semana do estado de emergência), veio demonstrar 

que houve um número de pessoas a realizarem compras online pela primeira vez e um 
reforço daquelas que já antes o praticavam. De um modo geral, a pandemia veio 

acelerar todo o processo de transformação e transação digital, contribuindo para a 

crescente adoção do e-commerce (Yaw Acheampong, 2021). 

 

3.2. Tipos de e-commerce 

Segundo Garcia (2016), é possível dividir os modelos de e-commerce em seis tipos 

diferentes com base em duas origens: origem nas empresas (Business-to-Business 
(B2B), Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Employee (B2E) e Business-to-

Government (B2G)) e origem nos consumidores (Consumer-to-Business (C2B) e 
Consumer-to-Consumer (C2C)). De acordo com Turban et al. (2015) existe, ainda, o 

Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C), com origem nas empresas, o 
Intrabusiness EC, o Collaborative Commerce e o E-Government. Porém, tendo em 

conta que a loja online Mistolin Solutions possui um modelo de negócio direcionado 

tanto para empresas como para consumidores finais, o foco irá permanecer nos 
modelos Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C). 

 O modelo Business-to-Business (B2B) refere-se a transações entre empresas - 
privadas, públicas, com ou sem fins lucrativos -, entre estas e os seus parceiros da rede 

de abastecimento, ou mesmo entre as empresas e o governo, ocorrendo de forma 
totalmente eletrónica através da Internet, extranets3, intranets4 ou de redes privadas 

(Garcia, 2016; Turban et al., 2015). Aqui, os compradores e vendedores são entidades 
comerciais e não consumidores individuais (Mujmule, 2021).  

 O modelo B2B, para além de ser bastante diferente e muito mais complexo que o 

B2C, é considerado um dos modelos principais de e-commerce (Mujmule, 2021; Turban 
et al., 2015), sendo seguido por empresas como a Dropbox, Apple, Microsoft, entre 

 
3 Extranets – Redes privadas, semelhantes à intranet. Porém, estas permitem o acesso a utilizadores autorizados externos 
à empresa, tais como fornecedores ou parceiros (https://www.lumapps.com/blog/intranet/difference-intranet-vs-extranet/ 
acedido a 28 de dezembro de 2021). 
 
4 Intranets - Redes privadas dentro de organizações, que são usadas para partilha de informação, sendo apenas acessíveis 
aos membros dessas mesmas organizações (https://pwm.pt/o-que-e-uma-intranet/ acedido a 28 de novembro de 2021). 
Segundo Gunasekaran et al. (2002), Intranet pode ser considerado um sistema intraorganizacional que depende de 
protocolos e interfaces web. 
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outras. Com este modelo de negócio, as empresas procuram tornar as transações 

comerciais, os processos de comunicação e a colaboração mais informais, com o 
intuito de aumentar a eficácia e a eficiência, nomeadamente na colaboração entre 

parceiros de negócios, na redução de tempo e custos de transações, principalmente 

na rede de abastecimentos, e na obtenção de vantagem competitiva (Turban et al., 
2015).  

 O modelo B2B apresenta algumas vantagens, tanto para o vendedor como para o 
comprador, nomeadamente: o aumento da rapidez de processamento e a redução do 

tempo do ciclo de negociação; a melhoria da qualidade do serviço; a existência de 
catálogos eletrónicos personalizados de acordo com os gostos do cliente; as 

plataformas de e-commerce estão abertas 24 horas por dia a qualquer momento; entre 
outras (Turban et al., 2015). Relativamente às suas limitações, uma das principais 

desvantagens é a inexistência de interações face a face que, em determinadas 
situações, poderiam ser necessárias para satisfazer o cliente (Turban et al., 2015). No 

entanto, tanto os benefícios como as limitações vão depender de variáveis como: quem 

compra, quais os produtos que compra e a quantidade dos mesmos; quem são os 
fornecedores; com que frequência uma certa empresa compra; entre outras (Turban et 

al., 2015).  

 O modelo Business-to-Consumer (B2C), também conhecido por e-tailing, é um 

modelo que descreve as atividades de uma empresa que comercializa produtos e 
serviços a um cliente para uso próprio, envolvendo a venda direta entre os fabricantes 

e os distribuidores até chegar ao consumidor final (Garcia, 2016; Mujmule, 2021; 
Nemat, 2011; Turban et al., 2015). Ao contrário do modelo B2B, cuja intenção do 

comprador é uma utilização em larga escala para empresas e indústrias, o modelo B2C 

vende produtos direcionados para o uso pessoal do cliente final (Arora, 2020).  

 No modelo B2C, as empresas criam websites ou aplicações em que o cliente 

procura, especificamente, o produto ou o serviço de que necessita (Mujmule, 2021). 
Relativamente a este modelo de negócio, Bonastre e Granollers (2014) afirmam que os 

websites B2C são sistemas interativos bastante complexos que têm como objetivo 
principal atrair um visitante de forma a que este conclua uma compra online. 

Juntamente com o B2B, estes dois modelos constituem os modelos mais populares no 
que diz respeito ao comércio eletrónico (Big Commerce, 2021; Mujmule, 2021). Podem 
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ser considerados exemplos de empresas que seguem um modelo B2C: a Amazon – o 

principal exemplo deste modelo de negócio; o Wallmart; eBay; entre outras.  

 Tal como o modelo de negócio B2B, o B2C também possui alguns benefícios, 

nomeadamente: preços mais baixos, uma vez que, com este modelo de negócio, os 

custos adicionais – como custos de recursos, de eletricidade, de infraestrutura, entre 
outros – podem ser dispensados; existe comunicação direta com o comprador através 

de e-mails, mensagens de texto e notificações; maior alcance, através das redes 
sociais, por exemplo; e maior capacidade de acesso, uma vez que o cliente poderá, tal 

como no modelo B2B, realizar uma compra a qualquer momento, dado que as 
plataformas estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana (Arora, 2020). O modelo 

de negócio B2C inclui serviços de online banking, leilões online, serviços de viagens, 
seguradoras e websites de comercialização de imóveis (Nemat, 2011). 

 

3.3. Vantagens do e-commerce 

Alguns autores como Turban et al. (2015) e Niranjanamurthy et al. (2013) 
identificam um conjunto de vantagens inerentes ao e-commerce que, com o tempo, têm 

vindo a aumentar. Turban et al. (2015) dividiu estas vantagens em três categorias: 
organizações, consumidores e sociedade. Alguma destas vantagens podem traduzir-

se numa situação de ganho equivalente para empresas e clientes (Niranjanamurthy et 
al., 2013). 

 Relativamente às organizações, é possível identificar vantagens como: o alcance 
global, em que negócios baseados na Web não são limitados por nenhuma restrição 

geográfica, permitindo localizar clientes e fornecedores a um custo razoável; redução 

Figura 3 - Exemplo de uma transação B2B (venda de sapatos do 
fabricante para o retalhista) e B2C (venda de sapatos do retalhista 
para o consumidor final) (Nemat, 2011) 
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de custos, pois as empresas economizam nos gastos de recursos humanos 

necessários para uma interação com os clientes e, também, no processamento, 
armazenamento e distribuição de informações; melhoria na cadeia de fornecimento, 

onde são reduzidos atrasos, inventários e custos; as lojas online estão abertas 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem custos adicionais; a possibilidade de 
o cliente fazer pedidos personalizados de acordo com as suas preferências; o aumento 

da capacidade de inovação e criação de novos modelos de negócio, fornecendo 
vantagem competitiva; e os custos de comunicação e publicidade de produtos digitais 

são reduzidos, uma vez que a entrega online se torna mais barata (Bravo, 2017; Garcia, 
2016; Niranjanamurthy et al., 2013; Turban et al., 2015). 

 Ao nível do consumidor, as vantagens encontradas centram-se, nomeadamente: 
no leque infindável de produtos à disposição dos clientes, devido aos vários 

fornecedores, produtos e estilos, o que aumenta as opções de escolha; na ubiquidade, 
ou seja, na possibilidade de um cliente poder fazer compras quando quiser, onde quiser 

e no dispositivo que lhe seja mais conveniente; na possibilidade de o cliente encontrar 

os produtos que deseja a preços extremamente baixos, através da comparação dos 
mesmos entre diversos vendedores; na medida em que são possíveis entregas em 

tempo real, nomeadamente de produtos digitais como músicas, livros, imagens, entre 
outras; na existência de leilões ou lojas Consumer-To-Consumer (C2C), que 

possibilitam a descoberta e a compra de itens exclusivos e únicos; e no conforto que o 
cliente experiencia ao fazer compras a partir do seu lar, o que lhe permite realizá-las 

de acordo com as suas preferências em lojas geograficamente distantes, sem a 
necessidade de enfrentar longas filas ou de sofrer pressão por parte dos vendedores 

(Bravo, 2017; Garcia, 2016; Niranjanamurthy et al., 2013; Turban et al., 2015). 

 Relativamente à sociedade, são assinaladas as seguintes vantagens: a 
possibilidade de teletrabalho, o que permite evitar trânsito e diminuir a poluição; o 

aumento da quantidade de serviços públicos fornecidos por plataformas e-government; 
o aumento da qualidade de vida, uma vez que o e-commerce torna possível a aquisição 

de qualquer tipo de produto a preços extremamente reduzidos e em grande quantidade; 
e o término da exclusão digital, uma vez que pessoas que habitam em áreas rurais, 

remotas e/ou em países em desenvolvimento começaram a ter acesso a mais serviços 
e à compra de produtos e serviços de acordo com os gostos pessoais de cada cliente 

(Bravo, 2017; Garcia, 2016; Niranjanamurthy et al., 2013; Turban et al., 2015). 
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3.4. Desvantagens do e-commerce 

Apesar de todas as vantagens que traz, tanto para as empresas como para os 

clientes, o e-commerce demonstra, também, algumas limitações, tecnológicas e não 

tecnológicas (Bravo, 2017; Turban et al., 2015). No entanto, à medida que este evolui 
e é implementado, há a tendência de estas limitações se irem atenuando (Turban et 

al., 2015).  

 No que diz respeito às limitações tecnológicas, Niranjanamurthy et al. (2013) e 

Turban et al. (2015) identificam alguns exemplos, nomeadamente: a necessidade de 
padrões universais de qualidade, confiabilidade e segurança; a largura de banda das 

telecomunicações não é suficientemente grande, especialmente para mobile 
commerce (m-commerce) e visualização de vídeos e gráficos; as ferramentas de 

desenvolvimento de software ainda estão em evolução; a integração de software de 
Internet e e-commerce com algumas aplicações e bases de dados ainda é difícil; para 

além dos servidores da rede, são necessários servidores especiais, o que vai aumentar 

consideravelmente os custos associados ao e-commerce; o acesso à Internet ainda é 
inconveniente e/ou caro; os negócios B2C em grande escala necessitam de armazéns 

automatizados especiais para dar resposta às demandas dos consumidores; a 
necessidade por parte dos consumidores de terem acesso constante à Internet, e um 

terminal de acesso para realizarem compras via online; e o elevado grau de 
dependência de um website (Niranjanamurthy et al., 2013; Turban et al., 2015). 

 Já relativamente às limitações não tecnológicas, podem ser consideradas: 
preocupações com a segurança e a privacidade que possam afastar os clientes de 

realizar uma compra; a falta de confiança nos vendedores, nos computadores e nas 

transações feitas à distância que se traduzem em obstáculos à compra de um produto 
e/ou serviço; resistência à mudança; algumas questões legais e de política pública 

ainda não estão resolvidas e não são esclarecedoras; a dificuldade em medir alguns 
dos custos e benefícios do comércio eletrónico; e a escassez de clientes e a falta de 

colaboração nas redes de fornecimento (Turban et al., 2015). 

 Apesar de todas estas limitações, Turban et al. (2015) refere, também, algumas 

limitações éticas. A ética está intrinsecamente ligada à moralidade, ou seja, aos 
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padrões de certo e errado, tornando-se um conceito extremamente difícil de definir, 

pois o que pode ser ético para uma pessoa, outra pode considerar antiético, 
dependendo dos padrões pelos quais essas pessoas se regem. Estas situações 

poderão criar pressões e/ou restrições relativamente à concretização de um negócio 

via online. No âmbito do e-commerce, as questões éticas entram nas operações de 
implementação de uma estratégia de comércio eletrónico, que pode compreender 

atividades que vão desde o monitoramento de e-mails de funcionários até à invasão da 
privacidade de milhões de clientes, cujos dados foram armazenados em bases de 

dados, quer de carácter público quer privados (Bravo, 2017; Turban et al., 2015). Sendo 
assim, é necessário que estas questões sejam consideradas, reconhecendo que 

algumas delas podem limitar ou mesmo impedir o uso de e-commerce (Bravo, 2017; 
Turban et al., 2015).  

 

3.5. E-commerce em Portugal 

Atualmente, o acesso à Internet nos lares portugueses é algo que está, de forma 

contínua, em expansão. Segundo a Figura 4, em 2021, 87,3% das famílias 
portuguesas tinham ligação à Internet nos seus lares, demonstrando um aumento de 

2,8 pontos percentuais (p.p) em relação a 2020 (84,5%), e de 33,6 p.p em relação a 
2010 (53,7%). No que diz respeito ao uso de banda larga, esta segue também uma 

tendência crescente, havendo, em 2021, 84,1% dos agregados familiares portugueses 
que acedem à Internet através desta, tendo sido registado um aumento de 33,8 p.p em 

relação à percentagem de utilizadores de 2010 (50,3%) (INE, 2021). Ao haver um 
aumento de pessoas com ligação à rede, é fortemente recomendado que as empresas 

considerem a hipótese de investimento numa plataforma de comércio online, uma vez 

que, caso seja bem desenvolvida e pensada para o seu público-alvo, esta poderá ser 
uma fonte de lucro para a mesma. 
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Desde a sua génese que o e-commerce é uma área em constante evolução e 

crescimento. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021, a tendência 
de crescimento da porção de utilizadores de comércio eletrónico manteve-se, 

aumentando em 5,2 p.p em relação a 2020 (INE, 2021). No que diz respeito ao género 

dos utilizadores, o género feminino encontra-se em maior peso, registando, em 2021, 
uma percentagem de 43,2% face a 37,4% dos utilizadores do género masculino (INE, 

2021). Referente à análise etária, as compras por meio digital são mais frequentes no 
grupo etário dos 25 aos 34 anos (73,8% dos utilizadores). As maiores taxas de 

utilização de comércio eletrónico situam-se entre os portugueses que possuem ensino 
superior (67,9%) e aqueles que são estudantes (58,8%) (INE, 2021). 

Figura 4 - Proporção de agregados familiares com ligação à Internet 
e ligação através de banda larga em casa, Portugal, 2010-2021 
(Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e 
da Comunicação) 
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 Segundo dados presentes no estudo Bareme Internet da Marktest (2021)5, 

realizado a residentes em Portugal com idade igual ou superior a 15 anos, é possível 
reparar no notório crescimento que houve no acesso à Internet através de dispositivos 

móveis, nomeadamente smartphones. De acordo com o gráfico da Figura 5, em 2010, 

a percentagem de uso da Internet via smartphone situava-se entre os 9 e os 10%, 
sendo que em 2021, essa percentagem se encontra nos 74,9%, registando um 

aumento de 2,9 p.p face a 2020 (72%). O acesso à Internet via PC teve ligeiros 
aumentos e decréscimos ao longo destes onze anos, sendo que a sua percentagem, 

em 2021, se situa nos 61,8%, registando um aumento de 1,3 p.p em comparação com 
2020 (60,5%). Atualmente, é possível reparar que o acesso à Internet através de Smart 

TVs (36,3%) ultrapassa em 12,8% o acesso feito em tablets (23,5), estando estes a 
perder a popularidade registada em 2016. O acesso à Internet através de consolas de 

jogos mantém-se relativamente estável desde 2011, registando um ligeiro aumento em 
1,6 p.p de 2020 (8,7%) para 2021 (10,3%). 

 Em 2020, a pandemia teve um papel fundamental para o rápido crescimento do e-
commerce em todo o mundo. No entanto, segundo dados do INE – Figura 6 –, em 

Portugal e em 2020, a percentagem de pessoas com idades compreendidas entre os 
16 e os 74 anos que efetuaram compras através da Internet nos três meses antes da 

entrevista que permitiu recolher os dados situava-se nos 35,2%. Em 2021, esta 

 
5 https://www.marktest.com/wap/a/n/id~27e2.aspx acedido a 10 de janeiro de 2022 

Figura 5 - Utilização de Internet por plataformas (Fonte: 
Bareme Internet, Marktest, 2021) 
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percentagem continuou a registar uma tendência crescente, tendo aumentado em 5,2 

p.p, ou seja, 40,4%. Ao serem tidos em conta os últimos 12 meses antes da realização 
da entrevista, em 2020, a percentagem situava-se nos 44,5%, e em 2021 nos 51,6% (+ 

7,1 p.p).  

 Tendo em conta a Figura 7, em 2021, 98,7% dos clientes dos 16 aos 74 anos que 

compraram produtos via Internet adquiriram, pelo menos, um produto físico, tendo sido 

registado um aumento de 0,3 p.p em relação a 2020. Relativamente à aquisição de 
produtos digitais houve, em 2021, um ligeiro aumento dos clientes face a 2020 (+ 1,1 

p.p). Finalmente, em 2020, 47,8% dos clientes adquiriram serviços online, e em 2021, 
essa percentagem aumentou 5,1 p.p, situando-se nos 52,9%. 

Figura 6 - Proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram 
comércio eletrónico nos 3 meses anteriores à entrevista, Portugal 
,2010-2021 (Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação) 

Figura 7 - Proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram 
comércio eletrónico nos 3 meses anteriores à entrevista por produtos 
ou serviços encomendados, Portugal ,2020-2021 (Fonte: INE, 
Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
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Relativamente às categorias dos bens adquiridos via online em 2021 em 

comparação com 2020, através da análise da Figura 8, é possível notar que não houve 
alterações significativas. Os produtos mais adquiridos via Internet são roupa, calçado 

e acessórios de moda, refeições take-away ou refeições entregues ao domicílio e 

filmes, séries ou programas de desporto (INE, 2021). Em comparação com 2020, as 
percentagens aumentaram em 2021. A percentagem de clientes que adquiriu roupa, 

calçado e acessórios aumentou 8,6 p.p em 2021 (69,0% face a 60,4%). No mesmo 
ano, a compra de refeições registou um aumento de 7,8 p.p (46,0% face a 38,2%), e a 

aquisição de filmes e séries um aumento de 0,6 p.p (34,9% face a 34,3%). 

Nessa mesma entrevista que permitiu a recolha dos dados, a proporção de pessoas 

dos 16 aos 74 anos que realizaram a compra de produtos de limpeza – produtos 
comercializados pela Mistolin Solutions – e de higiene pessoal online situava-se nos 

16,2% em 2021, registando um aumento residual de 0,2 p.p face a 2020 (16,0%). 

 

Figura 8 - Proporção de pessoas dos 16 aos 74 anos que utilizaram comércio 
eletrónico nos 3 meses anteriores à entrevista por produtos ou serviços 
encomendados, Portugal 2020-2021 (Fonte: INE, Inquérito à Utilização de Tecnologia 
da Informação e da Comunicação) 
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3.6. Futuro do e-commerce 

 Através da análise dos gráficos, é possível retirar algumas conclusões acerca das 
tendências futuras do e-commerce em Portugal. Uma das primeiras conclusões que se 

poderá retirar é que o comércio via Internet está, cada vez mais, a ser uma realidade 

presente para a maioria das pessoas, não só pela tendência crescente do uso de 
Internet, mas também devido às vantagens que o meio digital oferece. As empresas 

terão de começar a apostar fortemente num bom desenvolvimento de plataformas 
dedicadas à venda de produtos, principalmente no desenvolvimento para dispositivos 

móveis, nomeadamente smartphones. Para além disso, a análise dos gráficos sugere 
uma tendência crescente para o uso do comércio eletrónico, podendo esta estar 

relacionada com uma melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, uma população 
mais instruída a nível digital, uma maior oferta de produtos, preços mais competitivos, 

e uma maior aposta das empresas na venda dos seus produtos à distância. 

 

 

4. UX e UI: A sua importância em websites de e-commerce 

A experiência que é proporcionada a um utilizador quando este interage com uma 
loja online pode ser decisiva para que o mesmo realize uma compra. No entanto, aliada 

à experiência do utilizador, existem outros fatores que, de igual forma, poderão 
influenciar o sucesso de uma loja online, nomeadamente o desenho das suas 

interfaces, a sua usabilidade e se a mesma incorpora diretrizes de acessibilidade.  

 Uma vez que o foco desta investigação se centrou em perceber se um design 

baseado em determinados princípios iria influenciar as decisões de compra dos 
consumidores, este capítulo irá abordar, em profundidade, quatro conceitos 

fundamentais para o estudo, sendo feita uma reflexão acerca da sua importância em 

websites de e-commerce. Em primeiro lugar, é dada uma introdução ao conceito de 
User Experience. Depois, são introduzidos os restantes três conceitos que são 

englobados pelo anterior: User Interface, usabilidade e, por fim, acessibilidade. 
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4.1. User Experience 

De acordo com Donald Norman – criador do termo User Experience (UX) – e Jakob 
Nielsen, a experiência de utilizador pode ser definida como algo que abrange todos os 

aspetos do utilizador final com a empresa, os seus serviços e os seus produtos 

(Norman & Nielsen, 1990). Heller de Paula (2017) refere-se a UX como sendo a 
disciplina responsável por projetar experiências de uso encantadoras, de modo a 

conseguir fidelizar e conquistar clientes. Deste modo, os designers responsáveis pela 
criação dessas experiências têm de estudar, tanto o comportamento do ser humano 

como o serviço que é oferecido, de modo a serem encontrados meios de melhorar a 
satisfação e a lealdade dos clientes (de Paula, 2017). A experiência do utilizador está 

relacionado ao uso do serviço em si, principalmente nas interações com o cliente final, 
sendo aplicada, quer na criação de novos serviços, como na sua manutenção e gestão, 

tanto a curto como a médio e longo prazo (de Paula, 2017). Assim, e de uma forma 
resumida, a UX é a experiência que o cliente tem com um determinado produto ou 

serviço, focando-se essencialmente na interação humano-computador (HCI).  

 A descoberta dos fatores que vão melhorar a satisfação e fidelizar os clientes estão 
relacionados com três pilares fundamentais:  

  - A utilidade (“o quão útil é o serviço para o cliente; quanto é melhor fazer 
as coisas usando o serviço e não alguma alternativa”);  

  - A facilidade de uso (“o quão fácil e rápido é usar o serviço e resolver o 
que for preciso usando esse mesmo serviço e não outro”);  

  - E o prazer (“o quão prazeroso – divertido, interessante, recompensador, 
entre outros – é usar o serviço e não outros semelhantes ”) (de Paula, 2017).  
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 Uma UX positiva é essencial para que exista satisfação durante a jornada de um 

dado utilizador/cliente, nomeadamente numa plataforma de e-commerce (Niininen, 
2021). Morville (2004) destaca sete elementos que vão ilustrar como é que uma boa 

experiência do utilizador deve ser. Surge, assim, a honeycomb de UX: um diagrama 

composto por sete hexágonos contendo, cada um, um desses sete elementos – Figura 
9. Desta forma, uma boa experiência de utilizador deverá ser: útil; utilizável; 

desejável; valiosa; localizável; acessível; e credível (Morville, 2004).  

 No fator “útil”, o autor refere-se à coragem e criatividade para um designer de UX 

se questionar se os seus produtos/serviços são realmente úteis, com o objetivo de criar 
soluções inovadoras ainda mais úteis (Morville, 2004). 

 No fator “utilizável”, Morville afirma que a facilidade de uso ainda é vital. No entanto, 
os métodos e perspetivas de interação entre homem e computador, centrados na 

interface, não correspondem a todas as dimensões do design na Web. Conclui que “a 
usabilidade é necessária, mas não suficiente” (Morville, 2004). 

 No fator “desejável”, o autor refere que a busca pela eficiência deve considerar a 
apreciação do poder e valor da imagem, identidade, marca e outros elementos 

característicos do design emocional  (Morville, 2004; Patel, n.d.). 

 Já no fator “valiosa”, Peter Morville assume que os websites devem agregar valor 
aos seus patrocinadores (Morville, 2004). Para organizações sem fins lucrativos, a UX 

deve promover a missão dessa mesma organização, e para organizações com fins 

Figura 9 - Honeycomb de UX 
de Morville (2004) 
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lucrativos a experiência do utilizador deve contribuir para os resultados financeiros e 

melhorar a satisfação do cliente (Morville, 2004).   

 O fator “localizável” refere-se à necessidade de desenvolver websites navegáveis 

e objetos localizáveis, com o intuito de permitir aos utilizadores encontrarem o que 

procuram e o que precisam (Morville, 2004). 

 No fator “acessível”, o autor dá ênfase à inclusão, afirmando que é necessário e 

ético pensar em todos os utilizadores sem exceção, nomeadamente em pessoas com 
algum tipo de deficiência – física ou mental –, pessoas com baixa literacia informática, 

entre outras, de modo a permitir-lhes usar um determinado sistema sem entraves à 
navegação (Morville, 2004). 

 Por último, o fator “credível” consiste nos elementos do design que influenciam a 
confiança dos utilizadores em relação ao que a empresa lhes transmite, fazendo com 

que acreditem nas suas palavras (Morville, 2004; Patel, n.d.). 

 Na construção de um design para qualquer sistema ou produto, nenhum destes 

fatores deverá ser desconsiderado. No entanto, é possível haver um foco naquele que 

uma determinada empresa considera ser fundamental para o seu público-alvo (Patel, 
n.d.). Para que seja desenvolvida uma boa user experience, é necessário haver um 

investimento das empresas em pesquisas, testes e prototipagens. Apesar de haver 
diversas vantagens e oportunidades associadas ao investimento em UX, algumas 

empresas optam por não o fazer. De entre todas as vantagens, existem quatro que 
merecem destaque: o aumento nas vendas; a fidelização dos clientes; o surgimento de 

defensores da marca; e o diferencial competitivo no mercado (Patel, n.d.). 

 Ao haver um investimento sério no design de UX, a imagem do produto para o 

consumidor irá ser otimizada (Patel, n.d.). Logo, marcas/empresas que invistam e 

trabalhem para fornecer uma boa experiência de navegação aos seus clientes vão 
obter vantagem competitiva, destacando-se em relação às restantes. Desta forma, os 

índices de venda tendem a subir, visto que os clientes atuais poderão indicar os 
produtos a outros e, consequentemente, haverá um aumento do lucro (Patel, n.d.). 

 A fidelização dos clientes acontece uma vez que a experiência que lhes é oferecida 
vai ao encontro das suas expectativas. Assim, a probabilidade de voltarem a repetir a 
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compra, ou até mesmo de adquirirem outros produtos, é maior, visto que a relação de 

confiança já foi estabelecida. Esta fidelização é tão importante quanto atrair novos 
clientes (Patel, n.d.).  

 A criação de “advogados” da marca, ou seja, clientes que defendem um 

determinado produto/marca falando bem dela para outros, é uma consequência da 
fidelização dos clientes. Isto acontece pelo facto de haver uma qualidade superior, tanto 

no design da experiência que é oferecida ao utilizador, como do design dos produtos 
oferecido por uma determinada marca (Patel, n.d.). 

 Por fim, ao haver produtos semelhantes no mercado, fabricados por diferentes 
marcas, o cliente irá ter um leque infindável de opções. Logo, é necessário que hajam 

fatores geradores de valor para o cliente que o façam escolher o produto de uma 
determinada marca e não o semelhante da marca concorrente (Patel, n.d.). Esses 

fatores atuam como diferencial competitivo num mercado repleto de oportunidades 
para o consumidor, quer de produtos quer de preços, oferecendo vantagem competitiva 

em relação aos demais. 

 Assim, e no que diz respeito a produtos digitais, uma boa user experience resulta 
da junção de três conceitos fundamentais: uma interface bem desenhada, 

usabilidade e acessibilidade. 

 

4.1.1. User Interface 

 A user interface (UI) – ou interface do utilizador – é a parte visual através da qual 

os utilizadores interagem com um computador, website ou aplicação, tendo como 
objetivo principal tornar a sua experiência o mais simples e intuitiva possível (Indeed, 

2021). Ao ser desenhada uma interface, é importante que se tenham em consideração 

as diversas expectativas do utilizador no que diz respeito a acessibilidade, grafismos e 
facilidade de uso (Indeed, 2021). 

 No entanto, apesar de os conceitos de UX e UI estarem relacionados entre si, 
existem diferenças: enquanto que a UX lida com a parte emocional e é independente 

de uma interface, podendo ser aplicada a qualquer produto, a UI lida com a parte 
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racional e só existe com uma interface visual, sendo exclusiva de produtos digitais 

(Indeed, 2021). A UI pode ser considerada como parte integrante da UX. 

 

4.1.2. Usabilidade 

Segundo Jakob Nielsen, a usabilidade é um atributo qualitativo que avalia a 
facilidade de utilização das interfaces de utilizador, sendo que a palavra “usabilidade” 

também se refere a métodos para melhorar a facilidade de utilização durante o 
processo de design (Nielsen, 2012a). Krug (2014) defende que a usabilidade deve 

permitir a uma pessoa com competências e experiência médias, ou abaixo da média, 
poder descobrir como utilizar um determinado sistema ou objeto para realizar um 

objetivo sem que isso seja mais problemático do que aquilo que vale a pena. Afirma, 
ainda, que a usabilidade é sobre pessoas e como estas entendem e usam algo, não 

sobre tecnologia (as cited in Nunes, 2020). A “usabilidade pode ser considerada tendo 
como alvo de estudo qualquer objeto, físico ou virtual, que permita qualquer tipo de 

interação humana a fim de produzir algum resultado” (Nielsen J. L., 2006, p. XVI, as 

cited in Dominguez da Silva, 2011). Esta afirmação diz respeito, por exemplo, a um 
teclado, a um sistema operativo ou a um fogão de cozinha (Dominguez da Silva, 2011). 

 Nielsen enumera cinco componentes de qualidade que definem a usabilidade:  

  - A aprendizagem (“quão fácil é para os utilizadores realizarem tarefas 

básicas na primeira vez que encontram o design?”);  

  - A eficiência (“depois que os utilizadores tenham aprendido com o design, 

com que rapidez eles podem executar as tarefas?”);  

  - A facilidade de memorização (“quando os utilizadores retornam ao 

design, após um período sem o usar, com que facilidade eles podem restabelecer a 

proficiência?”); 

  - Os erros (“quantos erros é que os utilizadores cometem, quão graves são 

esses erros e com que facilidade eles podem recuperar dos erros cometidos?”); 
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  - E a satisfação (“quão agradável é usar o design?”) (Nielsen, 2012a). Para 

além destes cinco componentes existem muitos outros importantes, nomeadamente o 
atributo da utilidade (“o design faz o que os utilizadores precisam?”), ou seja, se o 

design fornece os recursos de que o utilizador precisa (Nielsen, 2012a).  

 A aprendizagem é, talvez, a propriedade mais fundamental que caracteriza a 
usabilidade, uma vez que, se um sistema é fácil de aprender, à partida, isso é uma 

garantia de que o mesmo é usável (Dominguez da Silva, 2011). 

 

4.1.3. Acessibilidade 

O W3C define a acessibilidade como sendo a medida em que websites, ferramentas 

e outras tecnologias são projetados e desenvolvidos para que pessoas que possuam 
qualquer tipo de incapacidade ou deficiência – visual, de fala, física e neurológica – 

possam usá-los. Ao estarem implementados conceitos de acessibilidade, as pessoas 
podem perceber, compreender, navegar, interagir e contribuir para a Web (Henry, 

2021).  

 No dia-a-dia, quando existe uma referência ao termo “acessibilidade”, a tendência 
natural é direcionar o pensamento para mudanças que vão trazer inclusão, como 

alterações arquitetónicas ou urbanísticas, através da introdução de diversos elementos 
como rampas, elevadores ou sinais sonoros em semáforos (Saburi, 2021). Na Internet 

também é necessário realizar algumas alterações de modo que esta seja acessível à 
grande maioria dos utilizadores. A Web é fundamentalmente projetada para funcionar 

para todas as pessoas, seja qual for o seu hardware, software, idioma, localização ou 
habilidade (Henry, 2021).  

 Em qualquer website é necessário ter alguns cuidados para que pessoas com – ou 

sem – algum tipo de deficiência possam navegar pelas mesmas e envolver-se com os 
seus conteúdos (Saburi, 2021). Segundo Lazar e Sears (2006) e Sohaib (2013), a 

acessibilidade na Web é um elemento de extrema importância no design de websites 
de e-commerce (as cited in Sohaib & Kang, 2017), incentivando ou desencorajando as 

intenções de compra online de um dado consumidor. Assim, é necessário garantir que 
a inclusão e a autonomia desses indivíduos é possível, de forma a tornar a utilização e 
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a navegação o mais fluídas possível, evitando interrupções desnecessárias (Saburi, 

2021; Ou & Sia, 2010, as cited in Sohaib & Kang, 2017). 

 No que diz respeito às deficiências que os utilizadores possam possuir, as mais 

comuns são, segundo Sohaib & Kang (2017):  

  - As deficiências visuais, como a visão parcial, o daltonismo, ou outras que 
possam exigir o uso de leitores de tela ou ferramentas de ampliação desta;  

  - As deficiências auditivas, como a surdez, a diminuição parcial da 
audição, ou outras que exijam o uso de legendas;  

  - As deficiências cognitivas, como as dificuldades de leitura e 
compreensão da informação, a dislexia ou a perda de memória;  

  - E as deficiências motoras, que podem limitar os movimentos do utilizador 
e impedir o uso de instrumentos periféricos como o teclado e/ou rato, tornando 

necessário o uso de dispositivos especiais como navegadores por voz, joysticks ou 
trackballs.  

 Para além das deficiências listadas acima, a acessibilidade na Web aborda outros 

fatores. Aqui estão também incluídas todas as pessoas que possuem um nível de 
escolaridade mais baixo ou uma idade mais avançada, e que, devido a isso, vão 

necessitar de algum tipo de auxílio para uma melhoria da sua experiência (Saburi, 
2021). No entanto, para além de tecnológicas, as barreiras de acesso a websites são, 

também, comunicacionais e comportamentais, uma vez que a não inclusão pode 
prejudicar as pessoas em relação a aspetos como a igualdade de condições e 

oportunidades (Saburi, 2021).  

 Quando um utilizador interage com um website de e-commerce B2C, é comum que 

o mesmo encontre diversas barreiras à sua navegação. Uma dessas barreiras é a 

existência de objetos visuais, como as imagens dos produtos que são colocadas em 
websites de e-commerce. Segundo King, Evans e Blenkhorn (2004) e Power e 

Jurgensen (2010), o uso de imagens gráficas, ou com algum tipo de “flash”, poderão 
desencadear alguns sintomas em pessoas que possuam distúrbios convulsivos, 

afetando os utilizadores com algum tipo de deficiência visual (as cited in Sohaib & Kang, 
2017). Já de acordo com Kamoun e Almourad (2014), a leitura de imagens, animações, 
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botões, tabelas e gráficos também serão afetadas, uma vez que os leitores de tela não 

conseguem realizar a sua análise e transmitir a informação para o utilizador (as cited 
in Sohaib & Kang, 2017). Para além das imagens gráficas, existem outras barreiras à 

navegação, nomeadamente: a cor; o uso de ficheiros de áudio; descrições 

desnecessariamente complexas de produtos, por exemplo; e o uso de tecnologias de 
interação avançadas. 

 No que diz respeito às cores, utilizadores que sofram de daltonismo poderão ter 
dificuldades acrescidas em processar informações e tomar uma decisão de compra, 

tendo como base a cor como pista visual (Sohaib & Kang, 2017). 

 A existência de objetos audíveis, como ficheiros de áudio que transmitam aos 

utilizadores informações acerca dos produtos presentes numa dada loja online, poderá 
vir a prejudicar aqueles que possuam algum tipo de deficiência auditiva, uma vez que 

o acesso às informações necessárias é limitado. Desta forma, a compra de um produto 
poderá ficar condicionada, podendo não ser realizada (Sohaib & Kang, 2017).  

 Um website de e-commerce que possua as informações dos seus produtos numa 

língua estrangeira, ou que use demasiado jargão técnico, irá dificultar a compreensão 
dessas mesmas informações para todos os utilizadores, não só para aqueles que 

possuam algum tipo de deficiência cognitiva. Também aqui a decisão de compra 
poderá sofrer consequências, nomeadamente a não aquisição do produto por parte do 

cliente (Sohaib & Kang, 2017). 

 Por fim, o uso de tecnologias de interação mais avançadas, por exemplo, para a 

visualização de imagens de modelos tridimensionais (3D), ou de meios de visão através 
de uma rotação 360º, representam uma barreira para os consumidores com 

deficiências motoras, uma vez que o utilizador terá de interagir com o rato para imitar 

a experiência real com o produto. Apesar de serem uma forma de o cliente ter uma 
perceção real do produto e poder executar uma análise mais detalhada, é algo que não 

é compatível com todos os utilizadores que estejam impedidos de interação com 
periféricos. Para além das imagens em 3D, a interação com rollovers ou menus 

suspensos torna-se uma tarefa árdua para pessoas com deficiências motoras (Sohaib 
& Kang, 2017). 
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 Quando uma determinada empresa decide apostar em e-commerce como forma de 

ter um aumento na sua receita, é importante e necessário garantir que o seu 
desenvolvimento está de acordo com as diretrizes de acessibilidade referidas pela 

WCAG2.0, criada pela W3C (Sohaib & Kang, 2017). Um website acessível vai fornecer 

uma experiência satisfatória para os utilizadores finais, aumentando as vendas e a 
receita para o vendedor (Sohaib & Kang, 2017). Estas diretrizes são constituídas por 

quatro princípios, que constituem a acessibilidade na Web: percetível; operável; 
compreensível; e robusto (Caldwell et al., 2008; Sohaib & Kang, 2017).  

 Ser percetível significa direcionar o utilizador a perceber toda a informação e todos 
os componentes de uma interface, ou seja, é necessário que os conteúdos não tenham 

uma única forma de serem apresentados (descrição alternativa para imagens; legendas 
em vídeos ou em outros conteúdos onde haja essa necessidade; elementos HTML que 

consigam ser entendidos por leitores de tela; entre outros).  

 Ser operável significa que os utilizadores têm de ser guiados acerca da navegação 

e de como é que a interface deve ser operada, sem que haja qualquer tipo de barreira 

(evitar ter cabeçalhos desorganizados; evitar gatilhos que possam ser prejudiciais para 
pessoas com deficiências visuais; evitar um uso excessivo de cores; entre outros). 

 Ser compreensível refere-se a que o conteúdo da Web deve ser compreendido 
por todos os utilizadores, principalmente no que diz respeito à transmissão da 

informação (evitar o uso de fontes que não se adequem a uma leitura online através de 
um dispositivo móvel como um computador, smartphone ou tablet; usar frases claras e 

objetivas; evitar o uso de jargão técnico; entre outros). 

 E, finalmente, ser robusto descreve que as informações devem ser interpretadas 

de forma fiável, e da mesma maneira, por todos os utilizadores, incluindo pelas 

tecnologias de apoio, devendo estar apto para tornar o website navegável através do 
teclado, por exemplo (Caldwell et al., 2008; Fenner, n.d.; Sohaib & Kang, 2017).  

 Estas diretrizes vão facilitar o acesso à Web para todas as pessoas (Caldwell et al., 
2008; Sohaib & Kang, 2017). Para cada diretriz são dados critérios de sucesso testáveis 

para determinar se uma página na Web atendeu o nível de conformidade. Assim, foram 
definidos três níveis para cada diretriz: Nível A (mínimo), Nível AA e Nível AAA (nível 

máximo). Os web designers, durante o processo de desenho e implementação de uma 
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interface, deverão satisfazer, pelo menos, o nível mínimo de conformidade, com o 

intuito de aumentar as chances de sucesso de um negócio online (Sohaib & Kang, 
2017). Um website de e-commerce, ao ser desenhado para todos, vai permitir que o 

número de pessoas que possam comprar através dele aumente (Vu & Proctor, 2011).  

 Hoje em dia, existem diversas ferramentas online, aplicações ou extensões de 
browser que ajudam a minimizar os problemas de acessibilidade, fornecendo 

informações de como implementar melhorias a nível de cores, contrastes ou tamanhos 
de letra. Como exemplo destas ferramentas temos o Userway, a Lighthouse, o Stark, a 

A-Checker, o WAVE entre outros (Barron, 2019). 

 É de notar que, segundo Sohaib e Kang (2017), graças à disseminação da 

tecnologia, sobretudo a móvel, as compras via Internet tiveram um aumento 
significativo nestes últimos anos. Por isso, os consumidores com deficiência exigem, 

cada vez mais, processos de compra online que tenham em conta conceitos de 
acessibilidade. Apesar de não ser simples, um dos objetivos principais das lojas online 

é conseguir que o cliente siga um caminho que termine na aquisição de um ou mais 

produtos. No entanto, se o desenvolvimento desses websites forem pensados para 
todos os utilizadores sem exceção, e na experiência destes ao interagir com a 

plataforma através de elementos agradáveis visualmente, de fácil interação e que 
proporcionem proximidade e uma experiência de compra fluída e agradável, a 

probabilidade de os utilizadores serem atraídos e convencidos e, consequentemente, 
realizarem uma compra, aumenta. 

 

 

5. Desenvolvimento de interfaces para websites de e-commerce 
No setor do e-commerce, as empresas necessitam de algo que lhes forneça 

vantagem competitiva para que consigam sobreviver num ambiente repleto de 
competidores. Essa vantagem poderá ser obtida através de um bom design das 

interfaces do website de e-commerce e da oferta de uma boa experiência de navegação 
e compra ao cliente. No entanto, a maioria dos websites de e-commerce falham na sua 
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missão, uma vez que as ideias de negócio são colocadas à frente das necessidades 

do utilizador (Protheroe, 2022).  

 Segundo a Big Commerce6, os bons designs de lojas online possuem quatro 

elementos principais que, combinados, geram uma boa usabilidade: uma navegação 

clara; uma arquitetura de informação eficaz; uma otimização das páginas de destino 
dos produtos; e um checkout simples. Um design pouco profissional, que não contenha 

os elementos descritos anteriormente e que transmite sensações que contrariam 
sentimentos como a confiança e a segurança, vai levar os clientes a considerarem que 

uma determinada loja online não é fidedigna. Isto vai trazer resultados contrários aos 
esperados, que seriam a angariação de novos clientes, a fidelização dos clientes 

recorrentes e o aumento das receitas.   

 Segundo Warnimont (2022), para o desenvolvimento de websites de e-commerce 

já existem algumas páginas padrão que têm de estar presentes: a página inicial 
(Homepage), página “Sobre”, página de contactos, página de perguntas frequentes 

(FAQs), termos de serviço, página de Política de Privacidade, página com detalhes 

acerca dos envios e uma página com informação acerca da Política de Devolução e 
Reembolsos. Terão de existir, também, outras páginas essenciais como a página de 

exposição e detalhe dos produtos e a página de checkout. Nesta secção irão ser 
apresentadas boas práticas para o desenvolvimento de cada uma destas páginas, 

nomeadamente para a página inicial, para a página de exposição e detalhe dos 
produtos, para as páginas que englobam o processo de checkout e para a página de 

registo do cliente. Para além disto, em cada secção serão dados exemplos de lojas 
online que seguem algumas das boas práticas recomendadas.  

Apesar de esta investigação se ter debruçado sobre o caso específico da loja online 

Mistolin Solutions, não foi possível encontrar lojas concorrentes que possuíssem 
páginas desenvolvidas de forma exemplar. Assim, alguns dos exemplos apresentados 

correspondem a lojas online conhecidas e que são referência, uma vez que aplicam 
grande parte das boas práticas aqui referidas. 

 

 
6 A Big Commerce é uma plataforma líder de e-commerce em nuvem para empresas. 
(https://www.linkedin.com/company/bigcommerce/about/ acedido a 20 de dezembro de 2021)  
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5.1. Boas práticas para o desenvolvimento de websites de e-commerce 

5.1.1. Página Inicial 
A página inicial contém os elementos que os utilizadores vão ver em primeiro lugar 

quando acedem à loja, sendo que uma boa primeira impressão vai ajudar a motivar 

esses mesmos utilizadores a explorar o website (Zainudin et al., 2010). Caso o design 
da interface, e respetivos elementos que a constituem, e a navegação não sejam 

atraentes para o cliente, a probabilidade de que este abandone a plataforma é alta 
(Warnimont, 2022). Apesar de a homepage de um website de e-commerce não ser o 

seu foco, esta possui um elevado grau de importância, uma vez que é ela que deve 
explicar, de uma forma eficaz, que produtos é que deseja vender e como é que a marca 

se distingue das concorrentes (Harley, 2018). 

 A homepage funciona como montra, devendo expor os produtos principais de uma 

forma organizada e seletiva. Ou seja, a apresentação de um número menor de produtos 
traduz-se num maior valor percebido pelo utilizador. Para o cliente, desordem é 

sinónimo de qualidade inferior (Harley, 2018). 

 Desta forma, a página inicial de um website de e-commerce deve: 

 

5.1.1.1. Possuir um design simplista: 

 Segundo Gásco (2020), uma homepage deve ser minimalista, conduzindo o cliente 

ao seu objetivo de forma simples, eficiente e direta, através de uma linguagem clara e 
positiva, levando à ação. Os textos deverão ser curtos, com informação pertinente, para 

que esta seja absorvida instantaneamente. Assim, o processo de simplificação da 
página inicial encontra-se resumido na Tabela 1. 

Design 
simplista  

Título/subtítulo (Gásco, 2020); 

Textos explicativos/descritivos que sejam concisos (Gásco, 2020); 

Imagens e/ou vídeos originais, nunca de bancos de dados (Gásco, 

2020; SiteTuners, n.d.-b); 



 32 

Testemunhos de clientes reais, logótipos ou outros recursos que 

transmitam autoridade e mostrem ao cliente que a loja é de 

confiança (Gásco, 2020); 

Selos de qualidade (certificado SSL, Norton Secured, ...) (Gásco, 

2020); 

Ofertas especiais, oferta dos portes de envio, promoções, produtos 

que obtiveram a melhor avaliação por parte dos clientes e os 
produtos mais vendidos (Vu & Proctor, 2011; Warnimont, 2022); 

Área que apresente aos clientes/utilizadores as notícias mais 

recentes do setor em questão (Warnimont, 2022); 

Tabela 1 - Princípios para um design simplista de uma interface de um website de e-commerce 

 
 No que diz respeito a elementos de navegação, o único elemento que deverá estar 
presente na homepage é a barra de navegação. Menus laterais, menus drop down, 

entre outros, deverão ser evitados, uma vez que estes desviam a atenção do cliente 
(Gásco, 2020). 

 Para um design simplista, é necessário também ter em conta outros parâmetros, 

nomeadamente as fontes e o seu estilo e as cores usadas na plataforma (SiteTuners, 
n.d.-b; Zainudin et al., 2010). No que diz respeito às fontes, deverão ser utilizadas 

fontes serifadas ou não serifadas, dependendo da identidade visual do website (Pais, 
2015). Ainda relativamente às fontes, o estilo a usar deverá permanecer no normal ou 

no negrito, devendo ser evitado o uso de fontes em itálico. Se se justificar o seu uso, 
este deverá ser cauteloso (SiteTuners, n.d.-b). 

 

5.1.1.2. Possuir uma organização clara dos produtos e respetivas 

categorias: 

 Segundo Harley (2018), as opções de navegação e as categorias de produtos 

precisam de ser claras e de fazer sentido para os utilizadores, de forma a que estes 

entendam rapidamente cada categoria. Como referido no subcapítulo anterior, a barra 
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de navegação deverá ser o único elemento presente na homepage. Se existir espaço 

suficiente, esta deverá ser aproveitada para mostrar quais as categorias de produto 
que determinada loja online disponibiliza, ao invés de as agrupar todas num único menu 

(Harley, 2018). Caso esse espaço seja escasso devido à quantidade de produtos, por 

exemplo, é recomendado o uso de poli-hierarquias, em que certos itens ou 
subcategorias poderão existir em mais do que uma categoria pai (Harley, 2018). 

 

5.1.1.3. Apresentar informações adicionais: 

 De acordo com Dimitriou (2011), é necessário que, na homepage, estejam 
presentes informações como contactos telefónicos, endereços de e-mail, moradas 

comerciais e respetivos horários de atendimento, quer presenciais quer à distância. A 
presença dos contactos telefónicos são fundamentais, uma vez que vão gerar nos 

clientes um sentimento de confiança associado à presença de um colaborador para 
auxiliar em qualquer assunto, apenas a um telefonema de distância (Dimitriou, 2011). 

 Os logótipos das redes sociais onde a marca comercial assinala presença, como 

Facebook, Instagram, YouTube, entre outras, também deverão estar presentes. Nos 
dias que correm, as redes sociais cada vez mais ocupam um lugar de destaque entre 

a população. Para além de desempenharem um papel de mediadoras de relações, 
estas são fundamentais para que um determinado negócio consiga fidelizar novos 

seguidores/clientes e melhorar o relacionamento com os atuais, mantendo um contacto 
informal e pessoal com o público-alvo. Estas servem, também, para identificar 

oportunidades de melhoria de produtos e garantir um atendimento e suporte mais 
personalizado ao cliente, através de mensagens diretas (Dimitriou, 2011; Vu & Proctor, 

2011). Fornecer linhas de comunicação vai mostrar ao cliente que o negócio é fidedigno 

e legítimo (Dimitriou, 2011). 

 

5.1.1.4. Apresentar os melhores produtos vendidos pela 
marca/empresa: 

 Como já referido, a homepage de uma loja online deverá executar a função de 
montra (Harley, 2018). Segundo Dimitriou (2011), tal como acontece numa loja física, 
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na homepage deverão ser apresentados os melhores produtos que a marca possui 

e/ou os produtos que mais são vendidos, através de fotografias originais, de autoria 
própria, e com a melhor qualidade possível. Se o cliente gostar daquilo que encontra 

na página inicial, é provável que navegue pela loja e realize uma compra (Dimitriou, 

2011). 

 O exemplo apresentado na Figura 10 corresponde à homepage da loja online 

Bazar Desportivo. 

 Numa primeira observação da Figura 10, é possível notar que o website tende a 

ser minimalista e simples, tornando-o atraente e moderno. A homepage transmite, de 
forma clara, quais são as categorias de produtos que a Bazar Desportivo comercializa, 

não só através da barra de navegação, mas também através das imagens simples e 

criativas e das marcas dos produtos. Apesar de as imagens dos produtos serem, 
provavelmente, provenientes dos websites da própria marca, pensa-se que fotografias 

de modelos a usá-los são de autoria da própria loja. A partir da homepage, a loja torna 
explícito quem é o seu público-alvo, fazendo-o através de um copy informal, imagens 

divertidas e das marcas dos produtos.  

Figura 10 - Homepage da Bazar Desportivo (Fonte: 
bazardesportivo.com/pt/) 



 35 

 A Bazar Desportivo opta por dispor poucos produtos na sua página inicial, 

mostrando quais são as novidades e quais as marcas em destaque (Figura 11). Para 
além disso, segue outros princípios de um design simplista, nomeadamente: a 

apresentação de testemunhos de utilizadores reais e a classificação média da loja, o 

que transmite autoridade e confiança a um novo cliente (Figura 12); avisa todos os 
clientes que os portes são gratuitos para Portugal Continental e para lojas físicas; na 

barra de navegação é possível notar que existem promoções, havendo um menu 
dedicado a essas; e, por fim, mostram ao cliente alguns artigos que estão publicados 

num blog da loja e que poderão ser do interesse do seu cliente, estando dedicados a 
tópicos relacionados aos produtos que são comercializados (Figura 12).  

Figura 12 - Notícias do blog da Bazar Desportivo e críticas e avaliações dos 
seus clientes (Fonte: bazardesportivo.com/pt/) 

Figura 11 - Novidades e marcas em destaque 
(Fonte: bazardesportivo.com/pt/) 



 36 

Relativamente à barra de navegação –  Figura 13 –, as categorias e respetivos 

produtos encontram-se organizados e coerentes. Esta dispõe de espaço suficiente para 
serem colocadas todas as categorias de produtos existentes na loja, sendo que cada 

menu possui subcategorias. Por exemplo, a categoria “Calçado” possui subcategorias 

como “Sapatilhas”, “Botas” ou “Chinelos”, entre outras. 

 No footer (Figura 14) é possível encontrar diversas informações adicionais, 
nomeadamente informações de contacto e o horário de atendimento ao cliente. O 

contacto com os colaboradores poderá ser realizado via chamada de voz, mensagem 
no WhatsApp ou Facebook Messenger, ou então por e-mail. Os logótipos das redes 

sociais onde a loja marca presença também estão presentes, nomeadamente o 
Facebook e o Instagram.  

Para além da homepage, todo o website foi desenhado e pensado para ser 

responsivo, adaptando-se a diversos tamanhos de ecrã. No Anexo A é possível 
visualizar a homepage na sua totalidade, tanto para desktop como para mobile.  

 

Figura 13 - Categoria e respetivas subcategorias da Bazar Desportivo 
(Fonte: bazardesportivo.com/pt/) 

Figura 14 - Footer da Bazar Desportivo (Fonte: bazardesportivo.com/pt) 
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5.1.2. Página de Exposição dos Produtos 

 Uma Página de Exposição dos Produtos (PEP), ou catálogo, é uma página de uma 
loja online que apresenta uma lista de produtos baseados numa dada categoria ou 

pesquisa, tornando-se um elemento essencial para a experiência de compras online 

(Dynamic Yield7, n.d.). Estas páginas são ricas em metadados, e como cada produto 
possui um link de ida para a página de categoria, eles podem influenciar fortemente as 

classificações de Search Engine Optimization (SEO) e as estratégias de construção de 
links externos (Dynamic Yield, n.d.). 

 Os utilizadores que navegam em websites de e-commerce precisam de ter uma 
compreensão clara das opções que estão disponíveis, com o mínimo de esforço e de 

uma forma eficiente (Harley, 2018). Ao haver uma apresentação e listagem organizada 
dos produtos, com a inclusão de descrições simples mas ricas em informação, vai 

também haver uma melhoria da usabilidade numa determinada loja online (Harley, 
2018). Algumas das novas tendências para o desenvolvimento destas páginas de 

catálogo têm sido inspiradas por designs responsivos, uma vez que estes entregam 

algumas vantagens, como a minimização do número de cliques, e possibilitam ao 
utilizador fazer uma seleção do produto mais rapidamente, sem a necessidade de 

acesso à sua página de detalhe (Harley, 2018).  

 Segundo a Dynamic Yield (n.d.), as PEP deverão possuir oito componentes 

principais: 

1. Nome da categoria: Numa PEP é necessário que o nome da categoria à qual 

pertencem os produtos listados na página esteja em exibição, de forma a melhor 
orientar o comprador (Dynamic Yield, n.d.); 

 

2. Breadcrumbs: Segundo Vu & Proctor (2011), as breadcrumbs são pequenos 
títulos com links que estão colocadas no topo da página, mostrando onde a 

página se localiza no website, sendo comum estes links corresponderem ao 
título das páginas que o utilizador acedeu para conseguir chegar à página atual. 

Desta maneira, é oferecido aos utilizadores uma forma simples de navegação 

 
7 A Dynamic Yield é uma empresa que tem como missão ajudar outras empresas a desenvolver experiências digitais para 
os seus clientes. (https://www.dynamicyield.com/about-us/ acedido a 26 de dezembro de 2021) 
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entre diferentes páginas de listas de produtos para uma navegação mais 

aprofundada (Dynamic Yield, n.d.; Vu & Proctor, 2011); 
 

3. Nome da página: O nome da PEP onde o utilizador se encontra deverá 

aparecer destacada na secção de categoria ou no topo da página. A quantidade 
de produtos que correspondem aos critérios de uma dada PEP deverão, 

também, ser exibidas na página (Dynamic Yield, n.d.); 
 

4. Menu de classificação: Este menu age como uma espécie de filtro, sendo 
normalmente um menu suspenso que, ao ser clicado, vai exibir várias opções 

de classificação: “Em destaque”; “Preço: do menor para o maior” ; “Preço: do 
maior para o menor” ; “Mais recente” ; “Mais antigo” ; “Classificação: do menor 

para o maior” ; “Classificação: do maior para o menor”, entre outras (Dynamic 
Yield, n.d.); 

 

5. Número de Páginas: Numa PEP deverá existir uma opção – normalmente, um 
menu drop down – que vai permitir ao utilizador selecionar o número de itens 

que ele deseja ver na página, dando-lhe alguma flexibilidade durante a 
navegação. Esse número irá influenciar a quantidade de páginas que irão listar 

produtos que correspondem a uma determinada categoria (Dynamic Yield, n.d.; 
Vu & Proctor, 2011); 

 
6. Navegar por: Caso uma categoria possua diversas subcategorias, deverá 

existir um menu lateral à esquerda que apresente o nome dessa categoria e 

respetivas subcategorias (Dynamic Yield, n.d.); 
 

7. Menu de filtragem: Este menu apresenta as várias opções de filtro que estão 
disponíveis para o utilizador encontrar mais rapidamente o produto que deseja. 

Os filtros mais comuns são: preço, cor, disponibilidade na loja, marca do 
produto, entre outros, dependendo do conceito da loja online (Dynamic Yield, 

n.d.); 
 

8. Detalhes do produto: Em baixo de cada produto é comum que encontrar o 
nome desse produto, o seu preço, cores disponíveis (caso seja aplicável), 
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classificação, ofertas promocionais associadas ao produto, entre outras 

informações (Dynamic Yield, n.d.) 

  

 Assim, as páginas de exposição dos produtos devem: 

 

5.1.2.1. Apresentar informações diferenciadoras dos produtos: 

 De acordo com Harley (2018), as páginas de exposição de produtos deverão incluir 
informações que diferenciem os produtos de outros concorrentes. Assim, as 

informações de diferenciação para cada produto devem incluir: 

 

a) Nomes concisos, com características importantes e significativas dos 
produtos (Harley, 2018); 

b) Fotografias grandes, com a melhor qualidade possível, que permitam 
identificar itens conhecidos e mostrar as diferenças entre estes 

(Harley, 2018); 

c) Imagens alternativas dos produtos, podendo estas ser visualizadas 
com um clique (computador, entre outros) ou com um deslize de 

dedo num carrossel (smartphone, tablet, entre outros) (Harley, 
2018); 

d) Indicação das cores, tamanhos, ou outras opções disponíveis (caso 
seja aplicável) (Harley, 2018); 

e) Preço, onde poderá ser aplicado o Princípio da Escassez, ou seja, 
onde se poderá criar a sensação de disponibilidade temporária e um 

sentimento de urgência, mostrando ao utilizador que aquele produto 

representa uma oportunidade única (Harley, 2018); 
f) Avaliações dos produtos atribuídas por outros clientes que já 

adquiriram ou tiveram contacto com o produto (Harley, 2018; Vu & 
Proctor, 2011); 
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g) Ícones ou indicações que mostrem aos clientes que um determinado 

produto é popular, novo, está em promoção, entre outros (Harley, 
2018); 

h) Informação acerca da disponibilidade dos produtos, tanto online 

como em loja física (Harley, 2018); 
i) Acesso a uma ferramenta de visualização rápida, de modo a que a 

informação seja consultada sem a necessidade de abertura de uma 
nova página, através da exibição de um resumo textual do produto e 

das suas especificações mais importantes (Harley, 2018; Vu & 
Proctor, 2011); 

j) Apresentação da data prevista da entrega do produto. 

 

 Cada vez mais o desenvolvimento mobile é uma prioridade, tendo sido tidas em 
conta tendências de design responsivo para o desenvolvimento de catálogos (Harley, 

2018). Assim, ao haver uma apresentação sintetizada, selecionada e organizadas das 

informações, o cliente pode tomar decisões rápidas, sem ser necessário aceder aos 
detalhes de um dado produto (Harley, 2018). No caso de a navegação ocorrer num 

smartphone ou tablet, e numa situação de instabilidade de ligação à Internet, por 
exemplo, torna-se útil para o utilizador não ter de abrir diversas páginas para conseguir 

aceder à informação dos produtos (Harley, 2018). 

 

5.1.2.2. Apresentar sistema de filtragem: 

 A Lei de Hick afirma que, quantas mais opções de escolha houver, mais tempo uma 

pessoa vai levar para tomar uma decisão. Desta forma, um número reduzido de opções 

de filtragem auxilia no aumento da conversão. Num website, os filtros vão analisar um 
conjunto de objetos e eliminar aqueles que não correspondem aos critérios 

selecionados, sendo que um sistema que realiza essa função de forma inteligente vai 
melhorar a experiência do utilizador, tornando-a agradável e eficaz (Shokurova, 2020a; 

Whitenton, 2014). 
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 Segundo Shokurova (2020a), os filtros são de igual forma muito úteis para SEO, 

uma vez que caso os utilizadores naveguem na loja online de forma simples e eficaz, 
o Google vai ser capaz de detetar esse aspeto, atribuindo a essa plataforma “pontos 

positivos”, oferecendo-lhe maior visibilidade perante outras. 

 

5.1.2.3. Os produtos sem stock deverão ser exibidos: 

 Este ponto gera alguma controvérsia. Enquanto que existem autores, como 
Xiaowen & Gavriel (2003), que defendem que os “produtos não deverão ser removidos 

da página por falta de stock”, outros como Vu & Proctor (2011) defendem o contrário, 
afirmando que, nos catálogos, apenas deverão ser apresentados os produtos que estão 

em stock. Apesar de nesta dissertação ter sido adotada a ideia de que, mesmo sem 
stock, os produtos deverão constar no website, foram também tidas em conta ideias de 

Vu & Proctor (2011). Por exemplo, no caso de um produto apresentar opções de 
escolha de, por exemplo, cores ou tamanhos, deve ser mostrada de forma clara ao 

cliente quais as cores ou tamanhos que não constam em stock (Vu & Proctor, 2011).  

 Numa situação em que um produto com determinadas características desejadas 
pelo cliente (cor, tamanho, entre outras) não consta em stock, deverá ser-lhe dada a 

possibilidade de submeter o seu endereço de e-mail para, mais tarde, ser avisado do 
momento em que esse produto já se encontrar em stock (Vu & Proctor, 2011). Caso o 

cliente adicione ao carrinho um produto prestes a esgotar e não conclua a compra, é 
uma boa prática este ser avisado, por e-mail, quando já houverem poucas unidades – 

Princípio da Escassez (Vu & Proctor, 2011). 

 

 A Figura 15 mostra um exemplo de uma das páginas de exposição de produtos da 

loja online Unisan, que segue grande parte das boas práticas acima referidas. 
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 As páginas de exposição dos produtos da Unisan reúnem todas as oito 
componentes principais descritas pela Dynamic Yield (n.d.): é apresentado o nome da 

categoria, estando este inserido nas breadcrumbs; o nome da página é apresentado 
acima do produto e do mecanismo de ordenação; apresenta um menu de classificação 

que contém todos os filtros necessários à navegação; no lado esquerdo onde se situa 
a tabela, caso não estivéssemos dentro da subcategoria “Impermeabilizantes”, seria 

apresentado um menu onde estão presentes as categorias e respetivas subcategorias; 
e, por fim, são apresentados detalhes dos produtos, nomeadamente o nome do 

produto, preço, disponibilidade e uma descrição simples, direta e clara do mesmo. Uma 
vez que esta página contém apenas um produto, elementos como o número de páginas 

e o menu de paginação não se encontram disponíveis.  

Figura 15 – Página de Exposição dos Produto Unisan (Fonte: unisan.pt/pt) 
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 Para representar a disponibilidade dos produtos, a Unisan utiliza três legendas 

diferentes (Figura 16): “Em stock”, “Indisponível” e “Esgotado”. Existem casos de 
produtos que estão indisponíveis, mas que apresentam ao cliente o tempo que 

demorarão até serem repostos no website.  

 No entanto, a Unisan apresenta diversas falhas: não são apresentadas avaliações 

de outros clientes, nem são permitidas críticas por parte dos mesmos; para aceder a 
mais informações acerca do produto é necessário entrar na sua página de detalhe, ao 

invés de existir uma ferramenta de visualização rápida; e não é apresentada uma data 
prevista para a entrega do produto. No que diz respeito à sua capacidade de adaptação 

para dispositivos mobile, apesar de alguns elementos possuírem grandes dimensões, 
as páginas de produtos são responsivas. No Anexo B é possível encontrar uma página 

desta mesma loja que reúne tudo o que foi descrito acima. 

 Outras plataformas de e-commerce, como a Amazon.com, fazem 

uso de atalhos mentais na sua página de exposição dos produtos. 

Uma pesquisa rápida por “Mistolin” nessa plataforma retornou 
diversos resultados, sendo um deles o da Figura 17. Nesta, é possível 

notar alguns princípios que não são tidos em conta pela Unisan, 
nomeadamente a classificação média dos clientes e o número de 

quantos criticaram o produto e o intervalo de datas previstas para 
entrega. Por fim, é possível reparar que o Princípio da Escassez 

também está a ser usado, ao ser referido que existem apenas cinco 
produtos em stock. 

  

Figura 16 - Estados de stock Unisan (Fonte: unisan.pt/pt) 

Figura 17 - Exemplo 
de visualização de um 
produto numa PEP 
(Fonte: amazon.es) 
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5.1.3. Página de Detalhe dos Produtos 

 Uma Página de Detalhe do Produto (PDP) é, segundo Bakutyte (n.d.), uma página 
num website de e-commerce que vai fornecer informação detalhada e relevante ao 

cliente acerca de um produto em específico, como o nome do mesmo, avaliações e 

comentários de outros clientes, informações acerca do envio, o preço, tamanhos e 
cores (caso se aplique), entre outras. A existência destas páginas numa plataforma de 

vendas online é essencial, uma vez que são estas que levam, de forma direta, a uma 
venda (Bakutyte, n.d.). 

 Desta forma, a Página de Detalhe do Produto deve: 

 

5.1.3.1. Aplicar o Princípio da Escassez: 

 Segundo Grief (n.d.), o Princípio da Escassez tem como objetivo criar uma 

sensação de urgência e/ou disponibilidade temporária de um determinado produto, 
dando a entender que a quantidade de produtos em stock é limitada ou que uma 

determinada promoção está prestes a acabar. Ao experienciar essas sensações, o 

utilizador poderá agir de forma imediata, ao invés de adiar a decisão de compra (Grief, 
n.d.). 

 Este princípio também pode ser aplicado na medida em que é possível transmitir 
ao cliente um sentimento de gratificação instantânea (Grief, n.d.). Ao invés de se lhe 

mostrar o número de itens disponíveis no momento, ou que um produto está com 
promoção, o sentimento de gratificação instantânea gera-se ao mostrar ao cliente que 

o produto irá ser entregue num curto espaço de tempo, mas apenas se ele realizar a 
compra naquele momento (Grief, n.d.). 

 

5.1.3.2. Demonstrar prova social e autoridade: 

 A prova social é um atalho psicológico usado para ajudar o cliente quando este não 

tem a certeza de qual caminho seguir. De acordo com Grief, (n.d.), é muito comum o 
cliente guiar-se por outros que já estiveram nessa situação, através da leitura de 

opiniões, selos de “Best Seller”, prémios, menções na imprensa ou avisos de que um 
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determinado cliente comprou aquele produto recentemente. Apesar de a prova social 

servir para aumentar a confiabilidade na página, segundo Shokurova (2020b) o 
excesso de evidências poderá levar o cliente a concluir que uma determinada empresa 

e/ou marca é hipócrita. 

 Mostrar autoridade é outro atalho mental utilizado nas páginas de detalhes dos 
produtos (Grief, n.d.). Comprovar aos clientes que um certo produto é eficaz na sua 

função, ao serem apresentadas provas de especialistas, prémios ou referências em 
revistas, jornais ou televisão (“As seen on TV”), vai influenciar os mesmos a realizar a 

compra, uma vez que a eficácia do produto foi garantida (Grief, n.d.). 

 

5.1.3.3. Aliviar as incertezas do cliente: 

 Comprar online é algo que sempre envolve riscos para o cliente. Mostrar que existe 

a opção de reverter ou minimizar os riscos, nomeadamente através da inclusão de 
políticas de devolução, vai ajudar esse cliente a conseguir tomar uma decisão de forma 

rápida e facilitada, uma vez que estes ficam com a garantia de que é possível desfazer 

essa ação (Grief, n.d.). Algo que poderá, de igual forma, aliviar a tensão sentida pelo 
cliente ao realizar uma compra online é adicionar, próximo do botão Call-To-Action 

(CTA)8, elementos que transmitam segurança e sinais de que é possível desfazer a 
ação de compra, nomeadamente elementos como “Envio grátis”, “Portes grátis”, 

“Devolução grátis”, entre outros.  

 

5.1.3.4. Utilizar âncoras visuais9: 

 Os clientes julgam a informação com base nas primeiras que observam. Ou seja, 

os produtos são considerados acessíveis ou dispendiosos pelos clientes mediante o 

primeiro preço que estes assimilam. Assim, torna-se vantajoso que uma determinada 

 
8 CTA refere-se a qualquer chamada de atenção – visual ou textual – que leve o utilizador a realizar uma determinada ação. 
São exemplos de CTA: “Comprar agora”, “Adicionar ao carrinho”, entre outras. (https://rockcontent.com/br/blog/o-que-e-cta/ 
acedido a 20 de dezembro de 2021) 
 
9 A expressão “âncoras visuais” refere-se à existência de um elemento de comparação. Por exemplo, numa promoção, o 
preço anterior vai servir para o cliente como elemento de comparação para o preço atual, julgando-o com base numa primeira 
observação. 
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loja online, em alguma promoção ou baixa de preço, apresente ao consumidor os dois 

preços: o preço original e o preço depois da promoção. Também poderá ser exibido o 
quanto o utilizador poderá poupar com a compra (Grief, n.d.; Vu & Proctor, 2011).  

 Ao serem utilizadas estas âncoras, o Princípio da Escassez é, novamente, tido em 

consideração, uma vez que caso o cliente não aproveite adquirir o produto naquele 
momento, é provável que perca a oportunidade de o comprar a um preço reduzido 

(Grief, n.d.). 

 

5.1.3.5. Apresentar indicações específicas nos botões: 

 Segundo Grief, (n.d.), os botões – nomeadamente em websites de e-commerce – 

deverão ter instruções específicas, explicitando a sua função. Rótulos vagos como 
“Continuar” ou “Enviar” deverão ser evitados, sobretudo durante o processo de 

checkout (Grief, n.d.). 

   

5.1.3.6. Tornar o botão CTA óbvio: 

 Um botão CTA tem, necessariamente, de se assemelhar a um botão. Ou seja, 
deverá haver um bloco de cor sólida, de preferência arredondado (caso seja possível) 

e que rodeie o texto, não sendo apenas um texto colorido ou sublinhado (Grief, n.d.). 
Quanto mais o botão CTA se parecer com um botão, mais alta será a probabilidade de 

este ser clicado (Grief, n.d.). Assim, é necessário adotar duas práticas fundamentais: 

a) Dar destaque ao botão CTA – Segundo Grief (n.d.), o objetivo do botão 

CTA é atrair a atenção dos clientes, fazendo com que estes executem 
uma determinada ação. Assim, é necessário que estes botões possuam 

algum contraste em relação ao fundo do website e, também, que se 

insira algum espaço vazio que rodeie o botão, uma vez que o espaço 
negativo vai auxiliar no seu destaque (Grief, n.d.). 

 
b) Criar hierarquia visual – Caso haja mais do que um botão CTA na 

mesma página, os mesmos deverão ser ordenados de acordo com a sua 



 47 

importância. Botões CTA que não executem uma ação relevante para 

um dado processo deverão ser menos interessantes visualmente, 
reduzindo a sua opacidade, diminuindo o seu tamanho ou apresentando-

o apenas como um link de texto (Grief, n.d.). 

 

5.1.3.7. Mostrar o carácter diferencial para produtos concorrentes: 

 Apesar de ser uma boa prática haver indícios de diferenciação da marca em relação 
às concorrentes na página inicial, na página de detalhe de produto a proposta de venda 

e de valor deverá ser reforçada. Comunicar de uma forma clara aquilo que torna uma 
determinada marca e/ou produto diferente da concorrência torna-se numa grande 

vantagem competitiva (Grief, n.d.). Assim, algumas lojas online mostram os seus 
produtos acompanhados com logótipos ou selos de certificação e garantia – sinónimos 

de autoridade –, tornando-os mais atraentes e apelativos para o cliente (Grief, n.d.). 

 

5.1.3.8. Possuir janelas modais ativadas pelo comportamento do 

utilizador: 

 As janelas modais são elementos que devem ser usados em momentos 

específicos. De acordo com Grief (n.d.), as janelas que aparecem resultando de uma 
ação do cliente podem ajudar a tornar a CTA mais apelativa, sendo necessário incluir 

um gatilho que gere um dado comportamento por parte do cliente, por exemplo através 
da apresentação de ofertas quando o cliente acede à secção de produtos de uma loja 

online. 

 Outras janelas modais poderão atuar como “lembretes” ou avisos que surgem 

quando o cliente estagna, sendo empregue o Princípio da Escassez através de 

afirmações como “20 pessoas estão à procura deste artigo. Agarra o teu antes que seja 
tarde!” ou “Os produtos no teu carrinho têm elevada procura. Desejas guardar os teus 

favoritos para mais tarde?” (Grief, n.d.). 

 No momento em que o cliente está prestes a abandonar o website, sendo essa 

intenção detetada através da movimentação do cursor para fora da área ativa do 
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navegador, é a altura certa de lhe ser apresentada uma janela modal contendo um 

último esforço para que o cliente continue a explorar os artigos na loja online ou realize 
uma compra (Grief, n.d.). 

 

5.1.3.9. Possuir ajudas à navegação: 

 Segundo Scacca (2020), à medida que o utilizador começa a navegar numa 

determinada plataforma de e-commerce, é comum que comece a entrar num grau 
elevado de profundidade da mesma. Assim, torna-se necessário que existam algumas 

ajudas à navegação, nomeadamente através da implementação de dois elementos 
fundamentais: 

a) Breadcrumbs – Tal como nas páginas de catálogo, as breadcrumbs 
deverão também estar presentes nas páginas de detalhe. Normalmente, 

estas são colocadas no canto superior esquerdo da página, sendo 
frequentemente usadas em websites que possuam subcategorias dentro 

de subcategorias (Scacca, 2020). Estas são úteis para o utilizador 

quando este já possui uma navegação demasiado profunda, num 
momento em que o uso de filtros e de classificação já não é conveniente 

nem vantajoso (Scacca, 2020). 
 

b) Barra de pesquisa – É um elemento fixo que, independentemente da 
página e da etapa da jornada onde o utilizador se encontre, deve estar 

presente e disponível, num local visível e óbvio para o mesmo (Scacca, 
2020; Toczyska, 2019). Esta irá ajudar clientes que não encontram um 

produto em específico, clientes que estão com pouco tempo ou que 

simplesmente querem um acesso rápido e direto a um produto, sabendo 
exatamente o que procuram (Toczyska, 2019). 

 É importante que elementos de Inteligência Artificial (IA) sejam incluídos na barra 
de pesquisa. Estes irão reduzir o tempo de procura dos produtos e amenizar possíveis 

sentimentos de pressão, frustração ou stress que o cliente possa experienciar. Assim, 
deverão ser apresentadas sugestões de produtos de forma dinâmica, que 

acompanhem a digitação do cliente e que, dessa forma, sejam reduzidos os erros 
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relativos a essa pesquisa (Toczyska, 2019). Por exemplo, um cliente que não se 

recorde do nome exato de um produto, ou que escreva “desiftante” – ao invés de 
“desinfetante” –, e pesquise essa mesma palavra, o website deverá apresentar os 

resultados que mais se aproximam e se relacionam com a pesquisa feita (Toczyska, 

2019). Caso a pesquisa do utilizador não traga nenhum resultado, a página deverá 
mostrar frases como “Sem resultados”, “Nenhum resultado”, ou semelhantes, 

juntamente com produtos alternativos à pesquisa (Toczyska, 2019). No entanto, não se 
deve, em caso algum, apresentar apenas a frase ou unicamente os produtos 

(Toczyska, 2019).  

 

5.1.3.10. Permitir que os clientes possam avaliar e criticar os produtos: 

 Segundo Vu & Proctor (2011), os clientes valorizam e confiam mais nas opiniões e 

avaliações de outros clientes do que na informação proveniente do vendedor ou da 
própria marca. As plataformas de e-commerce devem permitir que os clientes possam 

escrever comentários e fazer uma avaliação simples dos produtos, por exemplo, 

através de um sistema de estrelas de 1 (muito fraco) a 5 (muito bom) (Vu & Proctor, 
2011). Estas avaliações e comentários deverão ser públicas. 

 A Figura 18 representa um exemplo de uma página de detalhe de um produto do 
marketplace Dott. 

Figura 18 – Página de Detalhe dos Produtos da Dott (Fonte: dott.pt/pt) 
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 Tratando-se de uma página de detalhe, esta terá de conter as informações básicas 

acerca do produto: a marca, o modelo, os custos – tanto do produto como do envio –, 
detalhes de funcionamento e as suas características, algo que se confirma no exemplo 

da Figura 18. Logo abaixo do nome do produto existem cinco estrelas, o que dá a 

indicação de que a Dott permite que os seus clientes avaliem os produtos. Aqui é 
aplicado o atalho da prova social, na medida em que o cliente consegue perceber que 

o produto, para além de estar bem avaliado por outros consumidores, ainda possui 
testemunhos dos mesmos, sendo estes públicos. Estes testemunhos poderão trazer a 

certeza ao cliente de que o produto cumpre, ou não, com o que promete. 

 Para além do atalho referido acima, é possível reparar que o Princípio da Escassez 

também está a ser utilizado na frase “Apenas 10 disponíveis”. Isto sugere ao cliente 
que o produto é bastante procurado e, caso não aproveite adquiri-lo naquele momento, 

o seu stock poderá esgotar em breve. No entanto, a Dott fornece a opção de o produto 
ser adicionado a uma lista de desejos, de forma a agilizar o processo de compra caso 

o cliente queira adquirir o produto mais tarde.  

 Relativamente ao botão CTA, para além de possuir um rótulo com uma indicação 
específica acerca da função que executa no website, também possui um tamanho 

considerável e uma cor apelativa, que se destaca da paleta cromática da loja online.  

 As compras online trazem incertezas ao cliente. Para as tentar reduzir e aliviar, a 

Dott recorre a apresentar ao cliente informações que garantem que, caso este não fique 
satisfeito, não irá sofrer quaisquer represálias. Em primeiro lugar, na Figura 18, a Dott 

transmite ao cliente que os pagamentos realizados pela plataforma são totalmente 
seguros. Em segundo, é apresentada uma tabela que mostra ao cliente que não terá 

de pagar custos de devolução, caso necessite. Por fim, garante ao cliente que os seus 

dados pessoais estão seguros.  
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 No que diz respeito às ajudas à navegação, é possível reparar na Figura 18 que, 

no canto superior esquerdo, é apresentado o caminho que o utilizador percorreu até 
chegar à página através de breadcrumbs. Cada caminho, separado por barras (/), é 

clicável, levando o utilizador para a página correspondente. A barra de pesquisa 

também marca presença, caso o cliente queira ir direto a outro produto sem ter de 
passar pelo processo de procura através de categorias. À medida que o utilizador digita, 

vão aparecendo resultados relacionados e, caso não haja nenhum produto relacionado, 
o cliente é avisado em tempo real (Figura 19). 

 Para além de estar desenvolvida para ecrãs desktop, as páginas também são 
responsivas para se adaptarem a dispositivos móveis, sendo possível visualizá-las no 

Anexo C. Neste caso, o botão CTA está sempre presente no fundo da página, o que 
permite ao cliente poder adicionar os produtos ao carrinho, em qualquer lugar que o 

mesmo se encontre na página. Caso o cliente faça scroll, a imagem do produto aparece 
junto ao botão CTA situado no fundo da página (Figura 20). 

Figura 19 - Pesquisa e resultados em tempo real (Fonte: dott.pt/pt) 
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5.1.4. Carrinho de Compras 

 Segundo a Oberlo10 (n.d.) e a Big Commerce (n.d.), um carrinho de compras é um 

software que mantém o registo de todos os produtos que um cliente comprou em 
determinada loja online, sendo responsável por levar o cliente até ao processo de 

checkout. Este funciona de maneira idêntica a um carrinho de compras tangível, 
atuando, no entanto, como caixa registadora ou como prateleira de um supermercado 

(Big Commerce, n.d.). 

 De forma a maximizar a experiência do utilizador e evitar o abandono por parte dos 

clientes – um dos maiores problemas relativos ao e-commerce –, o desenvolvimento e 

implementação de um carrinho de compras numa plataforma de vendas online deve: 

  

 
10 A Oberlo é uma aplicação de dropshipping, desenvolvida pela Shopify, que permite a compra de produtos de fornecedores 
do AliExpress. (https://help.shopify.com/en/manual/products/dropshipping/oberlo acedido a 23 de dezembro de 2021) 

Figura 20 – Página de Detalhe do Produto da Dott 
para dispositivos móveis 
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5.1.4.1. Apresentar um resumo com as informações necessárias: 

 Segundo a Zoho Academy (2019), o carrinho de compras deverá apresentar ao 
cliente um resumo completo do que a sua “cesta” contém: nome e imagens dos 

produtos com o link para a respetiva PDP, as suas quantidades, cores e tamanhos 

(caso se aplique), entre outros. Este resumo constitui um dos dois pontos fulcrais de 
um carrinho de compras, sendo que o segundo ponto é o detalhe de todos os custos 

que o cliente vai ter ao realizar a compra, incluindo custo individual de cada produto, 
custo total, impostos aplicados e preço dos portes de envio (caso se aplique) (Zoho 

Academy, 2019). 

 No que diz respeito aos custos de envio, por vezes, os mesmos vão depender da 

localidade do cliente. Se for o caso, torna-se uma boa prática colocar uma calculadora 
que estime esse custo, de forma a não surpreender o cliente pela negativa quando este 

for realizar o pagamento (Zoho Academy, 2019). Estas calculadoras deverão estar 
posicionadas mesmo do lado do subtotal da compra para não passar despercebido ao 

cliente (Zoho Academy, 2019). No entanto, o melhor seria colocar os custos de envio 

por escrito, ao invés de usar calculadoras (Zoho Academy, 2019). 

 

5.1.4.2. Permitir que os utilizadores guardem itens para adquirir mais 
tarde: 

 Quando um cliente adiciona um produto ao carrinho e não conclui o processo de 
compra nesse momento, isso não significa que o mesmo não o termine de todo (Zoho 

Academy, 2019). Os carrinhos de compras presentes em plataformas de e-commerce 
funcionam como “listas de desejos”, onde os clientes adicionam produtos que querem 

adquirir mais tarde (Zoho Academy, 2019). Por isso, é importante que essas 

plataformas forneçam esta funcionalidade aos seus utilizadores. (Zoho Academy, 
2019). 
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5.1.4.3. Ser flexível: 

 Esta flexibilidade diz respeito à permissão que deve ser dada ao cliente para editar 
o carrinho de compras – adicionar novos produtos, excluir outros, alterar as suas 

quantidades, entre outras – na própria página do carrinho, quantas vezes desejar, de 

forma a evitar que este tenha de repetir todo o processo (Zoho Academy, 2019). 

 

5.1.4.4. Possuir CTAs apelativos: 

 Segundo a Zoho Academy (2019), para além das funcionalidades descritas acima, 

as opções de ação dadas ao cliente deverão ser mínimas, sendo boa prática colocar, 
apenas, duas opções: Finalizar a compra – ação principal – e continuar a comprar – 

ação secundária. A ação principal e a ação secundária devem ser percetíveis através 
de uma hierarquia visual: o elemento que contém a ação principal deverá ser mais 

chamativo, possuir uma cor e um estilo de fonte diferente da ação secundária, e possuir 
espaço negativo ao seu redor, de forma a destacar-se (Vu & Proctor, 2011; Zoho 

Academy, 2019). A ação secundária vai ser acessível ao cliente, porém, possuirá uma 

estética menos atraente (Zoho Academy, 2019). 

 O botão que levará o cliente ao processo de checkout deverá estar localizado na 

parte superior ou inferior na página do carrinho de compras, sendo o seu 
posicionamento padrão à direita da página. Já o botão que irá permitir continuar a 

navegar no website deverá ser colocado à esquerda como uma frase com link e com 
algum elemento visual (por exemplo, uma seta que aponte para a esquerda) (Zoho 

Academy, 2019). 

 



 55 

 Na Figura 21 é apresentado um exemplo de um carrinho de compras que reflete 

as boas práticas acima referidas. Para isso, foi utilizado o carrinho de compras da loja 
online Farfetch. 

 O carrinho de compras da Farfetch (Figura 21) segue todas as recomendações 

dadas acima. Em primeiro lugar, apresenta ao cliente um resumo completo, com todas 

as informações necessárias, nomeadamente o nome e a imagem do produto em 
questão, o tamanho e as quantidades a encomendar. Em segundo lugar apresenta 

todos os custos que o cliente irá ter com a compra, mostrando que, apesar de o produto 
vir de fora de Portugal, o mesmo não irá ter de pagar taxas de importação. Apresenta 

também os custos de envio e que as taxas já estão incluídas no preço final. É também 
dada ao cliente a opção de guardar o item na sua lista de desejos e de editar o carrinho. 

No entanto, a únicas opções dadas são as de editar o tamanho e eliminar o produto. 
Categorias como a cor ou a quantidade do produto não possuem permissão para serem 

alteradas nesta etapa. 

 Relativamente à Call-To-Action, existem duas opções: seguir para o checkout (“Go 

To Checkout”) e continuar a comprar (“Continue Shopping”). É possível identificar e 

distinguir a ação principal da ação secundária, uma vez que a principal é o botão de 
seguir para o checkout, visto ser o botão mais chamativo e possuir um maior contraste 

e diferenciação do fundo do que a ação secundária. Este também se situa afastado da 

Figura 21 - Carrinho de Compras da Farfetch (Fonte: farfetch.com/pt) 
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ação secundária, o que reforça o seu ênfase e importância, sendo esta apenas um 

texto sublinhado com link.  

 É também aplicado o Princípio da Escassez, uma vez que ao lado do produto é 

transmitido ao cliente que só existe uma unidade disponível. Isto sugere que, caso ele 

não o adquira agora, mais tarde poderá já não ser possível. 

 A barra de navegação presente também se verifica neste exemplo (princípio 

verificado no ponto 5.2.). No fundo da página, é possível encontrar indícios de que a 
empresa quer reforçar a confiança dos clientes, afirmando pontos como as devoluções 

serem gratuitas para todo o mundo, possuírem uma avaliação de 4.7 estrelas em 5 e 
mais de 25.000 avaliações e o facto de trabalharem com marcas 100% autênticas. 

Acrescentam, também, o facto de não ser obrigatório registo para ser possível realizar 
uma compra. 

 Para além do resumo da compra, a página ainda apresenta recomendações, um 
footer com informações caso o cliente precise de ajuda, um formulário caso o cliente 

se queira registar e, assim, ganhar 10% de desconto numa compra e, por fim, todas as 

informações e links necessários, bem como as redes sociais onde a empresa marca 
presença. No entanto, o cliente só verá estas informações caso faça scroll, não 

atrapalhando a finalização da compra. 

 O carrinho de compras da Farfetch também foi pensado e desenvolvido para 

dispositivos móveis. A interface apenas apresenta o botão CTA principal, situado em 
duplicado na página: no topo e no fim do resumo do carrinho. Isto permite que o cliente 

possa completar de imediato a sua compra, ou então rever o carrinho e realizar a 
compra sem a necessidade de voltar ao topo. O botão de ação secundária foi 

descartado. Um exemplo da página, tanto para desktop como para mobile, poderá ser 

consultado no Anexo D. 

 

5.1.5. Processo de Checkout 

 O processo de checkout é constituído por uma série de etapas que um cliente terá 

de seguir de forma a conseguir comprar os itens que adicionou ao seu carrinho de 
compras (Bolt, n.d.). Normalmente, este processo segue uma ordem padrão, sendo 
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ela: carrinho de compras, informações acerca da faturação, informações acerca do 

envio, qual o método de envio, resumo da encomenda, pagamento e, por fim, a 
confirmação de todo o processo (Bolt, n.d.). 

 Assim, e de forma que os clientes concluam uma compra, as páginas que contêm 

todo o processo de checkout deverão: 

 

5.1.5.1. Possuir textos específicos nos botões: 

 Tal como referido para as PEPs, o processo de checkout deverá possuir botões 

com rótulos específicos, constituindo uma indicação óbvia para o utilizador acerca 
daquilo que irá acontecer caso ele clique (Grief, n.d.). Usar rótulos vagos como 

“Continuar” ou “Enviar” poderá gerar apreensão no cliente. Por exemplo, caso este já 
tenha inserido os seus dados de cartão de crédito, um botão “Continuar” não lhe 

permite perceber se ainda vai conseguir rever a sua compra ou se o seu dinheiro irá 
ser retirado da conta (Grief, n.d.). Assim, ao invés de apenas “Continuar”, a legenda do 

botão deverá ser “Continuar para o envio”, “Continuar para o pagamento”, entre outras 

(Grief, n.d.). 

 

5.1.5.2. Permitir que o utilizador realize o checkout como convidado: 

 A exigência colocada ao cliente para que este se registe numa plataforma poderá 

fazer com que o mesmo desista de realizar uma compra (SiteTuners, n.d.-a). De acordo 
com um estudo levado a cabo pelo Baymard Institute, em 2021, a taxa de abandono 

do carrinho de compras situava-se nos 69,57% e, no que diz respeito às suas razões, 
numa pesquisa também ela realizada pelo Baymard Institute, a obrigatoriedade de 

registo do utilizador para concluir uma compra foi a segunda principal razão apontada 

pelos clientes para não irem com o processo de compra até ao fim, representando 24% 
das respostas (Baymard Institute, 2021). A intenção de compra não é sinónimo de 

vontade e disposição de registo por parte do utilizador, uma vez que os clientes poderão 
ser clientes ocasionais, podem não apreciar processos de configuração de nomes de 

utilizador e criação de senhas pessoais, ou poderá haver o entendimento de que o 
registo num determinado website de e-commerce vai implicar a receção de e-mails 
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indesejados (SiteTuners, n.d.-a). Para além do mais, a obrigatoriedade de registo 

implica a existência de etapas desnecessárias (SiteTuners, n.d.-a). 

 Algumas das plataformas que permitem que o cliente compre como convidado 

informam-no de que existem outros clientes que compram produtos de forma recorrente 

(SiteTuners, n.d.-a). Outras apresentam quais vantagens de que o cliente pode usufruir 
caso ele se registe. Essas vantagens incluem rapidez no processo de checkout, 

acompanhamento da entrega desde a sua expedição até à sua receção, entre outras 
(SiteTuners, n.d.-a). 

 

5.1.5.3. Limitar as distrações: 

 O processo de checkout deve ser um processo contínuo, possuindo apenas os 
pontos de interação que o cliente necessita para esse momento (SiteTuners, n.d.-a). 

Os cabeçalhos e footers devem ser limitados, sendo que o layout não deverá 
apresentar nenhumas opções de menu (SiteTuners, n.d.-a). No entanto, a sua 

aparência deve ser igual à do website em si, uma vez que, caso a página de checkout 

apresente um design que se afaste do principal, o cliente poderá sentir que foi levado 
para outro local, perdendo a confiança (SiteTuners, n.d.-a). 

 As distrações no processo de checkout engobam a apresentação de novas 
promoções, produtos relacionados aos que estão guardados no carrinho, entre outros. 

A inclusão destes elementos vão gerar desorganização, distraindo e afastando o cliente 
da conclusão da compra (SiteTuners, n.d.-a; Vu & Proctor, 2011).  

 

5.1.5.4. Definir as expectativas do utilizador: 

 Numa página de checkout é necessário que os clientes entendam diversos pontos 

como: quantas etapas vão existir nesse processo; em que é que consiste cada uma 
dessas etapas; o que acontece se clicarem num determinado botão, entre outros  

(SiteTuners, n.d.-a). Assim, são precisos dois elementos fundamentais: 
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a) Mostrar indicadores de progresso – Dar a conhecer ao cliente quantas 

etapas são necessárias para completar a compra, o quão longe este está 
do término do processo, quantas interfaces faltam para que a compra 

seja concluída, entre outras (SiteTuners, n.d.-a). Existem diversas 

maneiras de mostrar o processo de checkout como, por exemplo, 
através de uma barra no topo com as diversas etapas numeradas e/ou 

descritas, entre outras (SiteTuners, n.d.-a). 
 

b) Tornar as legendas explícitas – Para além de haver a necessidade de 
os botões possuírem legendas óbvias, explícitas e diretas, outros rótulos 

– como o nome das páginas que constituem o processo de checkout – 
devem seguir a mesma lógica (SiteTuners, n.d.-a). As legendas, ao 

serem claras e objetivas, ao invés de atraentes mas vagas, vão dar ao 
cliente a confiança necessária para clicarem sem hesitação (SiteTuners, 

n.d.-a). No que diz respeito aos botões presentes nestas páginas, se, 

por exemplo, um determinado website apresenta um indicador de 
progresso no checkout com a seguinte nomenclatura “Carrinho > 

Informações > Envio > Pagamento”, o botão que levará o cliente das 
“Informações” para o “Envio” deverá ser explicito, com o rótulo 

“Continuar para Envio”, sendo esta lógica aplicada aos restantes botões 
e etapas existentes (Holst, 2011; SiteTuners, n.d.-a). 

 
 

5.1.5.5. Continuar a ser persuasivo durante a finalização da compra: 

 Deve ser usado vocabulário que suscite segurança e confiança ao cliente, de forma 

a que este finalize o processo de compra (SiteTuners, n.d.-a). Uma indicação de 
“Checkout seguro” ao invés de apenas “Checkout” vai influenciar positivamente o 

cliente, minimizando a sua ansiedade relativamente a uma transação online 
(SiteTuners, n.d.-a). No entanto, existem outras formas: 

a) Adicionar símbolos geradores de confiança e segurança – O 
protocolo HTTPS, apresentado na barra de URL do navegador, mostra 

ao cliente que a loja online é segura (SiteTuners, n.d.-a). No entanto, 
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para utilizadores que possuam uma baixa literacia informática, o URL 

possuir HTTP ou HTTPS não vai influenciar a confiança dos mesmos, 
uma vez que existe a probabilidade de eles desconhecerem estas 

nomenclaturas. Assim, é necessário adicionar símbolos/selos/logótipos 

que a maioria das pessoas conhece como sendo sinónimos de 
segurança, como o logótipo da TRUSTe, do Norton, BBB, SSL, entre 

outros (SiteTuners, n.d.-a). Na área de digitação das credenciais do 
cartão de crédito, torna-se também uma boa prática colocar um ícone ou 

imagem de um cadeado (Holst, 2011; SiteTuners, n.d.-b). A 
incorporação de dicas visuais geradoras de segurança e confiança não 

passa, apenas, pela disposição de ícones ou imagens na interface. As 
cores também revelam importância na transmissão de segurança aos 

clientes (Holst, 2011). 
 

b) Usar um asterisco para simbolizar campos do formulário cujo 

preenchimento é obrigatório – É útil que os campos que requerem 
preenchimento obrigatório estejam sinalizados para os clientes, sendo 

comumente usado um asterisco (*) para o efeito. No entanto, é 
necessário informar os utilizadores acerca do que é que esse símbolo 

representa, através de uma pequena e objetiva nota, escrita em rodapé, 
próximo ao formulário (Vu & Proctor, 2011). 

 

5.1.5.6. Apresentar custos adicionais o mais cedo possível: 

 Os custos relativos a impostos e portes deverão ser dados a conhecer ao cliente 

logo no início do processo de checkout (SiteTuners, n.d.-a). Apesar de já serem custos 
que o cliente tem em mente, ao ter um conhecimento antecipado dos mesmos, este 

poderá decidir atempadamente se quer ou não continuar com a compra (SiteTuners, 
n.d.-a). 
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5.1.5.7. Reduzir a carga do utilizador o máximo possível: 

 Na Web existem três principais conceitos de usabilidade: carga visual, motora e 
cognitiva (SiteTuners, n.d.-a). Estes conceitos traduzem-se na quantidade de trabalho 

que é necessária para um utilizador usar uma determinada interface (SiteTuners, n.d.-

a). Quanto maior a carga, mais provável é que o utilizador abandone a interface 
(SiteTuners, n.d.-a). Para essa carga não ser elevada, é necessário que: 

a) Sejam pedidas, apenas, as informações necessárias – Os 
formulários de checkout deverão ser simples, apresentando, apenas, os 

campos necessários para ser realizada a transação (SiteTuners, n.d.-a). 
Caso sejam necessárias informações adicionais, o cliente deverá ser 

informado acerca da razão de estas estarem a ser solicitadas. Por 
exemplo, o número de telemóvel pode ser pedido caso haja um 

problema com a faturação, o e-mail pode ser solicitado de modo a que 
haja um local para onde seja enviada a fatura e informações relativas ao 

rastreio da encomenda, entre outros (SiteTuners, n.d.-a). 

 
b)  Os dados recolhidos sejam usados para determinar como é que as 

opções são listadas – Identificar quais são as opções que os clientes 
mais frequentemente escolhem e listá-las de acordo com essa ordem 

(SiteTuners, n.d.-a). Por exemplo, a lista de opções de pagamento 
deverão ser apresentadas por ordem e de forma limitada, colocando as 

mais usadas em primeiro lugar (SiteTuners, n.d.-a). 
 

c) Os campos sejam preenchidos automaticamente sempre que 

possível – Dados como nomes, datas de nascimento ou moradas 
deverão ser preenchidos automaticamente sempre que possível, 

principalmente se o utilizador for um membro registado na plataforma 
(SiteTuners, n.d.-a; Vu & Proctor, 2011). 
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5.1.5.8. Usar a validação do formulário: 

 Qualquer erro ou falha que seja cometido durante o preenchimento de um 
formulário deverá ser comunicado, de forma amigável, objetiva e em tempo real, ao 

utilizador, não se devendo esperar até que o mesmo tente submeter as informações. 

O apoio deve ser dado à medida que o utilizador preenche os campos (SiteTuners, 
n.d.-a). Caso as mensagens de erro sejam exibidas depois da submissão, o cliente 

poderá ficar frustrado, principalmente se os erros não estiverem óbvios (SiteTuners, 
n.d.-a). 

 

5.1.5.9. Evitar scroll horizontal: 

 Ter scroll horizontal pode gerar confusão ao utilizador, dificultando o processo de 
checkout especialmente em dispositivos móveis. Assim, devem-se colocar todos os 

campos do formulário na vertical e numa coluna única (Holst, 2011; Vu & Proctor, 2011). 

 

5.1.5.10. Apresentar um resumo total no fim do processo de compra: 

 Depois de o cliente inserir e validar as suas informações para o checkout, é 
necessário fornecer um resumo de compra completo e apenas de leitura (Vu & Proctor, 

2011). Este resumo deve conter: os produtos comprados e respetivas quantidades; 
detalhes acerca dos preços (preço individual, preço total, taxas, impostos e custos de 

envio); número do pedido; forma de pagamento escolhida (caso tenha sido por cartão 
de crédito, apresentar apenas os últimos quatro dígitos para confirmação); método de 

envio selecionado; instruções de cancelamento do pedido; instruções de seguimento 
da encomenda; data prevista para entrega; e informações relativas ao atendimento ao 

cliente (Vu & Proctor, 2011). 

 No entanto, caso o cliente deseje mudar algum parâmetro, deverá ser colocado um 
botão que lhe permita retroceder e alterar as informações pretendidas, sendo que estas 

deverão ser guardadas para evitar que o utilizador tenha de preencher tudo novamente 
(Vu & Proctor, 2011). 
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5.1.5.11. Apresentar um pop-up de intenção de saída: 

 Tal como nas páginas de detalhe de um produto, é de igual forma importante que, 

no processo de checkout, sejam apresentados pop-ups ou janelas modais que 

indiquem que já existem poucas unidades de um determinado produto no qual o cliente 
mostrou interesse, ou que os envios das encomendas são grátis, entre outros, podendo 

ser aplicado o Princípio da Escassez (SiteTuners, n.d.-a). Caso haja muitos clientes a 
abandonar a plataforma sem finalizar o processo de compra, estas janelas modais 

poderão ser usadas como último recurso, aumentando a esperança de que um cliente 
regresse e termine o processo (SiteTuners, n.d.-a).  

 Na Figura 22 é apresentado como exemplo de um processo de checkout o caso da 
loja online Prozis. 

 No processo de checkout da Prozis (Figura 22), todos os botões (incluindo os radio 

buttons) possuem rótulos específicos, indicando exatamente qual a sua função. Para 

Figura 22 – Etapa 1 do processo de Checkout da Prozis (Fonte: 
prozis.com/pt/pt) 
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além disso, toda a página possui informações detalhadas, tornando-se clara e direta 

para o cliente. Desta forma, a página não apresenta quaisquer elementos que possam 
atrapalhar e distrair o cliente do seu objetivo, inclusive a barra de navegação e o footer 

foram retirados. 

 No topo da página, é apresentado um indicador de progresso, situando o cliente no 
processo e indicando quantas etapas o mesmo terá. Este também possui legendas 

claras e diretas, indicando exatamente sobre o que é que tratará o próximo passo. 

 O resumo da compra mostra ao cliente toda a informação necessária, 

nomeadamente o preço dos produtos e custos de envio. Depois é apresentado o custo 
total da compra, que não irá sofrer quaisquer alterações até ao final. 

 Como a Prozis não permite que os seus clientes adquiram produtos como 
convidados, obrigando ao registo, as informações necessárias como nome e morada 

são automaticamente preenchidas. As únicas informações que o cliente precisa de 
preencher é se pretende receber a encomenda em sua casa ou num ponto de recolha, 

o modo de envio e o método de pagamento (Etapa 2 - Pagamento). Em qualquer dos 

modos de envio, o utilizador poderá inserir o seu número de telemóvel que, caso esteja 
guardado no browser, será automaticamente preenchido. O mesmo é válido se o 

utilizador desejar pagar a sua compra através de MB WAY. 

 Antes de terminar o processo de compra, é apresentado um resumo com todas as 

informações necessárias, servindo como uma última verificação de todas as 
informações apresentadas e adicionadas durante o processo de checkout. 

 Todas as etapas do processo de checkout, para além de estarem bem 
desenvolvidas para desktop, o mesmo é válido para dispositivos mobile. Todas as 

páginas das três etapas poderão ser consultadas com mais detalhe no Anexo E. 

 

5.1.6. Página de Registo 

 A página de registo num website é uma página que contém um conjunto listado de 
campos onde o utilizador irá inserir os seus dados pessoais de forma a criar uma conta 

nesse website. Esses dados serão usados posteriormente para o utilizador conseguir 
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entrar no sistema. Num website de e-commerce, o registo de um cliente poderá trazer-

lhe diversos benefícios, nomeadamente o acesso a produtos exclusivos, descontos 
numa primeira compra, acumulo de pontos que se vão traduzir em ofertas de produtos, 

entre outros. Normalmente, e segundo Vrountas (2021), a página de registo só é 

acedida depois que o cliente navega pelo website, avalia a marca e decide qual o 
serviço/produto que ele necessita. 

 Desta forma, o desenho e desenvolvimento de uma página de registo deve seguir 
as seguintes recomendações: 

 

5.1.6.1. Apresentar apenas o formulário de registo: 

 De acordo com Warren (2019), durante o registo, o único elemento que deverá estar 
presente na página é o próprio formulário, juntamente com o botão que permite enviar 

os dados e completar o registo. De igual modo, na página de registo, deverá estar 
presente um botão que permita o login. Assim, um utilizador já registado que aceda, 

por engano, à página de registo, não terá a necessidade de voltar atrás para entrar na 

sua conta (Warren, 2019). Apresentar um botão de “ajuda” ou um número de telefone 
também é uma boa prática, uma vez que os utilizadores podem ter dúvidas antes de 

efetuar o registo (Warren, 2019). 

 Para além do formulário, é também uma boa prática informar ou relembrar os 

utilizadores de quais regalias poderão usufruir caso se registem na plataforma (Warren, 
2019). 

 

5.1.6.2. Possuir um processo de registo o mais simplificado possível: 

 A simplicidade de um formulário é sinónimo de uma maior probabilidade de que o 

registo dos clientes ocorra (Agrawal, Arjona & Lemmens, 2001 as cited in Vu & Proctor, 
2011; Warren, 2019). Num formulário de registo apenas deverão estar presentes 

campos de preenchimento que sejam realmente necessários, como o campo para 
indicação do endereço de e-mail e o campo para a palavra-passe (Vu & Proctor, 2011). 
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No campo onde o utilizador irá colocar a sua palavra-passe, é necessário ter, de acordo 

com Sherwin (2015), alguns aspetos em consideração: 

a) No caso de o processo de registo possuir restrições para a inserção da 

palavra-chave (por exemplo, “A palavra-chave necessita de uma letra 

maiúscula”, “Não pode conter carateres especiais”, “É necessário, pelo 
menos, um número”), essas instruções deverão estar presentes junto ao 

respetivo campo (Sherwin, 2015); 
b) Os campos para a colocação de senha, por defeito, apresentam a 

mesma em asteriscos como forma de segurança. No entanto, deverá ser 
dada a possibilidade ao cliente de conseguir ver e verificar a sua senha, 

e se a mesma não tem erros de digitação. Este aspeto é deveras 
importante para dispositivos móveis, uma vez que, segundo Von 

Zezschwitz (2014), os utilizadores dão mais erros ao escrever a senha 
em dispositivos como smartphones ou tablets (as cited in Sherwin, 

2015). 

c) Segundo Sherwin (2015), um estudo levado a cabo por Egelman et al. 
(2013) demonstrou que o uso de medidores de força das palavras-passe 

motivaram os utilizadores a criar senhas com um grau superior de 
segurança. O cliente, ao possuir uma dica visual que lhe indica a 

segurança da sua palavra-passe, terá uma motivação maior para dedicar 
um pouco mais de tempo no preenchimento de informação que, por mais 

arbitrária que seja, tem um elevado grau de importância na sua proteção 
e segurança (Sherwin, 2015). Para além disso, estes medidores de 

força, representados, por exemplo, por barras coloridas, onde o 

vermelho indica uma palavra-passe fraca, o amarelo indica força média 
e o verde indica que a palavra-passe é segura, representam um exemplo 

de gamificação (Sherwin, 2015). 

 Caso a plataforma comunique ofertas e informações aos clientes através de uma 

newsletter, é necessário que o campo que informa da intenção, ou não, de subscrição 
da mesma esteja explícito (Charron et al. 1998, as cited in Vu & Proctor, 2011). 

Normalmente, a permissão é dada através do clique numa checkbox. 
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 Por vezes poderão surgir dúvidas aos clientes durante o seu registo relativamente 

a políticas de privacidade e segurança. É importante que exista, também, uma 
checkbox que permita informar o cliente que, ao registar-se, ele estará a concordar com 

essas mesmas políticas. Na própria frase que o informa disso torna-se uma boa prática 

serem colocados os links de acesso a essas mesmas páginas (Vu & Proctor, 2011; 
Warren, 2019).   

 Durante o registo, existem plataformas que solicitam aos clientes que coloquem 
dados duplicados, nomeadamente o seu e-mail e a sua palavra-passe. No entanto, 

deve evitar-se sobrecarregar o utilizador durante o preenchimento do formulário, 
evitando o uso de mais do que cinco campos (Warren, 2019). 

 

5.1.6.3. Dar controlo ao cliente das suas informações pessoais: 

 É importante que, depois de completo o registo, o cliente consiga editar as suas 
informações de registo e até eliminar a sua conta (Vu & Proctor, 2011).  

 As informações mais sensíveis e pessoais deverão aparecer de forma limitada. Por 

exemplo, o número do cartão de crédito deverá aparecer com asteriscos ao invés de 
números, exceto os últimos quatro, para que o cliente possa confirmar que o cartão de 

crédito inserido na plataforma corresponde ao seu (Vu & Proctor, 2011). 

 

5.1.6.4. Possuir as legendas dos campos sempre presentes: 

 Os rótulos dos campos deverão estar em cima e não à sua esquerda. A orientação 

deve ser na vertical, nunca havendo dois campos um ao lado do outro (Warren, 2019). 

 

5.1.6.5. Ter o layout da página otimizado: 

 Devem ser usados os campos adequados para o tipo de informação solicitada. Por 
exemplo: campos que pedem número de telemóvel/telefone deverão permitir apenas 
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números e estar limitados a nove dígitos; campos de datas devem apresentar barras; 

entre outros (Warren, 2019). 

 O preenchimento e a transição de campos deve ser um processo automático, 

sempre que possível (Warren, 2019). 

 

5.1.6.6. Revelar erros e campos em falta, em tempo real: 

 É comum que, durante o preenchimento de um formulário, haja campos que são 
preenchidos de forma incorreta, ou que foram ignorados inconscientemente. Algo que 

pode gerar frustração ao cliente é este saber da existência desses e de outros erros e 
não os conseguir identificar, o que poderá levar a uma perda de motivação do mesmo 

ao preencher um determinado formulário (Warren, 2019). Para o alertar, é necessário 
implementar mensagens amigáveis que sejam apresentadas em tempo real ao 

utilizador no momento em que este avança para o próximo campo e um erro é detetado 
(SiteTuners, n.d.-a; Warren, 2019). Essas deverão ser úteis, claras, breves e diretas, 

especificando o que falhou e evitando ao máximo uma impressão robótica (SiteTuners, 

n.d.-a; Warren, 2019).  

 Os clientes nunca devem ser alertados dos erros cometidos apenas quando clicam 

no botão CTA que leva à submissão do formulário (Warren, 2019). Por exemplo, o 
cliente clicou no campo para inserir a sua cidade, mas não o preencheu, passando para 

o próximo campo. Aqui, o website poderá alertar o utilizador apresentando uma 
mensagem amigável como “Ups! Precisas de inserir uma cidade antes de continuar!” 

ao invés de “O campo cidade é obrigatório.” (SiteTuners, n.d.-a). Para além das 
mensagens de erro, é necessário dar indicações claras ao utilizador acerca daquilo que 

está errado, sendo apresentadas soluções de igual forma claras, breves, diretas e 

visualmente pronunciadas de como resolver o problema em questão (Warren, 2019). 

 

  O formulário de registo da Fnac irá ser dado como exemplo, uma vez que, tal como 
os exemplos anteriores, apresentam grande parte das boas práticas descritas pelos 

autores mencionados. 
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 O formulário de registo da Fnac (Figura 23) começa com o utilizador a inserir o seu 

endereço de e-mail. Aqui, e de forma a evitar a necessidade de voltar atrás, caso o e-
mail do utilizador já se encontre registado, irá ser-lhe solicitada a palavra-passe. Caso 

contrário, irá ser apresentado o formulário da Figura 23. Segundo Warren (2019), a 

sobrecarga do utilizador deverá ser minimizada, não sendo pedido o preenchimento de 
mais do que cinco formulários. Esta boa prática verifica-se neste formulário, uma vez 

que é pedido, apenas, o preenchimento de três campos: apelido, nome e palavra-
passe.  Após o botão CTA são apresentadas três checkboxes: a primeira diz respeito 

à toma de conhecimento das condições gerais de venda por parte do cliente; a segunda 
e terceira referem-se à vontade do cliente de este receber, ou não, novidades ou ofertas 

exclusivas da Fnac. Todo o formulário está na vertical, com os rótulos antes dos 
campos. 

 O campo da palavra-passe é um dos que precisa de ser o mais simplificado 
possível. Junto a esse campo são apresentados os requisitos que o utilizador deverá 

seguir para que a palavra-passe seja válida, tal como é sugerido por Sherwin (2015). 

Por baixo destes requisitos, existe um medidor do seu nível de segurança, com três 

Figura 23 - Registo Fnac (Fonte: fnac.pt) 
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níveis: Baixo, que indica que a password deve possuir um nível de segurança 

médio/alto; Médio, que indica que a password pode ser melhorada; e Forte, que indica 
que a password é segura (Figura 24).  

 Apesar de a palava-passe poder cumprir todas as condições especificadas, caso o 

utilizador coloque o seu ou outro nome próprio como password, não lhe irá ser possível 
criar a conta, visto que o algoritmo do formulário entende que isso a torna a palavra-

passe vulnerável (Figura 25). 

 Os campos obrigatórios do formulário não possuem asteriscos ou outro sinal que 

indique que os mesmos são de preenchimento obrigatório. No entanto, caso o utilizador 
salte um dos campos, o mesmo é sinalizado em tempo real, com uma pista visual e 

textual, dando-lhe indicação que o mesmo está em falta (Figura 26). 

Figura 24 – Medidor de segurança da palavra-passe no processo de registo da Fnac 

Figura 25 – Palavra-passe vulnerável, apesar 
de cumprir todas as condições. 
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 Embora se trate de um website de e-commerce, informações como moradas, 
números de identificação fiscal (NIF), números de telemóvel, entre outras, não são 

solicitadas no momento do registo, podendo ser preenchidas posteriormente na área 
de cliente, ou então no momento de realização de uma compra. Para além destas, 

outras informações como alcunhas, data de nascimento, número de filhos do cliente ou 
o número do cartão Fnac poderão ser inseridas no mesmo local. Todas elas são 

possíveis de edição, incluindo palavra-passe. 

 Todo o formulário está desenvolvido para responder à variação dos diversos 

tamanhos de ecrã. Tanto a página para mobile como a página completa para desktop 
podem ser consultadas no Anexo F. 

 

5.2. Boas práticas gerais para o desenvolvimento de websites de e-

commerce 

 Por fim, existem algumas boas práticas gerais que, independentemente do tipo de 

produtos comercializados em determinada plataforma de e-commerce, deverão ser 
aplicadas sempre que possível e caso se justifique, nomeadamente: 

Barra de 

navegação/navbar 

A barra de navegação para dispositivos desktop deverá estar 
situada no topo da página, contendo os principais controlos de 

navegação (Pastore, 1999, as cited in Vu & Proctor, 2011). No 
entanto, segundo Babich (2017), apesar de poder haver 

diferenças entre sistemas operativos (OS), a barra de navegação 

de websites em dispositivos móveis deverá  ser consistente 

Figura 26 – Campo em falta com indicação 
em tempo real 
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independentemente do OS. Ou seja, se um determinado website 

de e-commerce coloca a barra de navegação no fundo em ecrãs 

de menor dimensão, esta deverá aí permanecer, quer em 
dispositivos iOS quer em Android. Dentro de cada secção 

existente no website, e caso se justifique, os controlos 
específicos dessa página deverão ser colocados à sua esquerda 

(Vu & Proctor, 2011); 

O logótipo da empresa ou marca deverá estar sempre presente, 

de preferência no canto superior esquerdo, em todas as páginas 
do website, funcionando como um botão de regresso à 

homepage (Vu & Proctor, 2011); 

 Caso um utilizador faça registo e posterior login na plataforma, 
o seu nome deverá tornar-se visível próximo do topo da página, 

de modo a que ele saiba que as suas credenciais foram 
reconhecidas e que está a usufruir de possíveis benefícios 

exclusivos a membros (Vu & Proctor, 2011). 

Estrutura do 
website 

Uma loja online deverá possuir uma estrutura coerente 

relativamente à disposição dos elementos, às cores utilizadas e 

ao copy. 

Apesar de ser uma boa prática a adotar, especialmente, no 

processo de checkout, a existência de scroll horizontal deverá 
ser evitada ao máximo, sendo que a largura das páginas deverá 

ser menor do que a largura da janela do browser (Xiaowen & 
Gavriel, 2003); 

Se possível, deverá ser colocado um widget de chat11 que 

permita ao cliente poder esclarecer, de forma rápida, dúvidas 
com um colaborador, não devendo cobrir nenhuma área 

 
11 Um widget de chat é um software que permite aos colaboradores de um website conversar com os seus visitantes. 
Normalmente é enviada uma primeira mensagem automática para os visitantes e, a partir daí, a conversa pode decorrer com 
um chatbot ou com um colaborador de suporte ao cliente. (https://www.tidio.com/blog/chat-widgets/ acedido a 19 de fevereiro 
de 2022) 
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importante do website (Scacca, 2020). O local padrão para a sua 

colocação, tanto em dispositivos desktop como em mobile, é o 

canto inferior direito da página. 

Hoje em dia, os dispositivos móveis têm cada vez mais 

importância no dia-a-dia da população. Assim, para além de 
serem desenvolvidas plataformas para dispositivos desktop, as 

mesmas devem ser adaptadas para mobile, tendo este de ser 
priorizado em relação ao anterior. 

Formulários 

Os campos dos formulários deverão possuir legendas 

explicativas acerca da informação que o cliente deverá colocar 
nesses mesmos campos (Holst, 2011). 

Rodapé/footer 

No rodapé de todas as páginas deverão estar presentes links 
que forneçam ao utilizador informações sobre a política de 

privacidade e segurança, contactos, FAQs, devoluções, entre 
outras, dando enfâse a estes links em locais onde o utilizador 

tem de inserir informação pessoal (Vu & Proctor, 2011). 

Tabela 2 - Boas práticas gerais para o desenvolvimento de websites de e-commerce 

 

Apesar de este levantamento teórico de boas práticas revelar que existem 
determinados elementos que se deverão usar em certas ocasiões, nenhuma destas é 

obrigatória ou vai garantir bons resultados. O seu uso deverá estar em coerência com 
a identidade visual do website e com o modelo de negócio da empresa, uma vez que 

poderão existir casos que se afastem de algumas destas práticas mencionadas e 
funcionar para os respetivos clientes. 
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6. Metodologia 
6.1. Abordagem metodológica 

A Mistolin Solutions é uma loja online que existe desde março de 2020. Desde essa 

época já passou por algumas modificações no que diz respeito às suas interfaces, no 
sentido de tentar sempre melhorar a usabilidade e experiência de navegação e, 

consequentemente, reter mais utilizadores e aumentar o lucro. No entanto, estes 
pontos não se têm vindo a verificar. 

Esta investigação teve como objetivo perceber se a adoção de boas práticas 
descritas para o desenvolvimento de interfaces de e-commerce influencia, de facto, a 

decisão de compra de um cliente. De natureza exploratória mista, envolvendo 
abordagens qualitativas e quantitativas, e baseada num método de investigação de 

desenvolvimento, a presente investigação dividiu-se em cinco fases que, juntas, 
permitiram dar resposta à questão de partida. Assim: 

• Fase 1 – De natureza qualitativa, a primeira fase consistiu em fazer o 
levantamento de boas práticas a seguir para o desenvolvimento de 

websites de e-commerce, através da análise de literatura, opiniões de 
designers experientes na área e outros estudos. Para além disso, foi feita 

uma observação de interfaces de lojas online de sucesso de forma a 
complementar e a verificar se toda ou grande parte da informação 

descrita nesse levantamento teórico, de facto, se verificava. Esta 
observação veio servir, depois, de inspiração e guia para todo o trabalho 

desenvolvido. 

• Fase 2 – A segunda fase, também esta de natureza qualitativa, decorreu 
já em contexto empresarial, consistindo numa análise pormenorizada, 
com base nas boas práticas identificadas na Fase 1, às interfaces da 

loja online Mistolin Solutions. Assim, e a par com o supervisor do projeto 
e atual diretor de Marketing da empresa, foram diagnosticados alguns 

pontos que não estavam em coerência com a teoria descrita, 
comprovando a necessidade de correções. Nesta fase houve também 

discussão no sentido de perceber que funcionalidades fariam sentido 
estarem presentes nos protótipos para, futuramente, serem 

implementadas. 
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• Fase 3 – Esta fase está diretamente dependente da Fase 2, atuando 

como um nó de decisão: caso fossem identificados problemas no 
decorrer da análise realizada às interfaces da loja online, iniciar-se-ia o 

desenvolvimento dos protótipos, tendo o mesmo vindo a ser verificado. 
Nos momentos finais do trabalho de prototipagem, no qual as interfaces 

já estavam praticamente finalizadas, foi realizado um focus group com 
profissionais das áreas de UX e UI. Durante a sessão foram dadas 

opiniões que, posteriormente, foram aplicadas nas interfaces. 

• Fase 4 – Já com as interfaces a conter as alterações descritas e 
sugeridas pelos participantes do focus group, a Fase 4 consistiu na 

realização de testes de usabilidade, tanto às interfaces da loja online 

como às interfaces que constituem os protótipos desenvolvidos durante 
esta investigação. De natureza quantitativa e qualitativa, esta fase 

permitiu verificar se os problemas identificados na Fase 2 coincidiam 
com as dificuldades apontadas pelos utilizadores e, através dos 

resultados obtidos, foi possível constatar se o trabalho desenvolvido 
trouxe, de facto, melhorias à usabilidade e experiência do utilizador. 

• Fase 5 – A quinta e última fase consistiu na análise, síntese e 
documentação dos resultados obtidos, bem como em dar resposta à 

questão de investigação. Esta fase foi, também ela, de natureza 
quantitativa. 

A investigação de desenvolvimento é uma abordagem metodológica que, segundo 
Van Der Maren (1996), segue “um percurso próximo da resolução de problemas”, 

começando “por analisar o possível objeto (que possa responder a uma necessidade 
identificada), conceptualizar esse objeto para poder elaborar um modelo (uma 

representação do elementos que o vão compor), elaborar estratégias de realização, 
avaliar as possibilidades de concretização, proceder à construção de uma forma 

provisória desse objeto (protótipo) e implementá-lo” (as cited in L. R. Oliveira, 2006). 
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6.2. Recolha e tratamento de dados 

Para ser possível obter os dados que permitiram dar resposta à questão de 

investigação, foi necessário realizar, em momentos distintos, um focus group e diversos 
testes de usabilidade. Assim, este subcapítulo apresenta e justifica a escolha de ambas 

as ferramentas para a recolha de dados durante esta investigação. 

 

6.2.1. Focus Group 

Para a validação das interfaces desenvolvidas durante esta investigação, foi 

idealizada a realização de um focus group. Uma vez que se trata de um trabalho de 
índole mais individual, a opinião, sugestões e alertas provenientes de indivíduos 

profissionais na área veio demonstrar ao investigador aquilo que resultava nas 

interfaces e aquilo que deveria ser repensado e melhorado. Segundo Nielsen (1997), 
os focus groups consistem numa técnica informal de natureza qualitativa de recolha de 

dados, onde os seus participantes discutem problemas e preocupações sobre recursos 
de uma dada interface, sendo esta uma ferramenta muito requisitada na área da 

investigação de UX (C. Oliveira, 2020).  

Apesar de haver, segundo Morgan & Krueger (1997), algumas desvantagens 

associadas ao uso desta técnica, nomeadamente a dificuldade de análise dos dados 
ou até mesmo a não participação ativa de membros mais introvertidos, também existem 

algumas vantagens, sendo que neste caso em específico, se sobrepõem às 
desvantagens. Desta forma, num focus group é necessário que os participantes 

Figura 27 - Metodologia de Desenvolvimento (Van den Akker (1999:8-9) as cited in Coutinho & Chaves, 
2001) 
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estejam num ambiente familiar e natural, permitindo-lhes um nível elevado de 

concentração num determinado tópico (Morgan & Krueger, 1997). Isso irá permitir que 
sejam obtidas diversas opiniões e perspetivas diferentes de um mesmo problema, algo 

que numa entrevista individual seria difícil (Morgan & Krueger, 1997). Outra vantagem 

é que permite poupar tempo e recursos e, simultaneamente, recolher muita informação 
(Morgan & Krueger, 1997). Por fim, outra vantagem dos focus groups é que um 

determinado tópico lembrado por um dos participantes poderá́ desencadear uma linha 
de raciocínio que leve à descoberta de um outro problema, ou até mesmo de uma 

melhor proposta de solução (Morgan & Krueger, 1997).  

Devido a alguns constrangimentos e incompatibilidades de horários, o focus group 

foi realizado remotamente via Microsoft Teams, contando com a presença de seis 
especialistas12. Todos eles foram selecionados para o estudo a partir da técnica de 

amostragem por conveniência. 

O focus group foi realizado após todos os participantes terem assinado o devido 

consentimento (Anexo H). No início da sessão, o investigador explicou detalhadamente 

em que consistia o projeto, qual era o objetivo do focus group, o porquê de os 
especialistas terem sido convocados e as regras que todos deveriam seguir para o 

sucesso da sessão. De seguida, o investigador projetou uma interface – Figura 28 – 
na qual constava a versão atual da interface em questão da loja online Mistolin 

Solutions e, do lado direito da mesma, o protótipo desenvolvido dessa mesma página. 
Depois, foram descritos aos participantes os principais problemas encontrados e o que 

foi idealizado para a sua resolução, dando-se, posteriormente, início ao debate. Cada 
discussão durou cerca de 15 minutos, tendo a sessão terminado após uma hora e 

quarenta e cinco minutos, cumprindo o descrito por Jakob Nielsen, no qual refere que 

um focus group deverá ter uma duração de aproximadamente duas horas (Nielsen, 
1997). O guião utilizado para orientar a sessão encontra-se disponível no Anexo G.  

 
12 Segundo Nielsen (1997), um focus group deverá reunir de seis a nove participantes. Aqui, o termo “especialistas” refere-
se a profissionais com experiência nas áreas de usabilidade e experiência de utilizador. 
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6.2.2. Testes de Usabilidade 

Os testes de usabilidade são uma metodologia bastante popular de pesquisa na 

área de user experience (Moran, 2019). Nestes testes, o investigador solicita a um 
participante – com o seu devido consentimento – que este realize um determinado 

conjunto de tarefas alvo de análise. Enquanto o participante as executa, o investigador 
observa o seu comportamento, ao mesmo tempo que retira dados a partir do feedback 

fornecido por esse mesmo participante (Moran, 2019). Estes testes têm como objetivos 
principais a identificação de problemas, a descoberta de oportunidades de melhoria 

das interfaces e aprender mais acerca do comportamento e das preferências do 
utilizador (Moran, 2019). 

À semelhança do que ocorreu com o focus group, a incompatibilidade horária e 

geográfica, quer dos participantes quer do investigador, não permitiu que os testes 
decorressem de forma presencial, como era previsto. Assim, recorreu-se às 

plataformas Microsoft teams e Zoom Meetings – dependendo da preferência do 
participante – para a realização dos mesmos.  

Figura 28 - Printscreen de parte da interface projetada para os especialistas durante a sessão. 
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Os testes de usabilidade foram realizados com 10 utilizadores finais. Estes foram 

divididos, de forma aleatória – com recurso ao website Team Picker Wheel13 –, em dois 
grupos de cinco14. Assim, um dos grupos testou a loja online atualmente implementada, 

enquanto o restante testou as interfaces prototipadas ao longo desta investigação. Esta 

divisão de utilizadores deveu-se ao facto de, caso fossem os mesmos a testar a loja 
online e depois as interfaces, ou vice-versa, haveria o risco de os resultados serem 

enviesados e não corresponderem à realidade esperada. Os participantes foram 
selecionados, também, através da técnica de amostragem por conveniência, sendo 

escolhidos com base na sua experiência e familiaridade com compras online. 

Tal como no focus group, também aqui foi necessário que os utilizadores 

participantes assinassem um consentimento (Anexo J). No início dos testes, o 
investigador deu as boas-vindas aos participantes, garantindo que estes estavam 

confortáveis e livres de qualquer distração. A seguir, foi dada uma contextualização do 
objetivo da investigação, onde foi reforçada a importância da participação dos 

utilizadores para os resultados da mesma e onde estes foram alertados para o facto de 

que apenas as interfaces seriam alvo de avaliação. Após ser verificado que estava tudo 
dentro dos conformes, deu-se início ao preenchimento do questionário pré-teste, tendo-

se prosseguindo para o teste e, depois, para os questionários pós-teste. Por fim, o 
investigador tentou obter o máximo de feedback possível através de uma conversa 

mais informal com o participante, percebendo quais eram as suas expectativas, o que 
ele achou da experiência, entre outras. O investigador agradeceu o tempo 

disponibilizado e deu por terminado o teste. Cada teste teve uma duração média de 45 
a 60 minutos, tendo sido recolhida imagem e som em cada um deles para uma posterior 

análise mais pormenorizada. Durante toda a sessão, o participante foi incentivado a 

comunicar constantemente os seus pensamentos e passos com o investigador, através 
da técnica think aloud 15. O guião dos testes de usabilidade pode ser consultado no 

Anexo I. 

 
13 https://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/ acedido a 9 de maio de 2022 
 
14 De acordo com Jakob Nielsen, a realização de um teste de usabilidade requer, apenas, cinco utilizadores, podendo esse 
número ser maior (Nielsen, 2012c). No entanto, um número exagerado de utilizadores não garante que sejam encontrados 
mais problemas do que aqueles que serão encontrados por cinco participantes. 
 
15 Think aloud, ou “pensar em voz alta”, é uma técnica utilizada durante os testes de usabilidade em que o investigador pede 
aos participantes para falarem em voz alta à medida que vão realizando as tarefas solicitadas (Nielsen, 2012b). 
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No que diz respeito à recolha de dados a partir de questionários – que podem ser 

consultados nos Anexos K e L –, o questionário pré-teste englobou questões de 
contextualização, sendo que o questionário pós-teste continha as afirmações que 

permitiram fazer o cálculo do nível de satisfação do utilizador (através do System 

Usability Scale (SUS)) e, por fim, questões gerais que permitiram perceber o ponto de 
situação em conceitos como a segurança, lealdade, confiança e, também, usabilidade, 

quer da loja online Mistolin Solutions quer das interfaces prototipadas. Estes 
questionários foram aplicados na ferramenta online Google Forms, sendo partilhados 

com o utilizador através de um link após ter sido feita a contextualização do trabalho 
de investigação.  

 

 

7. Trabalho em contexto empresarial 

O presente trabalho de investigação foi, em parte, realizado em contexto 

empresarial numa das empresas pertencentes à MSTN Group. É nesta que se situa o 
Departamento de Marketing do grupo, sendo responsável pelas áreas de comunicação, 

design, digital, e-commerce e gestão de relacionamento com o cliente (CRM). O 
período de permanência do investigador na empresa teve início a 14 de março de 2022, 

tendo sido dado como terminado a 3 de junho do mesmo ano. 

Este capítulo apresenta todo o trabalho que foi realizado durante este período, 

partindo da análise e discussão, com base no enquadramento teórico, das interfaces 
da loja online Mistolin Solutions, passando pelo desenvolvimento dos protótipos, 

validação dos mesmos por especialistas e testes de usabilidade com utilizadores finais.  

 

7.1. Loja online Mistolin Solutions: Análise e Discussão 

Para além de haver lojas físicas espalhadas por 10 localidades em Portugal 
Continental e ilhas, a Mistolin Solutions possui, também, uma plataforma online 

dedicada ao comércio de soluções integradas para higiene e limpeza, tanto para a área 
profissional e semiprofissional como para a área doméstica.  
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A loja online Mistolin Solutions foi lançada a 23 de março de 2020, contendo apenas 

22 produtos focados, essencialmente, em soluções globais de limpeza para escritórios, 
desinfeção e lavandaria. Uma vez que a loja foi posta online em plena pandemia, os 

produtos eram mais abrangentes no âmbito da desinfeção, no sentido de combater as 

necessidades de escassez desses mesmos artigos. Em setembro do mesmo ano foi 
iniciado um processo de restruturação e, para além de ser usado o Shopify, passou a 

haver uma integração com o sistema ERP Primavera.  

O Shopify é uma plataforma paga de comércio eletrónico baseada em nuvem que 

oferece determinados serviços, permitindo que os retalhistas atuem no que diz respeito 
a questões de design/layout da loja online, gestão de stock e vendas, entre outras. Este 

oferece diversas vantagens, nomeadamente no que diz respeito a aspetos como a sua 
facilidade de uso ou até a oferta de estratégias de SEO. Para além disso, permite um 

design responsivo das páginas para que a loja online se adapte aos mais diversos tipos 
de ecrã16 17. No que diz respeito ao Primavera, este é um ERP (Enterprise Resource 

Planning) ou, em português, um SGI (Sistema de Gestão Integrado). Esta ferramenta 

é responsável por integrar os dados de todas as empresas da MSTN Group num único 
local, permitindo a centralização de todas as informações, facilitando o acesso e gestão 

das mesmas por todos os setores18 19. Segundo Neil Patel, um ERP é essencial para 
uma loja online, uma vez que quando um cliente finaliza uma compra, ao mesmo tempo, 

“são geradas as notas fiscais e as informações de pagamento são atualizadas no 
sistema, entrando no cálculo geral do fluxo de caixa”17.  

Um dos pontos a ter em consideração para uma observação detalhada, a par com 
a análise das interfaces com base nas boas práticas descritas, seria estudar os dados 

relativos à Mistolin Solutions que estão presentes no backoffice do Shopify. No entanto, 

como grande parte dos dados existentes são dados de teste, não foi possível utilizá-
los para este efeito. Desta forma, toda a investigação e estudo das interfaces da loja 

online foi realizado com base no enquadramento teórico, nos conhecimentos prévios 
do investigador no que respeita a user experience, user interface e usabilidade, e 

 
16 https://www.shopify.com/blog/what-is-shopify acedido a 22 de junho de 2022 
 
17 https://rockcontent.com/br/blog/shopify/ acedido a 22 de junho de 2022 
 
18 https://neilpatel.com/br/blog/melhor-erp/?lang_geo=pt acedido a 22 de junho de 2022 
 
19 https://www.techedgegroup.com/pt/blog/erp-para-ecommerce acedido a 22 de junho de 2022 
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também na experiência e informações transmitidas pelo supervisor deste projeto e 

diretor do Departamento de Marketing. 

 

7.2. Problemas encontrados e primeiro desenvolvimento dos protótipos 

Numa análise inicial, e ainda mesmo sem qualquer fundamento teórico, foi possível 
perceber que as interfaces da loja online Mistolin Solutions possuíam problemas 

relativos à usabilidade que, possivelmente, viriam a afetar diretamente o 
comportamento, a segurança e a confiança do utilizador/cliente. Após ter sido feito o 

levantamento de boas práticas para o desenvolvimento de e-commerce, essa análise 
inicial foi repetida de uma forma mais robusta, concisa e fundamentada, tendo vindo a 

comprovar os pensamentos iniciais e a demonstrar a existência de outros problemas 
de usabilidade.  

Este subcapítulo irá apresentar todos os problemas levantados à vista das boas 
práticas para o desenvolvimento de interfaces de plataformas de e-commerce descritas 

no capítulo 5 e respetivas soluções idealizadas e prototipadas para a página inicial, 

página de exposição dos produtos, página de detalhe do produto, carrinho de compras, 
processo de checkout e registo. Serão também apresentadas as primeiras interfaces 

desenvolvidas para os corrigir.  

Todos os protótipos foram desenvolvidos com recurso à plataforma Figma20, uma 

ferramenta de design e prototipagem de interfaces cloud based. 

  

 
20 https://www.figma.com/  
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7.2.1. Página inicial 

Relembrando Zainudin et al., (2010), a página inicial de qualquer website de e-
commerce tem de gerar uma boa primeira impressão de forma a motivar qualquer 

utilizador a tornar-se um possível cliente. Ao analisar-se a página inicial da loja online 

Mistolin Solutions é possível perceber que a mesma falha em alguns pontos cruciais: 
embora o seu design não seja considerado um mau exemplo na sua totalidade, esta 

não cumpre o requisito de ser uma montra. Apesar de apresentar as categorias de 

produtos que a mesma comercializa – Figura 29 –, e de essas categorias serem 

clicáveis e reencaminharem o utilizador para a página de exposição respetiva, este não 

consegue ter uma boa noção de quais produtos são realmente vendidos pela loja 
online, o que pode vir a atrapalhar a sua experiência e, consequentemente, levar ao 

seu abandono.  

 Um dos pontos defendidos por Gásco (2020) é que a página inicial de uma loja 

online deve levar, de forma simples, direta e eficiente, o utilizador ao seu objetivo: a 

compra. A simplificação desse processo baseia-se em adotar, de forma proporcional, 
princípios minimalistas de design sendo que, na Tabela 1, é possível encontrar alguns 

desses princípios.  

Depois de uma análise à página inicial da loja online Mistolin Solutions, foi possível 

detetar alguns pontos descritos por Gásco (2020) que não foram cumpridos durante o 
desenvolvimento dessa interface, nomeadamente: a escassez de títulos, subtítulos e 

textos explicativos que descrevessem, com precisão e simplicidade, cada uma das 
secções presentes; e pouca demonstração de autoridade e provas que levem o cliente 

Figura 29 - Principais categorias de produtos comercializados 
na loja online Mistolin Solutions 
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a afirmar que a loja é de confiança. Em contrapartida, a página inicial apresenta 

imagens originais dos produtos que comercializa, comunica a oferta dos portes de 

envio em compras superiores a 50€ – Figura 30 – e apresenta uma área dedicada à 

exposição de notícias relacionadas com as empresas da MSTN Group e com a tipologia 

de produtos que a Mistolin Solutions vende – Figura 31 –. No final da página, 

imediatamente antes do footer, existe uma tentativa de transmissão de autoridade da 

loja para o cliente – Figura 32. No que diz respeito à fonte utilizada – Poppins21 –, esta 

adequa-se bem à identidade visual da loja online e, sendo uma fonte não serifada, não 
causa problemas de legibilidade ao leitor.  

De acordo com Dimitriou (2011), algo que também deverá estar presente numa 

homepage de um website de e-commerce são as informações que o cliente considera 

 
21 https://fonts.google.com/specimen/Poppins?query=poppins acedido a 18 de março de 2022 

Figura 30 - Aviso de portes grátis no website em Portugal Continental 
para encomendas superiores a 50€. 

Figura 31 - Área dedicada às notícias. 

Figura 32 - Área dedicada à transmissão de autoridade (construtor de 
confiança). 
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úteis e relevantes, nomeadamente contactos telefónicos e endereços de e-mail, 

moradas, horários de atendimento e/ou quais as redes sociais onde a marca/empresa 
está presente sendo que, estas últimas, servirão como prova de autoridade. Para além 

da barra de navegação e do elemento da Figura 32, outro que está constantemente 

presente no final de todas as páginas é o footer, sendo neste que todas (ou a maior 
parte) das informações descritas acima deverão estar presentes. No que diz respeito à 

barra de navegação, esta cumpre o critério de ser dos únicos elementos fixos presentes 
na página. No entanto, os problemas que afetam a barra de navegação e o footer, bem 

como as respetivas propostas de melhorias serão descritas com mais pormenor no 
ponto 7.2.7.1. e 7.2.7.3., respetivamente. 

 

Depois de discutidos e analisados os problemas referidos anteriormente, 

começaram a ser debatidas ideias para os resolver. Um dos pontos fulcrais a ser 
resolvido era fazer com que a página inicial cumprisse a função de montra, o que, 

consequentemente, viria contribuir para causar no cliente uma primeira impressão 

diferente e motivá-lo a explorar o resto da loja. Assim, e de forma a perceber que 
produtos deveriam ser expostos na página inicial, seguiu-se o conselho de Dimitriou 

(2011): este defende que, na homepage, deverão ser apresentados os melhores 
produtos que a loja vende, uma vez que, se o cliente gostar do que vê e se fizer sentido 

para ele, é provável que este permaneça, navegue pela loja e, possivelmente, realize 
uma compra.  

Antes de serem apresentados quaisquer produtos, o cliente passará por dois 
momentos: um carrossel, que já existia na loja online mas que, para os protótipos, 

sofreu algumas modificações a nível estético; e o elemento da Figura 32, que estava 

colocado junto ao footer. No entanto, decidiu-se que seria bom para os clientes que 
entraram na loja online pela primeira vez ficarem a saber um pouco daquilo que a 

Mistolin Solutions se compromete a fazer, dos postos que ocupa, dos prazos de envio 
e custo dos portes. Assim, este elemento foi passado para o topo da página, 

encontrando-se logo a seguir ao carrossel – Figura 33. 
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Logo depois dos elementos da Figura 33 foram adicionadas três secções 

dedicadas à exposição de produtos: “Novidades”, que apresenta os novos produtos 
que deram entrada na loja online e que já estão disponíveis para venda; “Destaques”, 

que apresenta produtos que, por algum motivo, se estão a destacar naquele momento 

face aos restantes; e “Os mais vendidos”, que apresenta os best sellers num 
determinado intervalo temporal. Estas secções foram desenvolvidas e idealizadas com 

dois propósitos fundamentais: o primeiro é que, ao haver secções suscetíveis de serem 
constantemente atualizadas consoante a venda dos produtos, é mostrado aos 

utilizadores que a loja está ativa e atual e que, de facto, existe alguém por detrás do 
ecrã, aumentando a sensação de segurança e de confiança do cliente; o segundo é 

que o utilizador poderá adquirir produtos do seu interesse sem a necessidade de aceder 
a outras páginas, permitindo-lhe concluir o processo de compra em poucos segundos 

e, consequentemente, aumentando e melhorando as conversões.  

Figura 33 - Barra de navegação, carrossel e construtor de confiança 
(página inicial). 
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No início de cada scroll serão sempre apresentados quatro produtos. À medida que 

o utilizador clica na seta para a direita, os produtos apresentados serão enviados para 
o sentido contrário e aparecerão mais quatro e uma seta para a esquerda que permitirá 

ao utilizador navegar de volta ao estado inicial. Esse scroll será permitido três vezes, 

totalizando 11 produtos, sendo que o 12º elemento consiste num botão CTA que levará 
o utilizador a uma página que lhe permitirá ver mais produtos. Num momento inicial, 

esse botão “Ver tudo” estará disponível logo após o subtítulo descritivo da secção em 

questão – Figura 34. Ainda nas secções dedicadas à venda de produtos – Figura 34 

– é possível notar que o cliente poderá ver quantas avaliações o produto em questão 

tem e a média de avaliação (zero a cinco estrelas). Este aspeto contribui para a 

construção de uma prova social, o que transmite ao cliente segurança em relação a um 
dado produto, uma vez que ao saber que outras pessoas compraram aquele produto e 

saber o que dizem sobre ele, as suas inseguranças são amenizadas.  

Figura 34 - Secção de novidades, mostrando produtos recentemente adicionados 
à loja online (página inicial).  
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Em todas as secções foram colocados títulos e subtítulos explicativos acerca da 

secção respetiva. As imagens dos produtos também sofreram uma alteração, uma vez 
que, durante o período de permanência na empresa, as mesmas foram redesenhadas. 

No que diz respeito à apresentação de elementos que transmitam autoridade ao cliente, 

para além de ter sido mantido o elemento da Figura 32, foi adicionada uma secção 
onde o mesmo consegue ver as marcas que confiaram e confiam na Mistolin Solutions. 

Assim foi colocado o logótipo de cada uma delas num carrossel, em que cada um é 
clicável remetendo o utilizador para a página oficial da marca respetiva - Figura 35. 

A loja online Mistolin Solutions possui um leque bastante extenso de produtos 

divididos em diferentes categorias, sendo que grande parte destas possui 

subcategorias. Assim, para o desenvolvimento do protótipo da interface da página 
inicial, optou-se por não se expor apenas oito categorias principais (como é visível na 

figura da esquerda da Figura 36), mas sim adotar o mesmo princípio de funcionamento 
da secção dos produtos, ou seja, um scroll horizontal que conterá todas as categorias 

existentes na loja online. Essas categorias são clicáveis, levando o utilizador para a 
página de exposição de todos os produtos dessa categoria, podendo lá filtrar pela 

subcategoria desejada. Devido à natureza dos produtos vendidos pela Mistolin 
Solutions (artigos e químicos de limpeza profissional, semiprofissional e domésticos), 

todas as categorias possuem um elemento no fundo que faz lembrar bolhas de sabão 
- Figura 36. 

 

Figura 35 - Empresas que confiam no trabalho da Mistolin Solutions. 
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Ainda no que diz respeito às categorias, o menu dropdown “Categorias” também foi 

alterado de forma que todas as categorias e respetivas subcategorias fossem dispostas na 
vertical, tendo esse menu passado para um menu hambúrguer. Assim, todas as categorias 

aparecerão à esquerda, e caso possuam subcategorias, estas aparecerão à direita – 
Figura 37.   

Algo que também se tornou evidente foi a falta de incentivos que induzam um utilizador 

a subscrever a newsletter e/ou a se registar na plataforma. Desta forma, foi necessário 
criar uma secção dedicada, especialmente, a levar o utilizador a subscrever a newsletter. 

Neste esforço, e de forma a minimizar as inseguranças do cliente, é-lhe indicado que, 
apesar de ter de inserir o seu e-mail e de concordar com a checkbox presente, caso queira 

cancelar a assinatura poderá fazê-lo a qualquer momento – Figura 38. 

Figura 37 - Secção que apresenta disposição das categorias presentes na loja online Mistolin Solutions (página 
inicial). À esquerda, a interface atualmente implementada. À direita, a interface prototipada. 

Figura 36 - Secção que apresenta as categorias presentes na loja online Mistolin Solutions (página 
inicial). À esquerda, a interface atualmente implementada. À direita, a interface prototipada. 
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Para além deste existirão mais três momentos em que o utilizador será alertado para a 
subscrição da newsletter, nomeadamente: abaixo da barra de navegação, onde aparecerá 

um aviso que mostra ao cliente que, ao subscrever a newsletter, poderá ganhar um 
desconto de 10% numa primeira compra; e no footer. O terceiro esforço consiste na 

introdução de um elemento de gamificação, no qual o cliente poderá inserir o seu endereço 

de e-mail e ganhar regalias – Figura 39. Esse elemento consistirá num pop-up que ocupará 
a página inteira do dispositivo em questão. No entanto, caso o utilizador não deseje jogar 

naquele momento, poderá fechar o pop-up (clicando em “Não me sinto com sorte”) sendo 
que, na página inicial, existirá sempre um outro elemento, ativado por mouse hover – 

Figura 40 – que permitirá reativar o pop-up. Este elemento só aparecerá na página caso o 
cliente não tenha sessão iniciada ou então caso nunca tenha jogado. 

Figura 39 – Exemplo de um elemento pop-up de gamificação. 

Figura 38 - Incentivo à subscrição da newsletter. 
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Embora estejam presentes na página inicial, a barra de navegação, o footer e os 

elementos das Figura 30, Figura 32, Figura 35 e Figura 38 irão estar presentes em 

todas as páginas à exceção do processo de checkout.  

O copy da loja online também foi um dos pontos discutidos para uma possível 

alteração. Atualmente, toda a loja se comunica com o cliente utilizando registos 
linguísticos na segunda e na terceira pessoa, por vezes simultaneamente na mesma 

interface. Assim, foi decidido que se devia adotar um registo que se tornasse mais 
amigável e mais próximo do cliente. Assim, nas interfaces prototipadas durante esta 

investigação, todo o copy se encontra na segunda pessoa do singular. 

 

7.2.2. Página de Exposição dos Produtos 

Começando pelo descrito pela Dynamic Yield (n.d.) relativamente aos oito 
componentes principais que devem estar presentes em páginas de exposição de 

produtos – ou seja, nome da categoria; breadcrumbs; nome da página; menu de 
classificação; número de páginas; navegar por;  menu de filtragem; e detalhes do 

produto –, a loja online Mistolin Solutions falha na apresentação das breadcrumbs – 
Figura 41. No entanto, a Mistolin Solutions apresenta apenas o nome da categoria, não 

permitindo qualquer navegação. Outro ponto descrito acima que não é cumprido pela 
loja online Mistolin Solutions é a apresentação do número de páginas existentes para 

uma determinada categoria. Este aspeto possui uma justificação: a loja online utiliza 
um mecanismo de amostragem de produtos designado de infinite scroll. À medida que 

Figura 40 - Menu que permite a reativação do pop-up de gamificação da Figura 39. À esquerda, o menu no estado 
normal. À direta, o menu com mouse hover. 
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o utilizador faz scroll na página vão sendo carregados novos produtos, evitando cliques 

e paginação22. Porém, o infinite scroll também traz alguns problemas de usabilidade, 
uma vez que caso o cliente queira alcançar as informações presentes no footer, numa 

página com uma grande quantidade de produtos, este irá sentir algumas dificuldades. 

No que diz respeito ao conteúdo da página, mais propriamente aos cards que 

contêm os produtos e alguma da informação relativa aos mesmos – Figura 42 –, é 
possível notar que os nomes dos produtos estão em letra maiúscula, não sendo 

apelativos e de difícil entendimento à primeira vista. Para além disso ainda possuem 

uma designação complexa, o que dificulta a perceção da finalidade de um dado 
produto. No entanto, estas constituem limitações provenientes do sistema Primavera, 

não sendo possível apresentar os nomes de forma mais amigável e direta para o 
cliente. Já as fotografias, como referido anteriormente, são originais sendo que, ao 

tratar-se de produtos de limpeza, torna-se importante que as mesmas mostrem o rótulo 
ao cliente, deixando de haver necessidade de existirem imagens alternativas do 

produto em diversos ângulos. Logo após a fotografia do produto são dispostas 
informações adicionais, nomeadamente o nome da categoria, a avaliação média 

atribuída por outros clientes e o preço do produto.  

 
22 https://infinite-scroll.com/ acedido a 10 de junho de 2022 

Figura 41 - Breadcrumbs da PEP da loja online Mistolin 
Solutions. 
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Para além de apresentarem as informações descritas anteriormente acerca de 
produtos que constam em stock, a loja online Mistolin Solutions apresenta os produtos 

que, naquele momento, estão fora de stock, sendo que essa indicação é feita através 
da substituição do preço do produto por “Esgotado” – Figura 43. Desta forma é possível 

perceber que é aplicado o princípio descrito por Vu & Proctor (2011). Ainda assim, 
apesar de fora de stock, o cliente consegue ainda aceder à página de detalhe desse 

produto e saber mais sobre o mesmo.  

Figura 42 - Card dos produtos da loja online 
Mistolin Solutions. 

Figura 43 - Produto esgotado (loja online 
Mistolin Solutions). 
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Relativamente aos sistemas de filtragem, as páginas de exposição dos produtos 

seguem o descrito por Whitenton (2014) e Shokurova (2020a), apresentando dois 
menus: “Filtrar por”, que permite uma filtragem por subcategorias; e “Organizar por”, 

que permite aplicar filtros com base nos produtos em destaque, nos mais vendidos, 

apresentar os produtos dos mais baratos para os mais caros e vice-versa, entre outros. 
Estes dois menus estão colocados à direita da página – Figura 44. 

Após a análise à página de exposição de produtos foi possível delinear e prototipar 
algumas possíveis soluções de melhoria da usabilidade à luz das boas práticas 

descritas durante esta investigação e dos exemplos apresentados.  

O primeiro ponto a ser corrigido foram as breadcrumbs. Assim, e como é possível 
constatar pela Figura 45, foi construído um sistema de navegação mais detalhado, que 

permitisse ao utilizador circular por mais páginas sem a necessidade de voltar à página 
inicial. Para além disto foram ainda acrescentadas, na área central da página, as 

subcategorias incluídas na categoria em questão, funcionando praticamente como um 
filtro dentro de uma determinada categoria. No caso da Figura 46, a categoria é 

“Higiene Pessoal”, sendo que esta se divide em duas subcategorias: “Lavagem de 
Mãos - Desinfetantes” e “Lavagem de Mãos - Sabonetes”. Assim o cliente poderá 

selecionar a gama de produtos que deseja, sendo que, ao clicar em “Desinfetantes”, 
apenas lhe serão apresentados desinfetantes pertencentes àquela categoria. É 

também dado ao cliente um feedback de quantos produtos totais existem na categoria 

em questão. 

Figura 44 - Menus "Filtrar por" e "Organizar por" 
(loja online Mistolin Solutions). 

Figura 45 - Breadcrumbs (interfaces prototipadas). 
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Os sistemas de filtragem foram também revistos e redesenhados. Enquanto na loja 

online os dois menus estavam lado a lado no canto superior direito, para os protótipos 
o menu de filtragem foi colocado à esquerda, fixo, enquanto o menu de ordenação dos 

produtos foi colocado à direita, também de forma fixa. O menu “Filtrar produtos” permite 
que o cliente filtre os produtos de uma dada categoria de acordo com a sua marca e 

área de atuação. Estes consistem em dois menus colapsáveis, o que permite ao 
utilizador diminuir a carga visual da página – Figura 47. O menu “Ordenar por” permite 

que o cliente ordene os produtos presentes na página de acordo com o seu destaque 

(que vem assinalado por defeito), com os produtos mais vendidos, por ordem alfabética 
(crescente e decrescente), por preço (do mais barato para o mais caro e vice-versa) e 

por data (do produto mais antigo para o mais recente e vice-versa) – Figura 48. 

Figura 46 - Área central da página de exposição de 
produtos (interfaces prototipadas). 

Figura 48 - Menu "Ordenar por" 
(interfaces prototipadas). 

Figura 47 - Menu "Filtrar produtos", com todas as 
opções colapsadas (interfaces prototipadas). 
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Ao lado do menu “Filtrar produtos” é possível visualizar a frase “A mostrar 12 

produtos por página.” – Figura 49. Inicialmente, essa frase atuava como uma tentativa 
de resolução do problema apresentado pelo infinite scroll, onde o cliente escolhia 

quantos produtos desejava visualizar na página, sendo o “12” um menu dropdown com 

as opções “12”, “24”, “48” ou “Todos”. Aqui, caso houvesse mais do que 12 produtos 
numa página, e o cliente não optasse por escolher outra opção de quantidades a serem 

exibidas, iria existir paginação. 

Para a exposição dos produtos foram representadas três situações possíveis: um 

produto com promoção; um produto sem stock; e um produto com stock. Estas 
encontram-se representadas na Figura 50, estando todos eles dispostos no centro da 

página.  

No produto em promoção, no canto superior esquerdo e na cor amarela, é possível 

notar a percentagem relativa ao desconto que está a ser feito no momento. Logo depois 

da imagem do produto, é apresentado também em fundo amarelo, o preço do produto 
após a promoção, estando do seu lado direito o preço anterior. Neste caso, o preço 

anterior é apresentado ao cliente com o intuito de este perceber que, naquele momento, 
a baixa de preço poderá representar uma oportunidade única e que, se não a 

aproveitar, poderá vir a perdê-la. Estamos perante um exemplo do uso do Princípio da 
Escassez, onde é criado um sentimento de urgência e de ação rápida no cliente. Já a 

cor amarela foi usada tendo como base a psicologia das cores utilizada no comércio, e 
sendo a cor mais comumente usada para este efeito. 

O produto fora de stock apresenta uma opacidade baixa e os botões CTA a cinza, 
de forma a mostrar a indisponibilidade produto e a dar a entender ao cliente que não é 

possível adquiri-lo nem adicioná-lo ao carrinho. No entanto, o botão que permite 

adicionar o produto aos favoritos continua disponível. Uma vez que os produtos 
vendidos pela Mistolin Solutions possuem diversas informações no seu rótulo, optou-

se por se colocar um aviso de falta de stock no topo do produto, sendo que o copy 

Figura 49 - Quantidade de produtos a serem exibidos na página 
atual (interfaces prototipadas). 
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“Produto temporariamente indisponível” transmite ao cliente que, naquele momento, 

não existem unidades disponíveis para venda, mas que, brevemente, esse produto 
será reposto. Todas as informações incluindo preço e avaliações continuam 

disponíveis. Aqui foi utilizada a cor vermelha com o objetivo de alertar, de forma rápida 

e imediata o cliente para a indisponibilidade do artigo. Apesar de o produto estar 
indisponível, continua a ser possível o acesso à sua página de detalhe. 

O produto com stock é apresentado da mesma forma que os produtos que estavam 
dispostos na página inicial, sendo permitida qualquer ação, nomeadamente comprar o 

produto, adicioná-lo ao carrinho ou aos favoritos e entrar na sua página de detalhe. 

Quando já não existem mais produtos que possam ser apresentados, o cliente é 

alertado. Caso procure um produto em específico de uma determinada categoria, e não 
o encontre no website, existe um botão CTA que permite o contacto com o suporte 

técnico, tornando possível ao cliente esclarecer as suas dúvidas. Como no exemplo da 
Figura 51 não existe mais do que uma página, a paginação não é apresentada. 

Figura 50 - Produto com desconto, produto sem stock e produto 
com stock na página de exposição do produto, respetivamente 
(interfaces prototipadas). 

Figura 51 - Aviso ao cliente que não existem mais produtos na 
página de exposição (interfaces prototipadas). 



 98 

 

7.2.3. Página de Detalhe do Produto 

A página de detalhe do produto é uma das páginas mais importantes para a loja 

online Mistolin Solutions. Uma vez que o foco são produtos e artigos químicos para 
limpeza, é necessário que os utilizadores possuam um acesso a um conjunto de 

informações pormenorizado antes de adquirirem um produto. Ao analisar-se a página 
de detalhe de um produto da loja online Mistolin Solutions com base no levantamento 

teórico desta investigação, foi notório que existem alguns problemas e cenários que 
não estão de acordo com os princípios descritos na literatura, o que poderá influenciar 

a usabilidade da página e a experiência do utilizador afetando, de forma direta, a 
compra e o lucro.  

Um dos primeiros pontos que se pode perceber é que, na página de detalhe, o 
Princípio da Escassez não é aproveitado para construir as sensações de urgência ou 

de gratificação instantânea. Este ponto relaciona-se, também, com o facto de que o 

uso deste princípio pode servir como uma forma de aliviar as incertezas do cliente no 
que diz respeito à compra e ao processo pós-compra. No entanto, na página de detalhe 

existem elementos que servem, exatamente, para executar o trabalho de diminuir o 
receio que o utilizador sente ao fazer uma compra pela primeira vez. Estes estão 

relacionados com os envios e com as devoluções dos produtos, estando colocados 
próximo dos botões CTA “Adicionar ao carrinho” e “Comprar já” e, assim, assume-se 

que a página cumpre esse requisito descrito por Grief (n.d.) – Figura 52.  

Neste tipo de página torna-se importante que existam provas que demonstrem 
autoridade e prova social. Grief (n.d.) defende que os clientes se baseiam comumente 

nas opiniões de outros que estiveram em situações muito semelhantes. Na loja online 

Figura 52 - Informações sobre os envios e as devoluções, presentes na página de 
detalhe do produto (loja online Mistolin Solutions). 
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Mistolin Solutions, a única prova social que é apresentada são os comentários que os 

clientes poderão deixar no produto e, no que diz respeito à amostra de autoridade, não 
existe nenhum elemento que o faça. Ao mesmo tempo que podem deixar comentários, 

os clientes podem avaliar o produto com zero ou até cinco estrelas, cumprindo o 

descrito por Vu & Proctor (2011) – Figura 53. 

No que diz respeito aos botões CTA – Figura 54 –, estes apresentam, também, 
alguns problemas. Apesar de os seus rótulos possuírem instruções específicas e claras 

para o utilizador, e de a ação principal estar bem distinta da secundária através do 

preenchimento do botão com uma cor sólida, os botões não possuem uma hierarquia 
óbvia e simples, o que vai tornar maior o esforço cognitivo do cliente para as distinguir. 

No que diz respeito às ajudas à navegação, a página de detalhe do produto da loja 
online Mistolin Solutions incorpora os elementos descritos por Scacca (2020) e por 

Toczyska (2019), nomeadamente a apresentação de breadcrumbs e da barra de 

pesquisa que está incluída na barra de navegação, sempre fixas na página. No que diz 
respeito às breadcrumbs – Figura 55 –, estas estão posicionadas do lado esquerdo, 

mas são diminutas, não fornecendo muitas opções de navegação e tornando mais uma 
vez aparentes os problemas referentes aos espaçamentos. Já relativamente à barra de 

Figura 53 - Menu que permite a avaliação do produto em questão. À esquerda, menu fechado. À 
direita, menu aberto, depois de clique em “Avalie este produto” (loja online). 

Figura 54 - Botões CTA da página de 
detalhe do produto (loja online). 
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pesquisa, os problemas desta são de carácter mais técnico, uma vez que não incorpora 

elementos de inteligência artificial como, por exemplo, sugestão automática de 
produtos enquanto o cliente pesquisa. No entanto, caso o cliente cometa o erro descrito 

no ponto 5.1.3.9., de se enganar a escrever uma palavra, a pesquisa retorna, mas com 

alguma dificuldade, os resultados dos produtos que mais se aproximam da palavra 
escrita pelo utilizador – Figura 56.   

Apesar de a página de detalhe do produto não apresentar problemas graves, foi 

necessário realizar um redesign à mesma, onde foram incluídos novos elementos que 
estão em coerência com o descrito no enquadramento teórico. No protótipo, a página 

Figura 55 - Breadcrumbs presentes, no 
canto superior esquerdo, na página de 
detalhe do produto. 

Figura 56 – Parte dos resultados derivados da pesquisa por "desinftante". Aqui é possível 
notar, também, problemas relativos a espaçamentos entre elementos e outros problemas 
técnicos, como a falta de imagens. 
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de detalhe continuou a possuir as informações básicas necessárias como o nome do 

produto, custos, entre outros. No topo da página, logo abaixo da barra de navegação, 
é possível encontrar as breadcrumbs dispostas de uma forma mais pormenorizada do 

que na página de detalhe atualmente implementada – Figura 57.  

Por baixo do nome do produto foram adicionadas as cinco estrelas e um número a 
seguir às mesmas, número esse que indica, dos clientes que compraram o produto, 

quantos é que o avaliaram. Aqui estamos perante um exemplo da aplicação do atalho 
da prova social descrito por Grief (n.d.): o cliente consegue, de forma direta, perceber 

que o produto está bem avaliado e que um dado número de clientes deixou um 
comentário – Figura 58. Estes comentários são públicos, e não existe a necessidade 

de o cliente se registar para ter acesso aos mesmos – Figura 59. Do lado direito está 

um botão CTA para o cliente adicionar o produto aos favoritos – Figura 58. Esta 
funcionalidade não está implementada atualmente na loja online, existindo a intenção 

e ambição de desenvolver. 

Figura 57 - Parte da interface prototipada da página de detalhe 
do produto. 

Figura 58 - Nome do produto, respetiva avaliação média e número de clientes que 
comentaram. É possível visualizar, também, o botão CTA "Adicionar aos Favoritos". 
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Após ser apresentado o custo unitário do produto existe um elemento que permite 

ao utilizador selecionar as quantidades que deseja, quer seja através do clique no “+” 
ou no “-”, quer seja através de mudança manual. Também aqui foi utilizado o Princípio 

da Escassez, em que, do lado direito do input da quantidade, aparecerá um alerta ao 
cliente que lhe indica quantos produtos constam em stock naquele momento. Assim, 

irá ser construída a ideia ao cliente de que, caso não adquira o produto naquele 
momento, mais tarde poderá ter esgotado – Figura 60. 

No que diz respeito aos botões CTA, na interface prototipada optou-se por se 

manter as mesmas opções de ação. No entanto, houve a intenção de tentar melhorar 
e reforçar a hierarquia dos mesmos, mantendo o CTA principal com uma cor sólida e o 

secundário apenas uma frase clicável. O botão CTA para adicionar o produto aos 
favoritos foi colocado afastado para simbolizar uma ação de última instância e com grau 

de prioridade baixo em relação ao “Comprar agora” e ao “Adicionar ao carrinho” – 
Figura 61. De forma a cumprir o descrito por Grief (n.d.) no que respeita ao alívio das 

incertezas do cliente, nas interfaces prototipadas optou-se por se colocar dois 

Figura 60 - Input das quantidades e 
indicação de stock 

Figura 59 - Secção das avaliações na página de detalhe do 
produto 
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elementos fulcrais para o reforço da sua segurança e confiança: o primeiro encontra-

se situado logo após o CTA principal, que é os logótipos dos métodos de pagamento 
aceites pela loja, acompanhados pela afirmação “Pagamento 100% seguro” – Figura 

61. Após esta indicação, são também apresentados três ícones legendados referentes 

às entregas e às devoluções – Figura 62.  

Por fim, são apresentadas duas secções de produtos recomendados – Figura 63: 

a secção “Também te poderá interessar” mostra ao cliente produtos que estão 
relacionados com o que ele está a ver no momento; e a secção “Outros clientes também 

compraram” mostra produtos que foram também adquiridos por utilizadores que 
compraram o produto em questão. A partir deste momento são apresentados os 

mesmos elementos descritos no ponto anterior. 

Figura 62 – Ícones e respetiva informação minimizadores de 
incertezas. 

Figura 63 - Secções dedicadas à venda de outros produtos na 
página de detalhe do produto (interfaces prototipadas) 

Figura 61 - Botões CTA principal e 
secundário, respetivamente. 
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A interface prototipada da página de detalhe do produto possui uma particularidade: 

enquanto o cliente faz scroll vertical para explorar as fotografias do produto, a sua 
descrição ou as avaliações e comentários de outros utilizadores, toda a parte esquerda 

da página estará fixa. Isto vem permitir que o cliente possa adquirir o produto a qualquer 

momento, sem a necessidade de estar a fazer novamente scroll. Quando o utilizador 
chega à secção dos produtos, a parte que permitirá o processo de venda do produto 

da página em questão já será afetada pelo scroll – Figura 64. 

 
7.2.4. Carrinho de Compras 

A área de carrinho de compras da loja online Mistolin Solutions segue o descrito 
pela Big Commerce (n.d.), na medida em que funciona de maneira semelhante a um 

carrinho de compras tangível mas atuando, também, como caixa registadora ou 
prateleira de supermercado. Atualmente, o carrinho de compras cumpre com o descrito 

pela Zoho Academy (2019), apresentando um resumo completo do seu conteúdo, 
nomeadamente a imagem do produto, o nome, preço e as quantidades do mesmo 

selecionadas pelo utilizador – Figura 65. 

No resumo, a imagem do produto e o seu nome são clicáveis, remetendo o utilizador 
para a respetiva página de detalhe. No que diz respeito aos custos, o carrinho de 

compras da loja online Mistolin Solutions apresenta o custo unitário do produto e a 
indicação de que o imposto sobre valor acrescentado (IVA) está incluído no subtotal – 

Figura 64 - Exemplo de scroll na página de detalhe do produto (elementos à esquerda movem, enquanto os 
elementos à direita mantêm a posição). 
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Figura 65. No entanto, durante a análise às interfaces, foi possível perceber que, no 

decorrer do processo de checkout, ainda irá existir mais um custo associado e que irá 
ser somado a esse subtotal: os custos dos portes de envio. Nesta situação, a loja online 

Mistolin Solutions falha, no sentido em que o cliente, ao não ser informado 

atempadamente da existência desse custo, poderá ser desagradavelmente 
surpreendido, levando-o a não efetuar a compra. 

Outro ponto que também não é cumprido pelo carrinho de compras da loja online 
Mistolin Solutions é a possibilidade de o cliente poder adicionar o produto aos seus 

favoritos. No entanto, como já referido no ponto 7.2.3., essa funcionalidade ainda não 
está desenvolvida, mas já está idealizada nas interfaces prototipadas. 

A Zoho Academy (2019) refere que o carrinho de compras deverá dar a 
possibilidade ao utilizador de este editar o conteúdo do mesmo, sem a necessidade de 

retroceder páginas. A loja online Mistolin Solutions cumpre esse requisito, permitindo 
que o cliente edite as quantidades do produto selecionado as vezes que desejar e, caso 

o queira eliminar do carrinho, essa ação também é possível. Caso o utilizador queira 

adicionar um novo produto, o botão CTA “Continuar a comprar” também está disponível 
– Figura 65. 

No que diz respeito aos call-to-action, é notório que o carrinho de compras da loja 
online Mistolin Solutions segue alguns dos princípios descritos no enquadramento 

teórico, nomeadamente: o facto de possuírem apenas dois botões, tal como recomenda 
a Zoho Academy (2019); de os seus rótulos serem simples, diretos e explícitos na sua 

função; de o seu posicionamento corresponder ao descrito, também, pela Zoho 
Academy (2019), ou seja, o CTA principal estar colocado à direita da página e o 

secundário à esquerda. No entanto, a hierarquia, apesar de mais óbvia do que em 

casos anteriores, ainda possui algumas falhas. 

Figura 65 - Carrinho de compras da loja online 
Mistolin Solutions 
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Apesar de a análise feita pelo investigador ter demonstrado não haver problemas 

muito graves ao nível de estarem em coerência com aquilo que foi retido no 
enquadramento teórico, continuou a ser necessário realizar algumas alterações. 

O elemento que mais se destaca na interface dos protótipos é o resumo da compra 

contendo, de igual forma, o nome do produto, respetiva imagem e as quantidades do 
mesmo que foram selecionadas pelo cliente. Para além disso, ainda é dada a 

possibilidade de o cliente poder editar a quantidade de produto pretendida, bem como 
eliminá-lo do carrinho. Nas interfaces prototipadas já foi introduzida a funcionalidade 

de o cliente poder adicionar o produto a uma lista de favoritos, caso queira adquiri-lo 
mais tarde – Figura 66. 

Relativamente aos botões CTA, foram mantidos os já presentes na loja online. No 
entanto, foram executadas algumas alterações para que a hierarquia se tornasse ainda 

mais óbvia. O botão que remete à ação principal seguiu o mesmo padrão que os botões 
presentes no ponto 7.2.4, tendo-se mantido à direita da página, logo a seguir a ser 

apresentado um resumo dos custos totais do carrinho. Já o botão que leva à ação 

secundária foi colocado do lado esquerdo, acima da área que contém o resumo da 
compra. Este botão tem visivelmente menos destaque que o Call-To-Action principal, 

uma vez que o objetivo é que o cliente complete a compra, e não que volte à página 
inicial – Figura 66.  

Foi referido que um dos aspetos que pode desmotivar o cliente de adquirir um 
produto é este ser apanhado desprevenido com mais custos para além daqueles 

apresentados no carrinho. Como só é possível, de momento, calcular esses custos 
extra no processo de checkout, uma vez que dependem do método de envio 

selecionado pelo cliente, foi adicionado, logo abaixo do Call-To-Action principal, um 

aviso que informa o utilizador de que os custos de envio só serão calculados na próxima 
etapa. Apesar de, nesta fase, não haver valores concretos, o cliente já sabe e já está 

preparado para custos adicionais. 
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Por fim, foram adicionados dois inputs: um que permite ao cliente colocar um código 

promocional e outro que permite adicionar um comentário à encomenda - Figura 66. 

 

7.2.5. Processo de Checkout 

O processo de checkout da loja online Mistolin Solutions encontra-se dividido em 
três etapas: “Informações”, onde o cliente, caso não tenha conta, poderá inserir os 

dados relativos ao endereço de envio e, caso tenha conta, é o local onde terá um botão 
CTA que lhe permitirá fazer login; “Envio”, onde o cliente poderá confirmar e alterar os 

dados introduzidos no passo anterior e concordar com método de envio sugerido pela 

loja; e, por fim, “Pagamento”, onde o utilizador poderá, de igual modo, editar os dados 
introduzidos nos passos anteriores, ter acesso às informações acerca do pagamento e 

selecionar o endereço de faturação. Ainda na página de pagamento, o utilizador poderá 
finalizar a compra ao clicar no botão CTA “Fazer a minha encomenda”.  

Ao analisarem-se as páginas que constituem o processo de checkout, à luz das 
boas práticas descritas no ponto 5.1.5, é possível notar-se que estas cumprem em 

grande parte com as mesmas. Um dos pontos principais é que a loja online Mistolin 
Solutions deixa realizar as compras como convidado, ou seja, o utilizador não é 

obrigado a criar conta para adquirir um produto. Este ponto é deveras importante, uma 

vez que, como referido no ponto 5.1.5.2, a obrigatoriedade do registo para que a 
compra seja possível é uma das principais razões para os clientes não irem com o 

Figura 66 - Carrinho de compras (interface prototipada) 
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processo até ao fim. Já no que diz respeito aos CTA, os botões cumprem com o 

requisito descrito por Grief (n.d.), apresentando indicações específicas da ação que 
desempenham, não deixando dúvidas para o utilizador quando este decide clicar.  

Como foi referido, o processo de checkout da loja online Mistolin Solutions engloba 

três etapas que são dadas a conhecer ao utilizador mal este inicia o processo. À medida 
que avança em cada etapa, a página onde o utilizador se encontra no momento 

sobressai em relação às restantes, e as etapas que este já cumpriu adquirem cor verde. 

Visto isto, e de acordo com a Figura 67 e Figura 68, comprova-se que o processo de 

checkout da loja cumpre com o referido no website SiteTuners (n.d.-a).  

No que diz respeito aos custos, antes de o utilizador avançar para a etapa de 
“Envio”, é informado, no resumo da compra presente do lado direito da página, que 

existem custos associados e que os mesmos só serão calculados na etapa seguinte – 
Figura 69. Desta forma é possível concluir que esta informação foi dada 

atempadamente ao cliente, logo no início do processo de checkout, cumprindo com o 
requisito indicado pelo website SiteTuners (n.d.-a).  

Figura 67 - Etapas do processo de checkout da loja online 
Mistolin Solutions. 

Figura 68 - Etapas do processo de checkout da loja online 
Mistolin Solutions, com a indicação das etapas já 
completadas. 
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Para além do resumo constantemente presente do lado direito das páginas – 
Figura 69 –, ao alcançar-se a última etapa do processo de checkout (“Pagamento”), é 

possível comprovar-se que a loja online Mistolin Solutions cumpre com outra das boas 
práticas referidas, desta vez por Vu & Proctor (2011), no que diz respeito à 

apresentação de um resumo contendo todas as informações necessárias para que a 
compra seja finalizada. Para além disso, nesta última etapa ainda é dada a 

possibilidade ao cliente de poder alterar informações relativas ao seu endereço de e-
mail, à morada de envio e de faturação. O único ponto que é impossível de alterar é o 

produto escolhido. O método de pagamento, como só existe um possível, também não 
dá para ser alterado. Ao lado do botão CTA “Pagar agora”, existe um CTA secundário 

que permite voltar à última etapa antes do pagamento – Figura 70. 

Figura 69 - Resumo fixo da compra 

Figura 70 - Etapa "Pagamento" do processo de checkout da loja 
online Mistolin Solutions 
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Para além do que foi descrito até agora, o processo de checkout não apresenta 

elementos que possam vir a distrair e a desviar o cliente do seu objetivo nem outros 
que exijam scroll horizontal, estando este ponto de acordo com o referido por Holst 

(2011), Vu & Proctor (2011) e com a informação presente no website SiteTuners (n.d.-

a). 

No entanto, este processo de checkout apresenta algumas falhas. No que diz 

respeito ao design, o mesmo não é coerente com o do restante website, o que poderá 
causar a sensação ao utilizador de ter sido levado para outro local. Por outro lado, não 

existem símbolos geradores de confiança, como logótipos que indiquem a segurança 
do website, logótipos relativos aos métodos de envio e pagamento, entre outros, algo 

que é recomendado. Relativamente ao formulário e campos de preenchimento 
obrigatório, os asteriscos que indicam ao utilizador que um determinado campo é 

obrigatório não estão presentes, sendo adotada uma psicologia inversa: ou seja, em 
vez de serem indicados os campos obrigatórios, os campos que são opcionais 

possuem no seu rótulo uma indicação de “opcional” – Figura 71. 

Para além disso, o formulário não possui validação de erros em tempo real, sendo 

apenas apresentados ao cliente quando este tenta clicar no botão que o levará para a 

próxima etapa. As mensagens de erro não são amigáveis, transmitindo um aspeto 
robotizado às mesmas – Figura 72. 

Figura 71 - Alguns campos obrigatórios e opcionais 
presentes no processo de checkout 
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Por fim, algo que é recomendado, mas que não é seguido pela loja online Mistolin 

Solutions, é a apresentação de pop-ups ativados quando existe uma intenção de 
abandono do website por parte do cliente. Apesar de não ser algo obrigatório e que, de 

facto, vá trazer de volta o cliente, sempre é possível alertar o utilizador ao ser aplicado, 
por exemplo, o Princípio da Escassez (colocar vantagens de adquirir o produto naquele 

momento, indicação de que aquele produto está a ter uma elevada procura e que 

poderá esgotar brevemente, entre outras). 

Assim sendo, e depois de terem sido levantados os principais problemas, 

começaram a ser discutidas formas de estes poderem ser resolvidos. O primeiro ponto 
a ter-se em consideração no desenvolvimento dos protótipos foi a coerência das 

páginas do processo de checkout com o restante website, nomeadamente na alteração 
e colocação de alguns elementos gráficos, cores, fonte e campos de input.  

Nas interfaces prototipadas, o carrinho de compras integra o processo do checkout, 
tendo este passado a ter quatro passos ao invés de três (“Checkout”, onde existe um 

resumo antes de o cliente avançar com o processo de compra; “Envio”, onde o cliente 
poderá adicionar uma nova morada ou utilizar uma que já possua guardada e escolher 

o método de envio pretendido; “Pagamento”, onde o cliente poderá escolher a morada 

para os dados de faturação e selecionar o método de pagamento pretendido; e 
“Confirmação”, onde existirá um resumo para a confirmação de todos os dados, sendo 

ainda dada a possibilidade ao cliente de poder editar os mesmos). Nos protótipos já é 
possível notar a existência de mais métodos de envio e de pagamento, uma vez que 

existe a intenção de serem dadas ao cliente mais opções do que aquelas que, 
atualmente, existem.  

Figura 72 – Validação e mensagens de erro 
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Começando pela página do segundo passo do processo de checkout – Envio – é 

possível notar-se a existência de um elemento semelhante a uma barra de navegação, 
na qual estão presentes alguns elementos, nomeadamente: o logótipo da Mistolin 

Solutions, que ao ser clicado, permite o retorno do cliente à página inicial; um círculo 

contendo, no caso da Figura 73, um “E” e um “S” que correspondem às iniciais do 
primeiro e último nome do utilizador de forma a que este saiba que o seu login continua 

ativo; e uma área clicável de apoio ao cliente23 - Figura 73. Logo após a barra de 
navegação existe um espaço ocupado por quatro círculos contendo todos os passos 

que o cliente terá de executar até que consiga terminar a sua compra. Apesar de no 
processo de checkout atualmente implementado também existir este elemento, para os 

protótipos tentou-se diminuir o processo cognitivo do cliente como recomendado pelo 
website SiteTuners (n.d.-a) e, assim, manteve-se o requisito referido no ponto 5.1.5.4, 

alínea a) Mostrar indicadores de progresso e b) Tornar as legendas explícitas. Todas 
as etapas são clicáveis caso o cliente já tenha preenchido com sucesso todas as 

informações requeridas, ou seja, caso o cliente esteja na terceira etapa, a primeira e a 

segunda são clicáveis, mas a quarta não. No entanto, caso o cliente esteja na etapa 3 
e regresse à primeira, os dados inseridos nas etapas 1, 2 e 3 deverão continuar 

guardados, para que não haja a necessidade de obrigar o cliente a repetir todo o 
processo. 

 
23 Ao ser clicado, o utilizador será remetido para uma página dedicada a informações acerca de como este poderá entrar em 
contacto com o suporte técnico. 

Figura 73 – “Barra de navegação” do processo de checkout (interfaces prototipadas) 
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Na etapa 2 - Envio -, caso tenha acabado de criar conta ou esteja a realizar uma 

encomenda como convidado, o cliente terá, obrigatoriamente, de inserir uma morada 
antes de avançar para a próxima etapa. No que diz respeito aos métodos de envio, os 

Correios de Portugal CTT já estão selecionados por defeito. Aqui foi resolvido o 

problema de o processo de checkout não demonstrar símbolos geradores de confiança 
e segurança, através da introdução dos logótipos das entidades responsáveis pelo 

transporte e entrega da encomenda. Para além disso, ainda ajuda a reduzir o esforço 
cognitivo do utilizador, uma vez que estas imagens são mais facilmente reconhecidas 

do que texto. No que diz respeito ao resumo da compra, este continua a ser mantido 
em todas as páginas, do lado direito. Esta etapa poderá ser analisada na Figura 74.  

A terceira etapa do processo de checkout – Pagamento – é em tudo semelhante à 

etapa 2. No entanto, ao invés de morada de destino e método de envio, aparecerá 
morada de aturação e método de pagamento – Figura 75. 

Figura 74 - Etapa 2 do processo de checkout (interfaces prototipadas) 
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A quarta e última etapa do processo de checkout – Confirmação – contém, para 

além do resumo presente do lado direito, todas as escolhas que o cliente efetuou 
relativamente ao produto, ao método de envio, de pagamento e endereço de entrega e 

faturação, sendo todas estas (à exceção do produto) passíveis de edição, tal como 

sugerem Vu & Proctor (2011) – Figura 76.  

Ao analisarem-se os protótipos, é possível perceber que durante todo o processo 
de checkout, os rótulos e as legendas são explícitas para o cliente, indicado exatamente 

que ação executam. No que diz respeito aos campos de input deverá manter-se o 
preenchimento automático quando possível e, caso existam campos obrigatórios não 

Figura 75 – Etapa 3 do processo de checkout (interfaces prototipadas) 

Figura 76 - Etapa 4 do processo de checkout (interfaces prototipadas) 
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preenchidos ou preenchidos de forma incorreta numa determinada etapa, o utilizador 

deverá ser alertado em tempo real. 

 

7.2.6. Registo 

O processo de registo foi uma das páginas que foi analisada em último lugar, uma 
vez que, e citando novamente Vrountas (2021), este só é acedido pelo utilizador depois 

deste ter avaliado a marca e decidido qual o produto/serviço que deseja adquirir. Numa 
análise superficial, a página de registo da loja online Mistolin Solutions cumpre com 

grande parte dos requisitos descritos no ponto 5.1.6. No entanto, depois de uma 

análise mais pormenorizada, é possível detetar alguns problemas. 

Apesar de o formulário cumprir com o requisito de simplicidade descrito no ponto 

5.1.6.2., o mesmo torna-se simples em demasia. Dos quatro campos presentes no 
formulário, o campo da palavra-passe apresenta problemas que poderão colocar a 

segurança do cliente em risco. Ao colocar a sua palavra-passe, o cliente irá enfrentar 
algumas dificuldades: impossibilidade de anular os pontos que escondem os 

caracteres; não existência de um outro campo onde poderá inserir a sua palavra-passe 
novamente para verificar se as mesmas são coincidentes; e, por fim, o único requisito 

exigido ao cliente é que a sua palavra-passe tenha um mínimo de cinco caracteres. 
Tudo isto traz vulnerabilidade ao utilizador, uma vez que a segurança da conta é 

comprometida. Para além do mais, contrariamente ao descrito por Vu & Proctor (2011) 

e Warren (2019), não existe nenhuma área na qual o cliente possa confirmar que tomou 
conhecimento e que leu os termos de privacidade e segurança. No entanto, durante o 

preenchimento das informações, o requisito de os rótulos estarem sempre presentes e 
em cima dos campos é cumprido, bem como a possibilidade de preenchimento 
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automático de campos com informações já guardadas (Figura 77). O mesmo se aplica 

para a disposição vertical dos mesmos, verificando-se o descrito por Warren (2019). 

Algo que é recomendado em qualquer tipo de formulário é que os campos estejam 

preparados para receber os dados corretos. Ou seja, caso seja um campo onde deva 
ser colocado um endereço de e-mail, o mesmo deverá aceitar apenas endereços 

válidos. Apesar de o formulário de registo da loja online Mistolin Solutions cumprir com 

este ponto, a validação dos erros de preenchimento é feita, apenas, quando o cliente 
clica em registar. Para além disso, a validação dos erros é feita de forma diferente para 

cada campo – Figura 78. 

Figura 77 - Sugestão de 
preenchimento automático na 
página de registo 

Figura 78 - Campos (Email e 
senha) preenchidos de forma 
incorreta. 
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Assim, e depois de analisados e discutidos todos os problemas, foi necessário 

desenvolver uma ideia de solução. Desta forma, nas interfaces prototipadas, os quatro 
campos que estão presentes atualmente na loja online foram mantidos. No entanto, de 

maneira a resolver o problema descrito com a inserção única da palavra-passe, foi 

inserido o ícone de um “olho” que, ao ser clicado, irá anular os pontos que escondem 
os caracteres da palavra-passe, tornando a mesma visível para o utilizador – Figura 

79. Esta solução foi adotada de forma a evitar a duplicação de campos, ou seja, a 
existência de dois campos onde o utilizador seria obrigado a colocar duas vezes a sua 

palavra-passe. Foram, também, adicionadas três checkboxes – Figura 80 – onde o 
cliente confirma que, ao registar-se, tomou conhecimento e aceita os termos de 

privacidade, que autoriza o envio de novidades e promoções por e-mail e que autoriza 
que os seus dados sejam guardados para futuras compras. Foi também adicionada a 

indicação de que os campos com um asterisco são de preenchimento obrigatório. 

De forma a tornar a palavra-passe ainda mais segura, quando o utilizador clica no 
campo respetivo, irão ser expostas as condições que o mesmo terá de seguir para 

tornar a sua palavra-passe o mínimo segura possível – Figura 81. Junto aos requisitos 
irá aparecer também uma barra que mostrará o nível de segurança da palavra-passe 

em três níveis: fraco, representado a vermelho; moderado, representado a amarelo; e 

forte, representado a verde – Figura 81. Caso a palavra-passe não cumpra todos os 
requisitos, o utilizador fica impedido de terminar o processo de registo. Para além 

destes requisitos, o sistema poderá ainda não aceitar nomes próprios ou datas de 
nascimento. Ao mesmo tempo que o mecanismo dos requisitos e a barra colorida 

Figura 79 - Campo de preenchimento de senha (interface prototipada) 

Figura 80 - Checkboxes da página de 
registo (interface prototipada) 
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fornecem uma maior sensação de segurança ao cliente, estes atuam como um 

elemento de gamificação, tal como referido por Sherwin (2015) no ponto 5.1.6.2, alínea 
c).   

Do mesmo modo, quando o utilizador clica nos outros campos e não os preenche, ou 
preenche de forma incorreta, o sistema alertá-lo-á em tempo real, com a indicação exata 

do erro cometido e com uma sinalização visual, na qual o rótulo e o campo em questão 
ficarão a vermelho - Figura 82.  

 
7.2.7. Outros elementos 

Para além das páginas acima mencionadas, existem outros elementos que, devido 
a apresentarem alguns problemas de usabilidade e por não estarem em coerência com 

o que foi descrito no enquadramento teórico, foram alvo de melhorias. Nesses 
elementos enquadram-se, principalmente, a barra de navegação e o footer. Por fim 

está também presente o widget que permite conversar com um colaborador através da 

aplicação de mensagens WhatsApp. 

  

Figura 81 - Condições para uma palavra-passe minimamente segura e indicador de força da 
mesma (interfaces prototipadas) 

Figura 82 - Indicação de erro no campo do nome 
(interfaces prototipadas) 
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7.2.7.1. Barra de navegação 

O desenvolvimento do enquadramento teórico não permitiu, de forma direta, o 
levantamento de boas práticas relativas ao desenvolvimento de barras de navegação 

para websites de e-commerce. No entanto, e através da análise e comparação de 

barras de navegação de lojas online de sucesso, foi possível retirar algumas 
conclusões. 

A barra de navegação da loja online Mistolin Solutions – Figura 83 – possui todos 
os elementos expectáveis, nomeadamente: o logótipo da loja que, ao ser clicado, 

remete o utilizador para a página inicial; menus clicáveis; a barra de pesquisa; a área 
de cliente; e a área correspondente ao carrinho de compras. 

No entanto, foram identificados alguns problemas: 

- Como já foi referido, o menu “Categorias” contém todas as categorias e 
respetivas subcategorias de produto existentes na loja online. Porém, quando o 

menu é ativado e todas essas categorias e subcategorias são expostas, a maneira 

como tal é feito exige muito esforço para o utilizador. Para além disso, a pouca 
opacidade do fundo onde são expostas as categorias e subcategorias faz com que 

o seu conteúdo se confunda com o conteúdo do website – Figura 84. 

Figura 83 - Barra de navegação da loja online Mistolin Solutions 

Figura 84 - Menu "Categorias" ativo através de mouse hover 
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- Quando um produto é adicionado ao carrinho de compras, só existe a 

indicação de quantos produtos é que o mesmo contém, não havendo a indicação 

do preço total do mesmo até ao momento – Figura 85 - Indicação da quantidade 

de produtos presentes no carrinho de compras; 

- Quando o utilizador se regista ou faz login na loja online Mistolin Solutions a 
barra de navegação não dá qualquer feedback acerca dessa ação, como também 

é possível visualizar na Figura 85 - Indicação da quantidade de produtos 

presentes no carrinho de compras. Caso o cliente queira verificar se está 

realmente ativo, este tem de clicar no ícone presente na barra de navegação, sendo 
redirecionado para outra página. No caso de não estar ativo é redirecionado para a 

página de login e, no caso de estar ativo, é redirecionado para a “área de cliente”. 

 

Após descritos aqueles que o investigador considerou serem os problemas 
principais deste elemento, foi prototipada a barra de navegação da Figura 86 - 

Protótipo da nova barra de navegação. Este protótipo pretende resolver os problemas 
mencionados anteriormente, bem como incluir novas funcionalidades que foram 

discutidas. 

Figura 85 - Indicação da quantidade de produtos 
presentes no carrinho de compras 

Figura 86 - Protótipo da nova barra de navegação 
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À primeira vista é possível perceber que os menus “Categorias”, “Novidades”, 

“Catálogos” e “Lojas” foram modificados: o menu “Categorias” foi migrado para o menu 
hambúrguer, posicionado do lado esquerdo do logótipo da Mistolin Solutions; o menu 

“Novidades” causava confusão, uma vez que, na ótica do investigador, “novidades” 

referia-se a produtos novos e, na realidade, esse menu referia-se a notícias, tendo sido 
alterado para esse mesmo nome; os menus “Catálogos”, que apresentam uma versão 

virtual dos catálogos impressos, e “Lojas”, que mostra o mapa da localização das lojas 
físicas Mistolin Solutions em Portugal Continental e ilhas, mantiveram-se. No entanto, 

todos os menus foram colocados numa segunda barra de navegação, tendo sido 
adicionados novos menus ao já existentes, nomeadamente os menus “Promoções”, 

que apresenta produtos com desconto, e “Sustentável”, que apresenta uma gama de 
produtos mais ecológica e amiga do ambiente. Todos estes menus, ao serem clicados, 

serão abertos numa nova janela. 

Um dos pontos que foi priorizado no desenvolvimento da barra de navegação foi o 

feedback transmitido ao utilizador. À área de cliente, para além da mudança de ícone, 

foi também acrescentada uma indicação por extenso que apresenta a sua finalidade. 
Quando o cliente se regista ou se conecta à sua conta, essa indicação altera-se para 

“Olá, nome do utilizador” e o ícone altera-se para as iniciais do primeiro e último nome 
do cliente – Figura 87. Da mesma forma, o carrinho de compras também sofreu 

alterações, nomeadamente na alteração do ícone e no acrescento de feedback relativo 
ao preço total do carrinho até ao momento – Figura 88. Para além disso, uma vez que 

a Mistolin Solutions comercializa e envia para outros países, foi incluída a 
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funcionalidade de alteração do idioma da loja online. A barra de navegação com sessão 

iniciada pode ser analisada na Figura 89. 

O menu hambúrguer, ao ser clicado, abre um menu pop-up que apresenta, de forma 
mais organizada e simples, as categorias de produtos que o website contém. Caso o 

utilizador clique numa dessas categorias, do lado direito irão aparecer todas as 
subcategorias respetivas – Figura 90. Esta solução vem resolver o problema da 

confusão que era causada devido à baixa opacidade do fundo onde as categorias e 

subcategorias estavam inseridas. Desta forma o cliente consegue, também, possuir 
uma visão mais direta daquilo que procura, uma vez que tudo está organizado por 

ordem alfabética, exigindo um menor esforço cognitivo. 

Figura 89 - Barra de navegação com sessão iniciada 

Figura 87 - Feedback de 
registo ou login 
executado com sucesso 

Figura 88 - Feedback 
do custo total do 
carrinho de compras 

Figura 90 - Menu hambúrguer ativo, com clique em "Acessórios de Limpeza" 
(interfaces prototipadas) 
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Caso o utilizador não possua conta, por baixo da barra de navegação aparecerá o 

segundo esforço com um incentivo para uma possível subscrição da newsletter – 
Figura 91. Caso o utilizador faça login, esse esforço é anulado. Já no topo da barra de 

navegação continua a e estar presente a indicação de portes grátis em compras acima 

dos 50€ - Figura 30. 

O logótipo continua a ser clicável e a redirecionar o cliente para a página 

inicial.  

 
7.2.7.2. Widget do WhatsApp 

Algo que está em vias de ser alterado é o meio através do qual os clientes da 

Mistolin Solutions comunicam com quem está responsável pelo atendimento ao cliente. 
O WhatsApp é a aplicação que, no futuro, irá substituir o widget do Messenger e, no 

protótipo, essa alteração já foi efetuada – Figura 92. 

  

Figura 91 - Segundo esforço para a subscrição da newsletter 

Figura 92 - Ícone do WhatsApp no canto 
inferior direito (interfaces prototipadas) 
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7.2.7.3. Footer 

Situado no fundo de todas as páginas do website – à exceção do processo de 
checkout –, o footer é o elemento que os utilizadores, provavelmente, irão ver em último 

lugar. No entanto, é um elemento rico em informação e repleto de elementos clicáveis. 

Apesar de não terem sido identificados problemas graves que afetassem a usabilidade 
do utilizador, foi prototipada uma nova versão do footer atual – Figura 93 – da loja 

online Mistolin Solutions. 

O footer prototipado – Figura 94 – está dividido em quatro colunas principais: na 

primeira coluna está o logótipo da Mistolin Solutions e respetivo slogan, sendo feita 

uma referência e um incentivo à visita às suas redes sociais; a segunda coluna expõe 
todos os menus necessários da loja online para um acesso mais rápido e facilitado; a 

terceira contém a morada da sede da Mistolin Solutions e o último esforço para levar o 
cliente a subscrever a newsletter; por último, a quarta coluna apresenta um número de 

apoio ao cliente e o logótipo de PME líder ’21 e do Livro de Reclamações.  

Figura 93 - Footer da loja online Mistolin Solutions 

Figura 94 - Footer das interfaces prototipadas 
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Aqui, os logótipos presentes desempenham também eles a função de aumentarem 

a confiança e a segurança do utilizador. Desta forma, este consegue perceber que a 
empresa é de confiança, visto que lhe foi atribuído o estatuto de PME líder ’21 e, por 

outro lado, caso haja algum problema, o utilizador sabe que existe a possibilidade de 

fazer uma participação no Livro de Reclamações. Já́ o logótipo da Mistolin Solutions, 
ao ser clicado, e tal como acontece na barra de navegação, redireciona o cliente para 

a página inicial da loja. Os restantes logótipos redirecionam o utilizador para uma nova 
aba (por exemplo, se o utilizador clicar no logótipo do Livro de Reclamações, o mesmo 

deverá abrir o seguinte endereço https://www.livroreclamacoes.pt/Inicio/). Por fim são 
apresentados os logótipos de todos os métodos de pagamento disponíveis e das 

transportadoras que farão a entrega das encomendas aos clientes, bem como o 
logótipo do certificado SSL que prova que o website é seguro.  

 

 

7.3. Revisão das interfaces prototipadas: Focus Group 

Depois de as interfaces principais estarem concluídas, foi necessário existir a 
validação das mesmas por parte de profissionais das áreas de UX e UI antes de se 

avançar para os testes de usabilidade com utilizadores reais. Esta validação decorreu 
a partir de um focus group, onde os participantes foram confrontados com as interfaces 

atuais da loja online Mistolin Solutions e respetivos problemas e, logo a seguir, eram 
apresentadas as interfaces respetivas e justificado o trabalho desenvolvido. O focus 

group desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento deste projeto, uma vez 
que investigador foi alertado para algumas situações que tinham passado 

despercebidas.  

O focus group foi realizado num momento em que os preços, o nome dos produtos 
e respetivas avaliações não estavam atualizados nas interfaces prototipadas. No 

entanto, este fator não teve qualquer influencia no debate entre os participantes. 
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7.3.1. Página inicial 

Durante o focus group, na página inicial, o investigador foi alertado para o 
posicionamento do construtor de confiança presente na Figura 95. Um dos 

especialistas afirmou que os produtos deveriam aparecer logo que o utilizador dê início 

ao scroll, e que é mais comum elementos como os da Figura 95 aparecerem no fim, 
tal como acontece nas interfaces atualmente implementadas. Outro especialista 

afirmou que as três secções de produtos funcionam bem, mas não de forma seguida, 
tendo sugerido alterar a disposição do elemento da Figura 96 para antes da secção de 

produtos mais vendidos. Ainda na secção dos produtos, o investigador foi alertado para 
o posicionamento do botão CTA “Ver tudo”, pois segundo um dos participantes, “seria 

mais natural esse botão estar logo depois da secção e não antes dos produtos”. 

No que diz respeito à secção do blog – Figura 97 –, todos os participantes 

concordaram que o scroll para as notícias do lado direito não funcionava bem e que 
representava problemas de usabilidade. Assim, deverá haver uma notícia em destaque 

e mais algumas para complementar, mas, caso o cliente queira visualizar as restantes, 

o mesmo deverá ser enviado para uma página de arquivo, onde estarão todas as 
notícias que saíram até ao momento. Foi sugerido, também, que deveria ser 

acrescentada mais informação à apresentação das notícias como, por exemplo, parte 

Figura 95 - Construtor de confiança (página inicial) 

Figura 96 - Secção representativa das categorias de 
produto disponíveis na loja online 
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do início da própria notícia. O caso do botão “Ver tudo” também foi referido nesta 

secção. 

Os incentivos à subscrição da newsletter – Figura 98 – também foram um ponto 

positivo referido pelos participantes do focus group. No entanto, foi recomendado ao 
investigador que realizasse algumas alterações no input do e-mail, nomeadamente 

alinhar o mesmo à esquerda, aumentar o seu tamanho e inverter as cores do botão de 
“Subscrever”, ou seja, o botão que está a branco passaria a verde e o texto a verde 

passaria a branco pois, da forma como foi apresentado aos especialistas, “não parece 
um botão”. O mesmo participante que referiu a afirmação anterior completou dizendo 

“não sinto que posso clicar lá”.  

Figura 98 - Incentivo à subscrição da newsletter 

Figura 97 - Secção dedicada às notícias lançadas pela 
Mistolin Solutions 
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Por fim, os participantes referiram que a secção que apresenta empresas que já 

trabalharam com a Mistolin Solutions – Figura 99 – faz todo o sentido estar presente, 
pois, assumindo o papel de clientes, os mesmos afirmaram sentir mais confiança na 

loja. No entanto, sugeriram que o botão “Ver todas”, neste caso, deveria ser um botão 

e não apenas uma frase clicável. 

 

7.3.2. Página de Exposição dos Produtos 

No que diz respeito às breadcrumbs, os participantes referiram que o peso deveria 

variar consoante a página onde o cliente se encontrava, ou seja, “Lavagem de Mãos” 
deveria estar a bold, enquanto as restantes páginas deveriam possuir um peso médio 

ou normal. Já no que respeita à informação acerca da quantidade de produtos a serem 
exibidos na página, os participantes questionaram o investigador acerca do que 

aconteceria caso o cliente clicasse no número 12 na frase “A mostrar 12 produtos por 
página.”. O investigador esclareceu a dúvida, afirmando que o clique ativaria um menu 

dropdown com mais quantidades de produtos. No entanto, os participantes alertaram 

para o facto de que não remete para algo clicável, parecendo mais que o cliente podia 
escrever livremente a quantidade de produtos que desejava ver. Tanto as breadcrumbs 

como os resultados a ser exibidos por página podem ser analisados na Figura 100. O 
menu “Ordenar por” – Figura 101 – também foi alvo de crítica, uma vez que os 

Figura 99 - Área dedicada às empresas que já trabalharam com a 
Mistolin Solutions 
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participantes sabiam, por experiência, que era um menu dropdown mas, visualmente, 

não parece. Foi sugerido encontrar uma melhor solução. 

Os menus de filtragem – Figura 102 –, incluindo os filtros da área central, também 

levaram os especialistas a questionarem-se. No que refere ao menu esquerdo “Filtrar 
produtos”, um dos participantes assumiu entender que os menus eram colapsáveis. No 

entanto, não percebeu se ao clicar em “Filtrar produtos”, os menus “Marca” e “Zona de 
atuação” também eram escondidos. Aqui o investigador referiu não ser essa a intenção, 

tendo sido recomendado a eliminar a seta e, posteriormente, a deixar o menu de 

filtragem aberto desde início, dispondo todas as opções disponíveis para o utilizador. 

Figura 100 - Breadcrumbs e quantidade de 
resultados a ser exibidos na página 

Figura 101 - Menu "Ordenar por" (interfaces prototipadas) 

Figura 102 - Menu "Filtrar produtos", com todas as 
opções colapsadas (interfaces prototipadas) 
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Já no que diz respeito aos filtros da área central – Figura 103 –, os participantes 

do focus group colocaram algumas questões pertinentes acerca da forma como a 
informação e os filtros estavam dispostos. Algo que gerou dúvidas foi o feedback 

relativo à quantidade de produtos existentes na página, uma vez que não se percebia 

se os três produtos encontrados englobavam os desinfetantes e os sabonetes, ou se 
existiam três desinfetantes ou três sabonetes. Aqui, o investigador foi aconselhado a 

colocar um terceiro menu “Tudo” e utilizar a mesma lógica de atribuir um peso diferente 
ao menu onde o utilizador se situa no momento. Para além destes pormenores, o 

investigador foi recomendado a alterar a ordem como a informação era disposta na 
interface, nomeadamente alterar o feedback “Foram encontrados X produtos” para 

depois dos filtros. 

Como já referido, nesta página foram expostas as possíveis situações que poderão 

ocorrer na loja online Mistolin Solutions – Figura 104. No caso do produto em promoção 
e do produto em stock, os participantes do focus group não apontaram nada. No 

entanto, no caso do produto esgotado, houve algumas dicas. Um dos primeiros pontos 
a ser questionado por alguns dos participantes foi se o produto, ao estar esgotado, 

permitiria o acesso à página de detalhe através de clique. Como a resposta foi 
afirmativa, estes referiram que a imagem com fraca opacidade e os botões CTA a 

cinzento transmitem a ideia de que não é possível aceder à página de detalhe do 

produto. Assim, os especialistas sugeriram que o produto deveria permanecer como os 
restantes e apenas serem desabilitados os botões ou alterar o rótulo do CTA principal 

“Comprar agora” para “Fora de stock” ou “Esgotado”. Outro ponto criticado foi 
relativamente à indicação e à cor do feedback “Produto temporariamente indisponível”, 

uma vez que essa indicação não deveria estar sobre o produto nem a vermelho. 
Segundo um dos participantes, “a indicação de fora de stock não é um erro para estar 

Figura 103 - Área central da página de exposição de 
produtos (interfaces prototipadas) 
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a vermelho”. Assim, foi sugerido que esse texto passasse a ser preto ou, então, que 

fosse retirado e colocado como rótulo do CTA principal, como já mencionado. Por fim, 
um dos participantes aconselhou que os rótulos dos botões que permitem a compra 

dos produtos deveriam ser repensados.  

 
7.3.3. Página de Detalhe do Produto 

Tal como no caso anterior, para a página de detalhe do produto foram também 
desenvolvidas duas páginas de exemplo: uma que mostra um produto em promoção e 

outra um produto fora de stock. 

No que diz respeito à página que apresenta uma promoção ativa, um dos primeiros 

pontos apontados pelos participantes é que o preço antigo não está legível, quer a nível 
de tamanho quer por conta de o cinzento usado ser demasiado claro, gerando 

problemas principalmente no que se refere à acessibilidade (Figura 105). Ainda sobre 
o preço do produto, foi sugerido que a indicação da poupança não estivesse a 

vermelho, uma vez que tal como no produto sem stock, essa indicação não representa 
um erro. 

Figura 105 - Indicação de preço antes e depois da promoção 

Figura 104 - Produto com desconto, produto sem stock e produto 
com stock na página de exposição do produto, respetivamente 
(interfaces prototipadas) 
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A Mistolin Solutions, para além de vender para consumidor final, vende também 

para a área profissional e semiprofissional. Assim, uma das dúvidas que surgiu num 
dos participantes relativas ao menu de alteração de quantidades do produto a adicionar 

ao carrinho foi “e se um cliente, seja ele final ou empresarial, quiser adicionar 100 

unidades do produto ao carrinho? Tem de clicar 99 vezes no botão “+”? ”. Esta dúvida 
veio mostrar que, visualmente, esse elemento apenas permite que o cliente clique nos 

botões “+” e “-“, não sendo possível alterar a quantidade manualmente. Desta forma, 
foi sugerido que se passasse a ter apenas um contorno e não um preenchimento a cor 

sólida. Outra sugestão dada foi a remoção do traço que se encontra por baixo da 
quantidade de stock de um determinado produto. Tanto o input como a indicação da 

quantidade de stock existente podem ser consultadas na Figura 106. 

 As restantes sugestões dadas para melhoria da página foram mais direcionadas ao 
copy da loja. Por fim, foi sugerido que o botão “Ver mais” presente na secção das 

avaliações – Figura 107 – ficasse coerente com os das restantes páginas. 

Figura 106 - Input das quantidades e indicação de stock. 

Figura 107 - Secção das avaliações 
na página de detalhe do produto 
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Relativamente à página que mostra uma situação de produto fora de stock – Figura 

108 –, as indicações e sugestões fornecidas no caso anterior também se aplicam aqui.  

 

7.3.4. Carrinho de Compras 

Durante a sessão, os participantes não fizeram comentários que exigissem 
alterações significativas ao carrinho de compras. 

Os primeiros comentários foram acerca dos inputs do código promocional e de 
adicionar um comentário - Figura 109. Foi sugerido que os inputs se tornassem mais 

pequenos e que a área de o cliente poder adicionar um comentário passasse para o 
processo de checkout.  

Figura 109 - Inputs de código promocional e de 
adicionar um comentário à encomenda. 

Figura 108 - Página de detalhe de um produto 
sem stock (interfaces prototipadas) 
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As alterações relativas ao input da quantidade dos produtos a adicionar ao carrinho, 

referida no ponto 7.3.3, e à inversão das cores nos botões, referida no ponto 7.3.1, 
também se aplica neste caso. 

 

7.3.5. Processo de checkout 

Durante a sessão do focus group, algo para o qual o investigador foi imediatamente 
alertado foi o facto de a primeira etapa do processo de checkout ser uma repetição do 

carrinho de compras. Assim, foi sugerido que o carrinho de compras passasse a fazer 
parte do checkout, passando a corresponder à primeira etapa do mesmo. No resto das 

interfaces, os participantes alertaram apenas para questões relativas a alinhamentos, 
tamanhos e contrastes. 

Algo que os participantes do focus group também concordaram foi com o resumo 
sempre fixo do lado direito – Figura 110. Estes afirmaram que essa ideia resulta, pois, 

enquanto clientes finais, gostariam de ter sempre presente essa informação. No 

entanto, realçaram que sentem falta de algumas informações como a imagem do 
produto, o nome, e as quantidades que adquiriram do mesmo. 

A análise realizada à terceira e penúltima etapa do processo de checkout – Figura 
111 – veio trazer uma alteração à interface da etapa do envio. Segundo os especialistas 

não deveria haver um botão de “Adicionar outra morada” numa página e um de 

Figura 110 - Resumo fixo do lado direito no processo 
de checkout (interfaces prototipadas). 



 135 

“Selecionar outra morada” noutra, devendo estes botões possuir o mesmo copy. Assim, 

sugeriram que os dois botões adotassem o copy “Selecionar outra morada”.  

Por fim, a última etapa – Figura 112 – não suscitou dúvidas ou sugestões de 
melhoria para os participantes, uma vez que, como esta interfaces reúne informação 

das anteriores, todas as alterações necessárias já tinham sido transmitidas ao 
investigador. 

Ao concluir a compra, o cliente será confrontado com uma página que confirma que 
a compra foi efetuada com sucesso. Para esta página, os participantes do focus group 

sugeriram que fossem feitos alguns últimos apelos, nomeadamente uma tentativa de 
subscrição da newsletter ou de visita às redes sociais da marca – Figura 113. 

Figura 112 - Etapa 4 do processo de checkout (interfaces 
prototipadas) 

Figura 111 - Etapa 2 e 3 do processo de checkout, respetivamente (interfaces prototipadas) 
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7.3.6. Registo 

De forma a obter informações de maneira mais eficiente, também se optou por 
colocar diversos cenários numa mesma interface – Figura 114. Assim, na interface 

prototipada correspondente ao registo, encontram-se alguns cenários, nomeadamente: 
campo obrigatório clicado, mas não preenchido; campos de preenchimento obrigatório 

ainda não clicados; e palavra-passe inserida com cumprimento de condições. 

O primeiro ponto que foi mencionado pelos participantes é que os inputs para as 
informações necessárias ao registo não estavam em coerência com os restantes, 

realçando a falta de espaçamento entre todos os elementos. No que diz respeito ao 
botão CTA principal, os participantes referiram o mesmo deveria permanecer a cinza 

enquanto o utilizador não tivesse preenchido todos os campos ou tivesse um campo 

Figura 114 - Formulário de registo 

Figura 113 - Última mensagem do processo de checkout 
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com uma informação errada. Quando este preenchesse todos os campos obrigatórios 

e assinalasse as checkboxes necessárias, o botão passaria a verde, indicando que se 
encontrava clicável e que já era permitido ao cliente avançar neste processo. Foi 

sugerido também que o botão CTA secundário “Voltar à página inicial” fosse colocado 

no local onde se encontram as breadcrumbs das outras páginas, ou seja, no canto 
superior esquerdo. Por baixo do CTA principal deveria ser colocada a opção de iniciar 

sessão caso o utilizador já possua uma conta.  

Os requisitos que o utilizador deverá cumprir para que a sua palavra-passe seja o 

mínimo segura possível também suscitaram dúvidas aos participantes do focus group. 
De acordo com o feedback dado pela imagem – Figura 115 – os participantes 

afirmaram não corresponder ao expectável, uma vez que, para eles, se não tivessem 
a oportunidade de ter visto a palavra-passe, esta só continha um caracter especial. 

Outro pormenor para o qual o investigador foi chamado à atenção estava relacionado 
com a incoerência do copy dos requisitos, uma vez que a primeira condição possuía 

um algarismo (8) enquanto as restantes estavam por extenso. 

 

7.4. Desenvolvimento dos protótipos 

Depois de serem analisadas as sugestões de melhoria que os participantes do focus 
group apontaram para as interfaces desenvolvidas, foi necessário proceder-se à alteração 

das mesmas para que ficassem prontas para os testes de usabilidade com os utilizadores 
reais.  

Figura 115 - Condições para a construção de uma palavra-passe 
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Os protótipos desenvolvidos e completos poderão ser consultados a partir do seguinte 

link encontrado em rodapé24. 

 
7.4.1. Página inicial 

O primeiro ponto a ser alterado foi o posicionamento do construtor de confiança, 

tendo sido colocado logo após a última secção de produtos. Assim, mal o cliente 
termine de analisar os produtos, terá um elemento que vai reforçar ou começar a 

construir parte da confiança e segurança necessária para que a compra seja realizada. 
Logo depois foi seguida a sugestão dada por um dos participantes de utilizar a secção 

representativa das categorias como uma forma de quebrar a fila de produtos. Por fim, 
foi alterado o posicionamento do botão CTA “Ver tudo” nas secções dos produtos. Estas 

alterações poderão ser comprovadas na Figura 116. 

A área do blog também foi uma das secções que mereceu atenção, não só devido 

à sugestão de remoção do scroll da subsecção “Outros” e ao acrescento de mais 
informação acerca da notícia em questão, mas também porque foram notadas outras 

 
24 Link dos protótipos desenvolvidos durante esta investigação: 
https://www.figma.com/file/SETGwW6KNAM8PhrpLTpAf3/Prot%C3%B3tipos-Mistolin-Solutions?node-id=309%3A8853  

Figura 116 - Comparação das alterações realizadas à interface da página inicial dos protótipos de acordo 
com as sugestões obtidas no focus group. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a 
interface depois das alterações 
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possibilidades de melhoria. Para além das alterações descritas acima, o nome da 

secção foi alterado de “Blog” para “Notícias” e os das subsecções foram retirados, uma 
vez que a intenção de haver uma notícia em destaque e a existência de outras é 

percetível pelo cliente final, sem a necessidade de haver um esforço cognitivo adicional. 

Os botões “Ler artigo” também foram eliminados, uma vez que toda a área da notícia 
será clicável. O único botão que foi mantido foi o botão “Ver tudo”, que levará o cliente 

para uma página que contém, apenas, as notícias que já foram adicionadas à loja online 
Mistolin Solutions, mantendo a coerência com os restantes botões da plataforma. A 

forma como as notícias são expostas para o cliente também foi modificado. Estas 
alterações poderão ser analisadas na Figura 117.  

No que diz respeito às alterações sugeridas para o incentivo à subscrição da 

newsletter e à secção que dá a conhecer ao cliente quais as empresas de renome que 
já trabalharam com a Mistolin Solutions, estas também foram realizadas – Figura 118. 

Assim, no que diz respeito ao incentivo à subscrição da newsletter, o input foi alinhado 

à esquerda e as cores do botão foram invertidas. A checkbox também foi retirada, 
sendo apenas colocado um aviso que informa o utilizador que, ao subscrever a 

newsletter, está a concordar com a política de privacidade e a declaração de 
consentimento. Relativamente à secção “Elas confiam em nós”, a frase clicável foi 

transformada num botão. 

Figura 117 - Comparação das alterações realizadas à secção das notícias da página inicial dos 
protótipos de acordo com as sugestões obtidas no focus group. À esquerda, a interface antes das 
alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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No entanto, para além das alterações decorrentes do focus group, houve algumas 
alterações que foram ocorrendo ao longo de tempo. Essas alterações dizem respeito, 

principalmente, aos produtos apresentados. Para além de os nomes dos produtos e 
respetivos preços terem sido atualizados para os corretos, os botões CTA principais e 

secundários foram alterados: o botão CTA principal, ao invés de “Comprar agora”, 
passou para “Adicionar ao carrinho”, e o CTA secundário passou para “Ver detalhes”, 

ao invés de “Adicionar ao carrinho”. Ao ter havido esta mudança, caso o cliente clique 
em “Adicionar ao carrinho” no botão da imagem à direita da Figura 119, será aberto 

um pop-up – Figura 120 – que, caso o utilizador queira finalizar a compra, irá dispor de 
um botão que permitirá fazê-lo. Caso queira continuar a comprar, esse pop-up 

desaparecerá automaticamente ao fim de oito segundos. Esta alteração foi feita de 

forma a centralizar dois processos em um. Antes da alteração, caso o cliente clicasse 
em “Comprar agora”, seria imediatamente levado para a primeira etapa do checkout e, 

caso clicasse em “Adicionar ao carrinho” o pop-up da Figura 120 abriria. Assim, na 
nova solução, ambos os botões executam ações diferentes, tornando-se mais direto 

para o cliente que, ao clicar no produto, terá acesso a mais informação. Para além disso 
foram também adicionados ícones ao CTA principal, de forma a chamar mais a atenção 

do cliente. O ícone que permite adicionar os produtos aos favoritos também foi alterado. 
Por fim, um dos participantes comentou que o amarelo das estrelas de avaliação 

merecia um pouco mais de destaque, sendo essa recomendação também seguida. A 

Figura 118 - Comparação das alterações realizadas à secção do incentivo à subscrição 
da newsletter e à secção de apresentação das marcas que confiaram no trabalho da 
Mistolin Solutions da página inicial dos protótipos de acordo com as sugestões obtidas no 
focus group. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois 
das alterações 
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comparação da versão anterior e atual poderá ser analisada na Figura 119, e a página 

na sua íntegra poderá ser analisada no Anexo M. 

 

Figura 119 - Comparação das alterações realizadas ao card dos produtos. À 
esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das 
alterações 

Figura 120 - Pop-up ativado com clique em "Adicionar 
ao carrinho" 
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7.4.2. Página de Exposição dos Produtos 

No que diz respeito à página de exposição dos produtos, também aqui todas as 
alterações sugeridas para a melhoria da usabilidade das interfaces foram seguidas. 

Nas breadcrumbs, para além de a área que diz respeito à página atual ter ficado com 

um peso superior às restantes, foi ainda acrescentada uma área de “Página inicial”, 
que tal como o nome indica levará o utilizador para página inicial do website. As 

alterações poderão ser comprovadas na Figura 121. 

Em relação ao menu que permitiria ao cliente selecionar a quantidade de resultados 
que pretendia ver dispostos na página, e como é também possível notar pela Figura 

121, o mesmo foi retirado, sendo trazida de volta a solução inicial com infinite scroll. No 
entanto, de forma a evitar a paginação e tornar mais simples ao utilizador a tarefa de 

acesso ao footer, sugere-se que este infinite scroll seja algo controlado com um botão 
que permita visualizar mais resultados evitando a mudança de página. Assim o cliente 

terá todos os produtos disponíveis sempre que desejar e, caso queira aceder ao footer, 

poderá fazê-lo sem qualquer problema e sem ser interrompido com um carregamento 
automático de novos produtos. Consequentemente, graças a não haver paginação, a 

indicação que era dada ao cliente acerca de quantas páginas continham produtos de 
uma determinada categoria/subcategoria deixou de existir. 

Relativamente aos menus que permitem a filtragem e a ordenação dos produtos, 
estes foram repensados de acordo com os resultados do focus group. Quanto ao menu 

“Filtrar por”, a opção de colapsar os menus foi retirada, ficando todas as opções de 
filtragem disponíveis para o utilizador, sempre que este desejar, e de uma forma fixa – 

Figura 122. O menu dropdown “Ordenar por” também foi modificado, assemelhando-
se, efetivamente, mais a um menu dropdown – Figura 123. A zona central da página 

também era uma área que, devido às sugestões do focus group e à evolução do projeto, 

Figura 121 - Comparação das alterações realizadas às breadcrumbs da página de exposição dos produtos. 
À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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deveria ser melhorada. Assim, a ordem sugerida pelos participantes do focus group foi 

aplicada, tendo sido acrescentado o menu clicável “Tudo”, seguindo o mesmo princípio 
das breadcrumbs: a área onde o utilizador se encontra é apresentada a um peso 

diferente – Figura 124.  

Figura 122 - Comparação das alterações realizadas ao menu “Filtrar 
produtos” na página de exposição dos produtos. À esquerda, a interface 
antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 

Figura 123 - Comparação das alterações realizadas ao menu “Ordenar 
por” na página de exposição dos produtos. À esquerda, a interface antes 
das alterações. À direita, a interface depois das alterações 

Figura 124 - Comparação das alterações realizadas à zona central da página de exposição 
dos produtos. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das 
alterações 
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A área relativa aos cards dos produtos também sofreu as mesmas alterações que 

os produtos da página inicial. Para além dessas ainda foram feitas as alterações 
sugeridas no focus group, principalmente ao produto sem stock. Assim, o produto 

passou a ser totalmente opaco, mantendo-se coerente com os restantes, tendo sido 

apenas alterada a cor e o rótulo do botão CTA principal. O CTA secundário mantém-
se igual, o que mostra ao cliente que ainda é possível visitar a página de detalhe desse 

produto, mesmo estando sem stock de momento. Relativamente à indicação acerca da 
indisponibilidade do produto, a legenda “Produto temporariamente indisponível” foi 

substituída por “Fora de stock”, tendo sido esta colocada no canto superior esquerdo 
do card. Uma vez que o produto, apesar de esgotado, consta na página de exposição, 

é um sinal para o cliente que, brevemente, voltará a estar disponível. Na Figura 125 
possível visualizar estas alterações e comparar com a versão anterior. 

A página de exposição dos produtos poderá ser vista de forma completa no Anexo 
N. 

 

7.4.3. Página de Detalhe do Produto 

Os primeiros problemas apontados pelos participantes do focus group estavam 
relacionados com a apresentação do preço do produto antes da promoção, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu tamanho e à cor de fundo, e, também, com 
a cor usada no feedback do quanto o cliente irá poupar com a compra em comparação 

se adquirisse o produto ao preço normal. Assim, a solução adotada no que refere ao 
preço antes da promoção passou pela alteração do seu tamanho, cor e posição, tendo 

Figura 125 - Comparação das alterações realizadas aos cards dos produtos da página de exposição dos 
produtos. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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este sido colocado do lado direito do preço atual a um cinzento mais escuro para um 

melhor contraste com o fundo. O preço atual, para além de ter adotado um maior peso, 
também sofreu um aumento de tamanho, de forma a chamar mais a atenção do 

consumidor através de um maior contraste com o fundo. A frase que constitui o 

feedback acerca do quanto o cliente poderá poupar com a compra passou de vermelho 
a verde. Apesar de o vermelho ser uma cor que chama a atenção dos clientes, esta 

estaria a ser utilizada para mostrar algo benéfico para o cliente (poupança) ao mesmo 
tempo que está a ser usada para despertar a sensação de urgência (quantidade de 

stock existente). O verde, para além de ser o mesmo usado em todo o website, é uma 
cor que transmite tranquilidade e confiança, adequando-se mais à mensagem que se 

pretende transmitir. 

O input que permite ao cliente aumentar ou diminuir a quantidade de produtos que 

pretende adicionar ao seu carrinho também foi alterado, tal como foi sugerido pelos 
participantes do focus group. O traço por baixo do número que indica a quantidade de 

produtos disponíveis também foi retirado e, visto que um dos participantes afirmou que 

o traço lhe indicava que esse número seria um input manual, essa dica foi transposta 
para o input da quantidade. Todas as alterações descritas neste parágrafo e no anterior 

podem ser visualizadas na Figura 126. 

A última sugestão dada pelos especialistas foi acerca de o botão “Ver mais” 
pertencente à secção das avaliações não estar em coerência com os restantes. A 

mesma foi seguida e aplicada nas interfaces atuais, como se pode comprovar pela 
Figura 127. 

Figura 126 - Comparação das alterações realizadas ao preço, inputs e feedbacks na página de 
detalhe do produto. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois 
das alterações 
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Por fim, algo que teve também de ser alterado de forma a coincidir com os restantes 
elementos da loja online referentes à compra dos produtos foi o botão CTA. Uma vez 

que os CTA principais e secundários dos cards dos produtos foram alterados, houve 
de igual modo a necessidade de o fazer na página de detalhe do produto, sendo que 

essa alteração poderá ser verificada na Figura 128. As secções dos produtos também 
foram postas em coerência com as restantes – Figura 129. 

Figura 127 - Comparação das alterações realizadas ao botão “Ver mais” da secção 
das avaliações na página de detalhe do produto. À esquerda, a interface antes das 
alterações. À direita, a interface depois das alterações 

Figura 128 - Comparação das alterações realizadas aos botões CTA (principal e secundário) 
na página de detalhe do produto. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a 
interface depois das alterações 
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A interface completa poderá ser consultada no Anexo O. 

 

7.4.4. Carrinho de compras 

Aqui, apesar de as sugestões dadas pelos especialistas se terem focado mais em 

alguns detalhes do que propriamente em alterações significativas à página, com o 
decorrer do tempo tomou-se a decisão de redesenhar a mesma, sendo sempre tidas 

em consideração as opiniões do focus group. 

O primeiro elemento a ser integrado na página foram as breadcrumbs, uma vez que 
na versão anterior, as mesmas não tinham sido colocadas. O botão CTA secundário 

“Continuar a comprar” foi mantido, tendo sido adicionado um ícone ao mesmo – Figura 
130. 

No que diz respeito à forma como os produtos adicionados ao carrinho estavam 
expostos para o cliente, concluiu-se que a mesma não iria resultar num cenário que 

incluísse mais do que um produto. Assim, optou-se por se separar o resumo que 

Figura 129 - Comparação das alterações realizadas à secção de exposição dos produtos na página 
de detalhe do produto. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das 
alterações 

Figura 130 - Comparação das alterações realizadas no que diz respeito à inserção 
das breadcrumbs e do ícone no botão CTA secundário. À esquerda, a interface 
antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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apresenta o subtotal da compra, sem os custos de envio, da área que engloba os 

produtos que constam no carrinho. Desta forma o resumo ficará permanentemente fixo 
do lado esquerdo da página e, assim, caso haja mais produtos no carrinho, o utilizador 

conseguirá vê-los sem que a visualização do resumo seja comprometida. As opções 

que permitem ao cliente editar o carrinho (alterar as quantidades e excluir produtos) 
foram mantidas. O Princípio da Escassez foi invocado, também, na versão 

redesenhada da página, de forma a manter sempre o sentimento de urgência no cliente. 
Por fim, o rótulo do botão CTA principal também foi alterado e o input de adicionar um 

comentário foi retirado e colocado no processo de checkout, tal como foi sugerido 
durante o focus group. Estas alterações poderão ser constatadas na Figura 131. 

De modo a ser possível obter uma visão mais completa da página do carrinho de 
compras em si, poderá ser consultado o Anexo P. 

 

7.4.5. Processo de checkout 

De acordo com o focus group, a primeira alteração a ser feita foi relativamente às 
etapas do processo de checkout. Como foi sugerido, a primeira etapa correspondente 

a um resumo da compra semelhante ao apresentado no carrinho de compras foi 
eliminada, dando lugar à própria página do carrinho de compras – Figura 132. 

Figura 131 - Comparação das alterações realizadas à página do carrinho de compras. À esquerda, a 
interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 

Figura 132 - Comparação das alterações realizadas às etapas do processo de checkout. À 
esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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Logo a seguir procedeu-se à mudança do resumo fixo do lado direito. Assim, foram 

acrescentadas informações que, na vista dos participantes e do investigador, fariam 
sentido para o cliente, nomeadamente a colocação da imagem e do nome do produto 

e quantidades do mesmo que foram adicionadas ao carrinho. Para além disso, algo 

que também faria sentido na ótica do investigador era apresentar o botão CTA a 
cinzento enquanto o cliente não preenchesse todas as informações obrigatórias, 

indicando que o mesmo não se encontra ativo – Figura 133. Caso o utilizador clique 
no botão antes de preencher as informações, irá aparecer um aviso que indica, 

exatamente, o que está em falta – Figura 134. Após tudo preenchido como previsto, o 
botão “Avançar para pagamento” passará a adotar a cor verde, mantendo o padrão dos 

restantes elementos clicáveis da plataforma. 

O copy dos botões relativos à ação de “Adicionar morada” e “Selecionar outra 

morada” foram alterados, ficando apenas o rótulo “Selecionar outra morada”. 

Figura 134 - Mensagem de erro 

Figura 133 - Comparação das alterações realizadas ao resumo do processo de checkout. À 
esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações. 
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Na última etapa – Confirmação – passou a estar presente o input para o cliente, 

caso deseje, deixar um comentário, tal como tinha sido sugerido por um dos 
participantes no ponto 7.3.4, sendo também colocado de novo o input que permite ao 

cliente aplicar um código promocional. Tal como sugerido no website SiteTuners (n.d.-

a), nesta última etapa foi adicionado, junto ao botão CTA “Pagar XX€”, um dos ícones 
que está presente no footer da loja online que indica que o website é seguro – Figura 

135. 

No entanto, apesar de terem sido desenvolvidos protótipos cujo objetivo é melhorar 

o processo de checkout que, atualmente, existe e está implementado na loja online 
Mistolin Solutions, o mesmo não será possível de ser posto em prática. Devido a esta 

ser desenvolvida com recurso ao Shopify, não existe a possibilidade para que as 
interfaces do checkout sejam alteradas, existindo já temas pré feitos onde as únicas 

mudanças permitidas dizem respeito à imagem do banner, ao logótipo da loja em 
questão, às cores de fundo, dos campos de formulário e dos botões, à colocação de 

imagens e fontes dos textos25. 

  

 
25 https://help.shopify.com/en/manual/checkout-settings/checkout-style acedido a 24 de maio de 2022 

Figura 135 – Comparação das alterações realizadas ao botão CTA “Pagar XX€” no processo de 
checkout. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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7.4.6. Registo 

A página de registo também mereceu algumas alterações, tal como mencionado no 
ponto 7.3.6. No que diz respeito à incoerência do design dos inputs em relação aos 

restantes do website, e como se pode comprovar pela Figura 136, a mesma foi revista 

e os inputs passaram a ser coerentes entre si. O asterisco presente no placeholder dos 
inputs foi passado para o fim das frases, de forma a facilitar os alinhamentos. 

A Figura 137 mostra como é que a página do registo ficou depois de todos os 

pormenores mencionados pelos participantes do focus group terem sido analisados e 
ponderados. Nesta já é possível perceber que existe um campo que, após o clique, foi 

ignorado pelo cliente, tendo este sido alertado mal abandonou o mesmo. Aí, o campo 
adquire um contorno vermelho, acompanhado por uma mensagem de erro amigável 

que mostra ao utilizador o porquê de esse campo ter adquirido esse estilo. Como existe 
um erro num campo de preenchimento obrigatório, o botão CTA principal que permite 

o registo permanece a um tom cinza – tal como sugerido no focus group – o que indica 
ao utilizador que ainda não é possível completar este processo. Logo após o CTA 

principal é dada a oportunidade ao cliente de, caso já tenha conta, regressar ao menu 

de login e, aí, iniciar sessão. 

No topo da página – como é possível observar na Figura 137 –, para além de o 

botão que permite ao utilizador voltar à página inicial ter sido colocado no canto superior 

Figura 136 - Comparação das alterações realizadas aos inputs do formulário 
de registo. À esquerda, a interface antes das alterações. À direita, a interface 
depois das alterações 
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esquerdo, foi adicionado no canto superior direito um menu que permite ao cliente tirar 

dúvidas acerca do processo de registo.  

Visto que a forma de como os requisitos eram verificados suscitou algumas dúvidas 
durante o focus group, foi necessário proceder à alteração dos mesmos, como é 

possível comprovar pela  Figura 138. Ao invés de os requisitos não cumpridos estarem 
com opacidade total e um ícone a verde, optou-se por se deixar na mesma a opacidade 

total, mas, ao invés de uma indicação a verde, aparecerá uma indicação vazia. Os 
requisitos cumpridos aparecerão com a opacidade mais reduzida e com um ícone a 

verde com um check. Assim, torna-se mais fácil e rápido para o utilizador perceber 
quais condições já cumpriu e quais é que não. Para além disso, o copy das condições 

também se tornou coerente entre si (apenas algarismos) e a indicação da força da 

palavra-passe também sofreu uma alteração, tendo trocado de posição com a barra 
correspondente.  

Figura 137 - Comparação das alterações realizadas à página do formulário de registo. À esquerda, a 
interface antes das alterações. À direita, a interface depois das alterações 
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O processo de registo poderá ser consultado na sua íntegra no Anexo R. 

 

7.5. Testes de Usabilidade 

7.5.1. Caracterização dos participantes e contexto de uso 

Como já referido, para os testes de usabilidade foram selecionados 10 utilizadores, 

sendo estes posteriormente divididos em dois grupos de cinco utilizadores cada. 
Apesar de a loja online Mistolin Solutions se dedicar à venda de um conjunto de 

produtos muito específico, os participantes foram selecionados com base na sua 
experiência em compras online, uma vez que o foco desta investigação foi verificar se 

o desenvolvimento de interfaces de acordo com as boas práticas descritas na literatura 
veio melhorar a usabilidade e a experiência de navegação dos utilizadores. Desta 

forma, antes de se avançar para a seleção dos participantes, o investigador tentou 

perceber se os candidatos estavam familiarizados com alguns termos que seriam 
utilizados durante os testes, nomeadamente página inicial, processo de checkout, login 

e logout, entre outros. 

Relembrando, um teste de usabilidade consiste num conjunto de tarefas alvo de 

análise que um participante terá de executar. Assim sendo, e como o foco desta 
investigação incide sobre uma loja online, foi construído um cenário – um processo de 

compra de um dado produto – dividido em quatro tarefas. Esse cenário foi desenvolvido 
de forma que o participante interagisse com maior parte das interfaces que foram 

descritas e analisadas no enquadramento teórico. 

Figura 138 - Comparação das alterações realizadas aos requisitos necessários para a 
palavra-passe durante o processo de registo. À esquerda, a interface antes das alterações. 
À direita, a interface depois das alterações 



 154 

 

7.5.2. Questões pré-teste 

Antes de ser iniciado o teste de usabilidade, foi solicitado ao participante que 

respondesse a cinco questões de contextualização que avaliavam a frequência de 

compras online, a tipologia de produtos mais adquirida, o método de pagamento mais 
usado para compras via Internet, se os participantes possuíam preocupações relativas 

a comprar online e se os mesmos já conheciam ou tinham ouvido falar na loja online 
Mistolin Solutions. Para além disso, estas questões permitiram perceber se alguns dos 

elementos dispostos nas interfaces prototipadas estariam em coerência com as 
expectativas dos utilizadores. 

De forma a conseguir-se perceber um pouco acerca dos hábitos de compras online 
dos participantes foi feita a questão “Nos últimos seis meses, quantas vezes 

comprou um produto online?”. Dos 10 participantes, 40% (quatro) afirmaram ter feito 
mais de 10 compras nos últimos seis meses, sendo que, dos restantes seis 

participantes (60%), três (30%) fizeram entre uma a cinco compras online e os restantes 

30% fizeram entre 5 e 10 (Figura 139). Conclui-se que os participantes possuem 
alguma experiência em comprar produtos via Internet, e comprova-se que os mesmos 

estão familiarizados com todos os processos e nomenclaturas que a mesma envolve. 

Figura 139 - Gráfico representativo das respostas à questão 1. "Nos 
últimos seis meses, quantas vezes comprou um produto online?" 
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A segunda questão foi feita com o intuito de se perceber qual o tipo de produtos 

que esses mesmos utilizadores mais adquirem online. Através da análise da Figura 
140, três dos 10 utilizadores (30%) afirmaram comprar roupa e calçado. As categorias 

de livros e tecnologia também se encontram entre as mais adquiridas online por quatro 

dos participantes (dois (20%) compram produtos tecnológicos e outros dois (20%) 
livros). Por fim, os restantes três participantes admitem, individualmente, comprar 

videojogos (um participante (10%)), merchandising (um participante (10%)) e produtos 
de higiene pessoal (um participante (10%)). 

A terceira questão diz respeito aos métodos de pagamento mais utilizados pelos 

participantes ao fazer compras pela Internet. De acordo com a Figura 141, metade dos 
inquiridos (50%) responderam que utilizam a aplicação MB WAY para pagar as suas 

compras online. Quatro dos participantes (40%) dividem-se entre cartão de débito 
(20%) e Paypal (20%), sendo que o restante paga as suas compras por transferência 

bancária. 

Figura 140 - Gráfico representativo das respostas à questão 2. "Que tipo de produtos 
mais compra online?" 
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Algo que seria necessário também perceber era se os utilizadores, ao realizarem 
compras através da Internet, sentem algum tipo de preocupação e/ou insegurança ao 

realizar a mesma. Sete dos participantes (70%) afirmaram ficar preocupados ao 
adquirir produtos online e, ao serem analisadas as respostas dos mesmos, é possível 

concluir-se que grande parte das preocupações se relacionam com a falta de 
segurança e confiança.  Os relatos das preocupações dos utilizadores – e das formas 

de amenização das mesmas –foram os seguintes: 

• “Roubo de dados pessoais. No caso de produtos físicos, medo de que o 

produto não seja entregue nas devidas condições” – Esta afirmação 
demonstra os sentimentos que estão em causa, nomeadamente a falta de 

segurança e de confiança, sendo estes detetados através das palavras 
“roubo” e “medo”. Para levar o utilizador a inserir dados que, para ele, são 

sensíveis, é necessário que seja construída uma base de credibilidade 
antes, através de uma boa interface, uma boa usabilidade, um bom copy, 

entre outros fatores. No que diz respeito à entrega de um produto que não 
venha de acordo com as expectativas do utilizador, é necessário que este 

saiba que poderá devolver o produto, como é que funciona esse processo 
e, principalmente, se irá reaver o seu dinheiro, caso a devolução de um 

produto avance; 

• “A encomenda ser extraviada” – Esta afirmação destina-se mais à confiança 
depositada no meio de transporte responsável pela encomenda. No entanto, 

Figura 141 - Gráfico representativo das respostas à questão 3. "Qual é o método de pagamento 
que mais usa para pagar as suas compras online?" 
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realça o cuidado que as empresas que possuem lojas online devem ter no 

que diz respeito à seleção das empresas dedicadas a entregas de 
encomendas; 

• “Verifico se a loja é fidedigna, vejo a avaliação em sites de ratings, como é 
realizado o transporte e quais os métodos de pagamento disponíveis (evito 

sempre colocar o cartão de crédito/débito)” – Esta afirmação comprova a 
importância que uma presença assídua e cuidada da marca nas redes 

sociais traz para o cliente, mostrando que a prova social, ou seja, os 
comentários, a avaliação que outros clientes dão à marca e testemunhos de 

serviço prestado trazem um aumento da confiança e segurança a um novo 
cliente; 

• “Fidedignidade dos sites” – Esta afirmação é uma versão resumida da 
afirmação anterior, onde o utilizador mostra que, para realizar uma compra, 

a loja online tem de parecer e ser de confiança; 

• “Muitas vezes relacionadas com o método de pagamento ou o estado do 
produto comprado” – Esta afirmação comprova, mais uma vez, que os 

clientes ainda não se sentem à vontade para introduzir dados sensíveis em 
websites de e-commerce (como é o caso dos dados do cartão de crédito) e, 

também, se preocupam com uma possível devolução ou reembolso caso o 

produto esteja danificado ou não seja correspondente àquilo que o cliente 
esperava. Realça-se, aqui, a importância de ter sempre presente 

informações relativas a estas situações (devoluções e reembolsos), de 
forma a diminuir as inseguranças do consumidor; 

• “Feedback caso haja demora, boa comunicação quando a data de chegada 
do produto se estiver a aproximar” – O cliente necessita de estímulos que 
diminuam as suas incertezas; 

• “Se vou conseguir contactar facilmente a empresa a que estou a comprar o 
produto/artigo e se recebo sempre notificações de onde está a encomenda 

e se houve atrasos.” – Aqui, mais uma vez, nota-se a importância da 
existência de estímulos que reduzam as incertezas que o cliente possui 

relativamente a uma compra online. 

Por fim, foi necessário perceber se, em algum momento, os utilizadores 

conheceram a loja online Mistolin Solutions e, caso a conhecessem, de que forma é 
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que chegaram até ela. De acordo com os dados recolhidos, e como é possível visualizar 

na Figura 142, nenhum dos participantes conhecia, o que contribuiu para um teste 
mais fidedigno e para a construção de melhores primeiras impressões. 

 

7.5.3. Análise das tarefas realizadas 

Para que os testes de usabilidade fornecessem dados que permitissem recolher 
informações relevantes para dar resposta à questão de partida desta investigação, 

foram desenvolvidas quatro tarefas principais para um único contexto de uso: realizar 
uma compra. No entanto, o produto que foi solicitado que os participantes adquirissem 

no teste das interfaces prototipadas – o Alcogel DAG-50 desinfetante mãos gel 500mL 
– não constava no stock da loja online no momento da realização dos testes. Então, 

aos participantes que testaram as interfaces que atualmente estão implementadas foi 
pedido que adquirissem o produto Alcotizer DAN-R desinfetante não residual 750mL.  

Antes de se iniciarem os testes de usabilidade, e de forma que todos os 

participantes tivessem uma experiência mais imersiva, estes foram contextualizados 
com uma situação bastante provável de já ter ocorrido com os mesmos durante a 

situação pandémica. Assim, os utilizadores que testaram a loja online Mistolin Solutions 
foram contextualizados com a seguinte narrativa: 

Figura 142 - Gráfico representativo das respostas à questão 5. "Já sabia 
da existência da loja online Mistolin Solutions? 
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“Nesta altura de pandemia, uma das suas prioridades é manter o seu local de 

trabalho limpo e desinfetado. Certo dia ouviu falar num desinfetante de superfícies 
em spray, de uma certa marca – a Mistolin Pro –, que cumpria com esse seu 

requisito. Então decide pesquisar essa marca e acaba por encontrar a loja online 

Mistolin Solutions, acedendo à mesma na esperança de encontrar esse 
desinfetante de superfícies em spray”. 

 

Já aos utilizadores que testaram as interfaces desenvolvidas durante esta 

investigação, a narrativa foi ligeiramente modificada de modo a enquadrar-se com o 
produto em questão:  

“Hoje em dia devido à pandemia, uma das primeiras ações que realizamos ao 
entrarmos num estabelecimento público como um restaurante, um supermercado, 

entre outros, é desinfetar as mãos. Certo dia, num dado restaurante, repara que o 
desinfetante que usou para higienizar as suas mãos era muito do seu agrado no 

que diz respeito a diversos critérios como cheiro, viscosidade e tempo de atuação, 

ficando com vontade de adquirir um para si próprio. Na altura, não conseguiu 
decorar o nome do desinfetante, mas decorou que a marca do mesmo era Mistolin 

Pro e que era um frasco de cerca de 500mL. Então, decide pesquisar essa marca 
e acaba por encontrar a loja online Mistolin Solutions, acedendo à mesma na 

esperança de encontrar esse mesmo desinfetante”.  

 

Depois de contextualizados os participantes, deu-se início aos testes de 
usabilidade. 
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7.5.3.1. Tarefa 1 

“Pela primeira vez entrou na loja online Mistolin Solutions. Por favor, explore 
a página inicial e aceda a um artigo do blog à sua escolha. No final, regresse à 

página inicial”. 

A primeira tarefa solicitada teve como propósito perceber a reação dos participantes 
às interfaces atuais e prototipadas, sendo que o facto de nenhum dos utilizadores 

alguma vez ter ouvido falar acerca da loja online Mistolin Solutions e, 
consequentemente, nunca ter acedido à mesma, veio contribuir para uma primeira 

impressão mais realista e fidedigna. É a primeira impressão que pode e vai determinar 
a forma como um utilizador encara e interage com um dado produto26. 

Durante esta tarefa foi possível detetar novos problemas e confirmar aqueles que 
foram identificados pelo investigador e pelo supervisor do projeto. Um desses 

problemas estava relacionado com o copy do website, uma vez que a palavra 
“Novidades” remetia para produtos novos e não para artigos escritos num formato de 

blog. Assim, a palavra “Novidades” foi alterada para “Artigos”. No entanto, alguns 

utilizadores, ao serem confrontados com a palavra “Artigos”, tiveram de ser alertados, 
uma vez que o investigador constatou que durante a tarefa estes estavam à procura de 

produtos, pois a palavra “Artigos”, de acordo com os participantes, remete também para 
tal. Como ambas as interfaces estavam a ser testadas com o número mínimo de 

utilizadores recomendado, a alteração de “Artigos” para “Notícias” foi imediatamente 
executada. 

Para além disto, os utilizadores realçaram a falta de espaçamentos e 
títulos/subtítulos identificativos de cada secção, sendo um dos pontos comentado por 

todos aqueles que interagiram com as interfaces da loja online. 

Uma das métricas utilizadas para testar a eficiência foi o tempo levado pelos 
utilizadores a concluir uma tarefa, do início ao fim. No que respeita ao tempo demorado 

a executar a primeira tarefa, é possível constatar que os utilizadores que testaram a 
loja online demoraram menos 15 segundos, em média, a completar a tarefa – Tabela 

3. No entanto, apesar de um tempo menor poder significar uma maior eficiência no 

 
26 https://news.mst.edu/2012/02/eye-tracking_studies_show_firs/ acedido a 8 de junho de 2022 
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cumprimento da tarefa, foi possível perceber durante as sessões que os utilizadores 

que testaram os protótipos mostraram maior interesse em analisar os conteúdos com 
mais pormenor, o que poderá significar um maior envolvimento e interesse destes nas 

interfaces em questão. 

 Tarefa 1 
Participantes Loja Online Protótipos 

P1 00:00:19 00:00:40 
P2 00:00:24 00:00:28 
P3 00:00:25 00:01:24 
P4 00:00:30 00:01:00 
P5 00:02:00 00:01:23 

Média: 00:00:44 00:00:59 
Tabela 3 - Tempos registados relativos à Tarefa 1 

 
7.5.3.2. Tarefa 2 

“Depois de ter regressado à página inicial, decide dar uma oportunidade de 
confiança à loja online, efetuando o registo e verificando, posteriormente, se o 

mesmo foi realizado com sucesso”. 

Esta tarefa foi solicitada ao utilizador de modo que fosse possível serem entendidos 

dois pontos principais: o primeiro era se existia algum problema grave com o formulário 

de registo que criasse insegurança no utilizador; o segundo era perceber se o feedback 
dado ao utilizador na barra de navegação, depois de este ter efetuado o registo, era 

benéfico para o mesmo e se fazia sentido. No entanto, numa situação real, a compra 
poderá ser efetuada sem a necessidade de o cliente criar uma conta (checkout como 

convidado). 

Nesta tarefa, os cinco participantes de cada grupo possuíam uma opinião coerente 

e unanime entre eles: 100% (5) dos participantes que testaram as interfaces da loja 
online Mistolin Solutions realçaram que, ao terminar o processo de registo, a barra de 

navegação “está exatamente igual a antes” e que esperavam “algo que informasse que 
o login foi feito, como o nome do utilizador do lado direito do ícone”; dos restantes cinco 

participantes que testaram as interfaces prototipadas, todos eles (100%) afirmaram que 
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o login é de fácil e rápida perceção, havendo participantes que afirmaram que “tem o 

meu nome27, logo sei que fiz login”.  

Através da análise dos testes de usabilidade, e de acordo com os testemunhos dos 

participantes durante os testes, foi possível perceber que o acrescento de feedback 

instantâneo na barra de navegação resultou em todos os casos, tendo sido um 
pormenor bem aceite pelos utilizadores e, segundo os mesmos, necessário. 

Relativamente ao tempo que os participantes demoraram a executar a tarefa na sua 
totalidade é possível perceber, de acordo com os dados da Tabela 4, que houve um 

aumento da eficiência das interfaces da loja online Mistolin Solutions - 31 segundos - 
para as interfaces prototipadas - 17 segundos. Esta diminuição de tempo pode estar 

relacionada com o facto de, ao haver um feedback óbvio e direto para o utilizador na 
barra de navegação, este é poupado de ter de entrar noutra página para verificar se 

está conectado e, depois, ter de regressar à página inicial. Este feedback também 
estaria nas expectativas dos utilizadores, sendo algo que fez sentido para eles e é 

benéfico, atuando como um minimizador das inseguranças que os mesmos relataram 

sentir nas interfaces da loja online.  

 Tarefa 2 
Participantes Loja Online Protótipos 

P1 00:00:40 00:00:14 
P2 00:00:31 00:00:19 
P3 00:00:10 00:00:21 
P4 00:00:32 00:00:19 
P5 00:00:41 00:00:14 

Média: 00:00:31 00:00:17 
Tabela 4 - Tempos registados relativos à Tarefa 2 

 
7.5.3.3. Tarefa 3 

“Sabendo que o produto é da marca Mistolin Pro com uma volumetria de X 

mL, procure-o e adquira duas unidades do mesmo”. 

A terceira tarefa consistiu em perceber a facilidade e rapidez do fluxo de compra do 

participante, e a que elementos o mesmo acedia em primeiro lugar. Nesta tarefa eram 

 
27 Para cada teste realizado às interfaces prototipadas, o feedback da barra de navegação foi alterado consoante o nome do 
utilizador, de forma que o participante se sentisse mais imerso na tarefa e na plataforma e, também, sentisse uma maior 
proximidade, confiança e segurança com a mesma. 
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fornecidas ao cliente algumas dicas relativas ao produto que o mesmo deveria adquirir, 

nomeadamente a volumetria do produto – 500mL no caso dos protótipos e 750mL no 
caso da loja online – e a marca do produto, que era a mesma para ambos os casos – 

Mistolin Pro. Dos utilizadores que testaram a loja online, 60% (três participantes) 

acederam em primeiro lugar ao menu “Categorias”, sendo que os restantes 40% (dois 
participantes) afirmaram que, caso pudessem, iriam usar a barra de pesquisa28. Desses 

dois participantes, um deles acedeu em primeira opção ao menu “Lojas”, afirmando que 
achava ser o local no website onde as compras seriam permitidas. Este ponto tornou 

claro o problema identificado anteriormente relativo à página inicial da loja online não 
desempenhar o papel de montra. No que diz respeito às interfaces prototipadas, 60% 

(três) dos participantes iniciou o processo de compra a partir da homepage, ou seja, 
acedeu à página de detalhe do produto a partir da página inicial, sendo que os restantes 

40% (dois participantes) acedeu ao menu hambúrguer para encontrar o produto 
pretendido. Destes cinco participantes, apenas um afirmou que, como sabia alguns 

pormenores acerca do produto, usaria a barra de pesquisa antes de aceder a qualquer 

outro menu. 

Em relação ao tempo despendido pelos utilizadores para realizar esta tarefa, a 

média correspondente aos testes nos protótipos, como é possível notar através da 
Tabela 5, é menor do que a média dos testes na loja online (01:54 minutos versus 

02:10 minutos, respetivamente), indicando um sinal positivo e dando vantagem às 
interfaces prototipadas. Esta tarefa veio comprovar que a página inicial, ao 

desempenhar o papel de montra através da apresentação de alguns dos produtos mais 
relevantes, contribui para um aumento da eficiência do processo de compra e, 

consequentemente, para a conversão dos clientes. 

 Tarefa 3 
Participantes Loja Online Protótipos 

P1 00:02:30 00:02:20 
P2 00:00:50 00:01:19 
P3 00:02:41 00:01:50 
P4 00:03:09 00:01:45 
P5 00:01:39 00:02:17 

Média: 00:02:10 00:01:54 
Tabela 5 - Tempos registados relativos à Tarefa 3 

 
28 Durante os testes de usabilidade, os participantes foram alertados para não utilizarem a barra de pesquisa, tanto na loja 
online como nas interfaces prototipadas. Uma vez que a mesma não iria funcionar nos protótipos, foi pedido apenas que 
transmitissem essa intenção ao investigador. 
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7.5.3.4. Tarefa 4 

“Depois de completada a compra, termine a sua sessão (logout)”. 

A quarta e última tarefa foi pedida com o intuito de perceber a reação dos 

utilizadores ao processo de logout e, também, criar nos mesmos a sensação de 
processo finalizado, de forma a tornar a experiência o mais real e imersiva possível. 

Durante os testes de usabilidade não houve qualquer participante que tenha 
comentado algo acerca do processo de logout, uma vez que pareceu natural para todos 

como este se procedia. No entanto, depois de terem interagido com as interfaces da 
loja online, os utilizadores que as testaram foram confrontados com a solução 

desenhada para os protótipos: dos cinco participantes, três fizeram comentários acerca 
dessa mesma solução, afirmando que “o menu dropdown dos protótipos torna-se muito 

melhor, uma vez que tem todas as opções que preciso de forma rápida”, e outro 
utilizador comentou que prefere a solução adotada nos protótipos “do que ter de abrir 

uma página nova”.  

Os participantes que testaram as interfaces prototipadas com esta nova solução já 
integrada não fizeram quaisquer comentários relevantes acerca da mesma, uma vez 

que o menu dropdown correspondia às suas expectativas no que diz respeito ao 
comportamento esperado desse mesmo menu. Relativamente ao tempo de conclusão 

da quarta tarefa foi possível notar um aumento da eficiência em 50%, uma vez que o 
tempo médio despendido pelos utilizadores nas interfaces prototipadas foi de cerca de 

quatro segundos, enquanto o despendido nos testes à loja online foi de oito segundos, 
como é possível constatar na Tabela 6. 

 Tarefa 4 
Participantes Loja Online Protótipos 

P1 00:00:09 00:00:03 
P2 00:00:04 00:00:03 
P3 00:00:08 00:00:03 
P4 00:00:04 00:00:07 
P5 00:00:17 00:00:05 

Média: 00:00:08 00:00:04 
Tabela 6 - Tempos registados relativos à Tarefa 4 
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7.5.4. Análise do System Usability Scale  

Desenvolvido em 1986 por John Brooke, o System Usability Scale (SUS) 
consiste numa ferramenta rápida e eficaz para avaliar a usabilidade de um produto ou 

serviço digital (Smyk, 2020). Esta é composta por 10 questões cujas respostas são 

dadas através de uma escala de Likert de 1 a 5, em que 1 corresponde a “Discordo 
totalmente” e 5 a “Concordo totalmente” (Smyk, 2020), sendo estes valores que vão 

permitir, através de um determinado cálculo, obter a pontuação final e, assim, 
determinar o grau de usabilidade do projeto em questão.  

As perguntas do SUS permitem avaliar os cinco atributos da usabilidade 
descritos por Nielsen (2012a) na Tabela 7.  

 

Atributos da usabilidade 
de Nielsen (1992) Descrição Questões SUS 

(Brooke, 1996) 

Facilidade da 
aprendizagem 

“O quão fácil é para os utilizadores completar tarefas 
básicas na primeira vez que interage com a interface?” 3, 4, 7 e 10 

Eficiência “Quanto esforço e recursos são gastos para alcançar 
esses objetivos?” 5, 6 e 8 

Facilidade de 
memorização 

“Quão fácil é para os utilizadores utilizarem de novo a 
interface quando estes retornam após um período sem 

a usar?” 
2 

Erros 
“Quantos erros os utilizadores cometem, quão graves 

são esses erros e com que facilidade eles podem 
recuperar dos erros cometidos?” 

6 

Satisfação “Quão agradável é usar o design?” 1, 4 e 9 

Tabela 7 - Correlação entre os atributos da usabilidade descritos por Nielsen (1992) e o questionário SUS de 
Brooke (1986) – adaptado de Barbante & Marques (2013) 

 

Relativamente ao questionário SUS utilizado nesta investigação, as 10 questões 

feitas aos utilizadores foram as seguintes: 

1. Penso que gostaria de usar esta loja com mais frequência. 

2. Achei a loja desnecessariamente complexa. 
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3. Achei a loja fácil de usar. 

4. Acho que precisaria de suporte técnico para poder usar a loja. 
5. Achei que as várias funcionalidades da loja estavam bem 

integradas. 

6. Achei que havia muita inconsistência na loja. 
7. Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esta 

loja muito rapidamente. 
8. Achei a loja muito complicada de usar. 

9. Senti-me confiante ao utilizar a loja. 
10. Eu ia precisar de aprender muitas coisas antes de utilizar a loja. 

Os dados que permitiram calcular os resultados do SUS – ou índice de satisfação 
do utilizador – foram recolhidos no questionário pós-teste, realizados depois de os 

utilizadores participantes terem realizado as tarefas acima descritas. Como os 
questionários foram elaborados com recurso aos formulários do Google Forms, os 

resultados dos mesmos foram automaticamente dispostos num ficheiro Excel (.xls), o 

que facilitou a inserção das fórmulas necessárias para o cálculo da pontuação do SUS.  

Para que essa pontuação pudesse ser obtida, foi necessário perceber primeiro 

como é que o cálculo é realizado: 

- As pontuações totais das respostas de todas as questões ímpares (1, 3, 5, 

7 e 9) deverão ser somadas e, a esse total, deverá ser subtraído 5. Obter-se-á um 
valor x; 

- As pontuações totais das respostas de todas as questões pares (2, 4, 6, 8 
e 10) deverão ser somadas, até se obter um total. A seguir, deverá fazer-se a 

seguinte subtração: 25 - total das questões pares. Obter-se-á um valor y; 

- No final, a operação base é a seguinte: 

 

(x + y) * 2,5 = Pontuação total do SUS 

 



 167 

Para que a pontuação total do SUS fosse gerada de forma mais prática, eficiente e 

rápida, foi necessário colocar a seguinte fórmula no ficheiro Excel: 

 

fx = ((Q1-1)+(5-Q2)+(Q3-1)+(5-Q4)+(Q5-1)+(5-Q6)+(Q7-1)+(5-Q8)+(Q9-1)+(5-Q10))*2,529 

 

Segundo Alathas (2018), as pontuações obtidas dividem-se em cinco categorias 

localizadas num determinado intervalo de valores, como consta na Tabela 8. 

 

Pontuação SUS Avaliação Classificação 

> 80,3 A Excelente 

68 – 80,3 B Boa 

68 C Ok 

51 - 68 D Pobre 

< 51 F Horrível 

Tabela 8 - Escala de pontuações do SUS (adaptado de Alathas (2018)) 

 

 

8. Discussão dos resultados e trabalho futuro 

Depois de apresentadas as formas como os dados foram recolhidos e como foram 
analisados, este capítulo dedica-se à discussão dos mesmos e, também, a dar resposta 

à questão de investigação “Que nível de impacto tem o design de interfaces de e-

commerce baseado em boas práticas na decisão de compra de um cliente?” 

 

 
29 Q1 corresponde à questão número 1 do questionário, Q2 à questão número 2, e assim sucessivamente. 
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8.1. Discussão dos resultados e resposta à questão de investigação 

Os resultados obtidos através do System Usability Scale vieram corroborar e 
complementar todos os insights recolhidos através da observação e diálogo com os 

participantes durante os testes de usabilidade. 

Como é possível perceber pelas questões do SUS, as perguntas ímpares referem-
se a todos os aspetos positivos relativos à usabilidade da loja online e das interfaces 

prototipadas, e as perguntas pares a todos os aspetos negativos. Desta forma, as 
respostas às questões ímpares deverão estar situadas do lado direito da escala – nos 

níveis 4 e 5 –, enquanto as respostas às questões pares deverão estar situadas do lado 
esquerdo da escala – nos níveis 1 e 2 –, preferencialmente. De forma também a facilitar 

a análise dos resultados, foi elaborado o gráfico da Figura 143 onde é possível ver o 
nível médio das respostas atribuídas pelos participantes, tanto referentes aos testes à 

loja online como aos protótipos desenvolvidos. 

Começando pela análise aos resultados das questões ímpares dos testes 

realizados à loja online Mistolin Solutions – Tabela 9 –, as respostas à questão 1 

“Penso que gostaria de usar esta loja com mais frequência” mostra uma 
distribuição por todos os níveis da escala, à exceção do nível 5, que não possui 

qualquer voto. Dos cinco participantes, 40% manteve-se neutro na resposta (nível 3), 
sendo que os restantes 40% não gostariam de utilizar a loja (nível 1 e 2) e os restantes 

20% respondeu nível 4, permitindo concluir que, caso fosse necessário, esse utilizador 
regressaria à loja online.  

No que diz respeito às respostas à questão 3 “Achei a loja fácil de usar”, ao 
analisar-se a Tabela 9, é possível perceber uma distribuição homogénea por todos os 

níveis da escala, mostrando que todos os participantes possuem opiniões diferentes 

no que diz respeito à facilidade de navegação na loja online Mistolin Solutions. Assim, 
40% dos participantes (respostas nos níveis 1 e 2) não acham que a navegação na loja 

seja simples, 20% manteve-se neutro, e os restantes 40% (respostas nos níveis 4 e 5) 
concordam que a navegação na loja é relativamente simples. 

Ao analisarem-se as respostas à questão 5 “Achei que as várias 
funcionalidades da loja estavam bem integradas”, é possível concluir que a maior 

parte dos participantes dos testes não concorda com a afirmação. Dos cinco 
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participantes, 60% respondeu nível 2 da escala, sendo que apenas 20% concordou que 

as funcionalidades estavam relativamente bem integradas (nível 4) e os restantes 20% 
mantiveram-se neutros. Conclui-se que a loja online Mistolin Solutions necessita de 

alterar alguns aspetos para melhorar a usabilidade da mesma e, consequentemente, a 

experiência dos seus utilizadores. 

A questão 7 “Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esta 

loja muito rapidamente” e a questão 9 “Senti-me confiante ao utilizar a loja” 
repetem o mesmo cenário de respostas que a questão 3, onde todos os participantes 

responderam níveis diferentes. Logo, também aqui os participantes se mostram muito 
divididos nas suas opiniões, concluindo-se, em relação à questão 7, que a loja online 

Mistolin Solutions poderá ser simples para qualquer pessoa que queira navegar e 
adquirir um produto, mas talvez haja certos aspetos que necessitem de ser alterados 

para a experiência do utilizador melhorar. Já em relação à questão 9 deduz-se que a 
loja online transmite alguma confiança para que o utilizador prossiga com uma compra 

até ao fim, mas não o suficiente para que seja algo comum e recorrente. 

 

 Participantes 

Atributo de Nielsen (1993) Questões P1 P2 P3 P4 P5 

Satisfação Q1 20% 20% 40% 20% 0% 

Facilidade de Aprendizagem Q3 20% 20% 20% 20% 20% 

Eficiência Q5 0% 60% 20% 20% 0% 

Facilidade de aprendizagem Q7 20% 20% 20% 20% 20% 

Satisfação Q9 20% 20% 20% 20% 20% 

Tabela 9 - Questões ímpares do SUS relativas à loja online Mistolin Solutions 

 

Em relação às questões pares relativas à loja online Mistolin Solutions - Tabela 10 
-, a questão 2 “Achei a loja desnecessariamente complexa” mostra que houve uma 

percentagem elevada de utilizadores (60%) a acreditarem que a loja possui um grau 
de complexidade elevado sem qualquer necessidade ou propósito (respostas no nível 
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4). Os restantes 40% dos participantes não concorda, respondendo equilibradamente 

entre os níveis 1 (20%) e 2 (20%) da escala. A complexidade da navegação poderá 
interferir com a decisão de compra do utilizador, ou seja, quanto mais complexa for a 

navegação na loja, maior a probabilidade de o cliente abandonar o website sem adquirir 

nenhum produto ou serviço. 

No que diz respeito à questão 4 “Acho que precisaria de suporte técnico para 

poder usar a loja”, a maioria dos utilizadores (80%) não acha que necessitaria de um 
suporte técnico (60% responderam nível 1 e os restantes 20% nível 2). Os restantes 

participantes mantiveram-se neutros na sua opinião. 

À questão 6 “Achei que havia muita inconsistência na loja”, 40% dos 

participantes afirmaram que a loja online Mistolin Solutions apresenta alguma 
inconsistência (nível 4). Os restantes 40% das respostas foram divididas 

equilibradamente pelos níveis 1 e 2 e os restantes 20% mantiveram-se neutros 
(respostas no nível 3). 

As respostas à questão 8 “Achei a loja muito complicada de usar” seguem o 

mesmo padrão das respostas à questão 6, ou seja, 40% dos participantes assinalou 
nível 4, concordando que possuem alguma dificuldade ao navegar na loja online. Os 

restantes 40% distribuíram-se pelos níveis 1 (20%) e 2 (20%) e o resto dos participantes 
manteve-se neutro na sua opinião. 

Por fim, as respostas à questão 10 “Eu ia precisar de aprender muitas coisas 
antes de utilizar a loja” permitem concluir que, apesar de se notarem algumas 

reticências nas questões acima no que diz respeito à complexidade do uso, 
inconsistência das funcionalidades, entre outras, 80% dos participantes não acham que 

precisariam de aprender coisas novas para conseguirem utilizar corretamente a loja 

online (nível 1 e 2). No entanto, os restantes 20% acham que teria de aprender algumas 
coisas antes de utilizarem a loja para executar uma tarefa como, por exemplo, uma 

compra. 
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 Participantes 

Atributo de Nielsen (1993) Questões P1 P2 P3 P4 P5 

Facilidade de memorização Q2 20% 20% 0% 60% 0% 

Facilidade de 
aprendizagem/Satisfação 

Q4 60% 20% 20% 0% 0% 

Eficiência/Minimização dos 
erros 

Q6 20% 20% 20% 40% 0% 

Eficiência Q8 20% 20% 20% 40% 0% 

Facilidade de aprendizagem  Q10 60% 20% 0% 20% 0% 

Tabela 10 - Questões pares do SUS relativas à loja online Mistolin Solutions 

 

Passando agora à análise das questões ímpares do questionário SUS relativo às 

interfaces prototipadas – Tabela 11 –, as respostas à questão 1 “Penso que gostaria 
de usar esta loja com mais frequência” mostram que 60% dos utilizadores (soma 

das respostas nos níveis 4 e 5) gostariam de navegar na loja online mais 
frequentemente, sendo que os restantes 40% se mantiveram neutros (resposta no nível 

3), não havendo utilizadores que mostrassem que, de facto, não voltariam a utilizar a 
loja (respostas nos níveis 1 e 2). Assim, ao compararem-se os resultados desta questão 

com os da loja online relativos a esta questão, é possível notar que as respostas dadas 

pelos utilizadores que testaram os protótipos estão mais de acordo àquilo que é 
esperado em questões ímpares, ou seja, os valores situam mais à direita da escala do 

que as respostas referentes à loja online. Conclui-se que existe uma maior 
predisposição dos utilizadores para usar mais vezes a loja online com as interfaces 

prototipadas do que como ela se encontra atualmente. Calculando as médias das 
respostas dadas, e como se pode comprovar na Figura 143, a média do valor das 

respostas referentes aos protótipos situa-se nos 3,8, enquanto na loja online se situa 
nos 2,6. 

As respostas à questão 3 “Achei a loja fácil de usar” indicam que, no geral, todos 
os participantes responderam positivamente. No que diz respeito às respostas 

atribuídas pelos participantes que testaram a loja online, a média (Figura 143) situa-se 
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no nível 3, ou seja, cada participante atribuiu um valor diferente, não havendo quaisquer 

valores repetidos. No entanto, ao comparar-se com a média resultante das respostas 
atribuídas pelos utilizadores que testaram as interfaces prototipadas, é possível notar 

que a mesma é superior, situando-se nos 4,4. Tratando-se de uma questão ímpar, o 

ideal é que a média da resposta esteja o mais próxima possível do valor máximo da 
escala (5). Assim, conclui-se que os protótipos são mais simples de usar e interagir, 

não exigindo muito esforço e estando a navegação nos mesmos mais adequada às 
expectativas dos utilizadores do que as interfaces da loja online atualmente 

implementada. 

Em relação às respostas à questão 5 “Achei que as várias funcionalidades da 

loja estavam bem integradas”, todos os participantes concordaram que as 
funcionalidades da loja se adequavam bem ao seu objetivo, em que 40% das respostas 

se situaram no nível 4 e os restantes 60% no nível 5. Comparando com as respostas 
dadas na mesma pergunta relativa às interfaces da loja online, é possível concluir que 

as tarefas se realizam mais tranquilamente e facilmente nas interfaces dos protótipos, 

onde os conteúdos estão mais organizados e são mais simples de entender. 
Analisando as médias das respostas a partir do gráfico da Figura 143 repara-se que a 

média dos protótipos (4,6) está próxima do valor máximo da escala (5), enquanto a das 
interfaces da loja online (2,6) se situa bastante próximo ao valor médio da escala (2,5). 

Na questão 7 “Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esta 
loja muito rapidamente”, a maior parte dos participantes (80%) deram uma resposta 

no nível máximo da escala (5), concordando que a maioria dos utilizadores navegariam 
e executariam algum processo na loja com o mínimo de dificuldade e de forma rápida. 

No entanto, 20% dos participantes responderam no nível 2, o que permite concluir que 

terá havido um ou mais fatores que, possivelmente, levaram um dos participantes a 
achar que as interfaces necessitariam de ser melhoradas. Apesar disto, ao analisar-se 

as médias no gráfico da Figura 143, é possível notar que a média relativa às interfaces 
prototipadas (4,4) é superior à das interfaces da loja online (3), permitindo afirmar que 

o processo de aprendizagem de qualquer pessoa que necessitasse de usar a loja online 
seria mais rápido e com menos entraves com as interfaces desenvolvidas ao longo 

desta investigação. 
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Na questão 9 “Senti-me confiante ao utilizar a loja”, a maioria dos participantes 

(80%) atribuiu o nível 5 da escala, e os restantes 20% atribuíram nível 4. No que diz 
respeito a compras através da Internet, a confiança e a segurança que os utilizadores 

sentem, como foi possível notar em momentos anteriores, é crucial para que estes 

levem o processo de aquisição de um produto ou serviço avante. A partir da análise ao 
gráfico da Figura 143 repara-se que a média das respostas atribuídas durante os testes 

de usabilidade às interfaces da loja online se situa no nível 3, enquanto a média das 
interfaces prototipadas (4,8) se encontra mais próximo do valor ideal (5). Assim, 

comparando estes valores, é notório que as interfaces dos protótipos desenvolvidos ao 
longo desta investigação transmitem maior credibilidade, confiabilidade e segurança do 

que as interfaces que, atualmente, constituem a loja online Mistolin Solutions.  

 

 Participantes 

Atributo de Nielsen (1993) Questões P1 P2 P3 P4 P5 

Satisfação Q1 0% 0% 40% 40% 20% 

Facilidade de Aprendizagem Q3 0% 0% 0% 60% 40% 

Eficiência Q5 0% 0% 0% 40% 60% 

Facilidade de aprendizagem Q7 0% 20% 0% 0% 80% 

Satisfação Q9 0% 0% 0% 20% 80% 

Tabela 11 - Questões ímpares do SUS relativas às interfaces prototipadas 

 

Passando agora à análise das questões pares, na questão 2 “Achei a loja 
desnecessariamente complexa”, 100% dos participantes deram a sua resposta no 

nível 1 da escala, o que permite afirmar que o grau de complexidade da navegação nas 
interfaces é baixo. Ao analisarem-se as respostas à pergunta 2 do questionário 

correspondente às interfaces da loja online, é possível observar que os dados 
apresentam algumas diferenças. Nas questões pares do questionário SUS, quanto 

mais próximo do nível 1 as respostas estiverem melhor são os resultados. Assim, ao 
compararem-se as médias das respostas através do gráfico da Figura 143, observa-
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se que a média das interfaces protótipadas (1) é mais favorável para a contribuição 

para uma melhor usabilidade do que a média das interfaces da loja online Mistolin 
Solutions (3). 

Relativamente à questão 4 “Acho que precisaria de suporte técnico para poder 

usar a loja”, todos os cinco participantes acham que não iriam precisar de ajuda por 
parte do suporte técnico para conseguir utilizar as interfaces prototipadas da loja online, 

sendo que 80% respondeu nível 1 e os restantes 20% nível 2. Aqui os resultados 
médios para ambos os casos (protótipos e loja online) diferem em apenas 4 décimas, 

permitindo concluir que não seria necessário a ajuda de nenhum suporte por parte dos 
responsáveis pela loja online para que uma compra fosse efetuada em qualquer dos 

casos. No entanto, os protótipos possuem uma ligeira vantagem em relação às 
interfaces da loja online (1,2 versus 1,6 pontos médios, respetivamente). 

Às questões 6 “Achei que havia muita inconsistência na loja” e 8 “Achei a loja 
muito complicada de usar”, todos os participantes responderam nível 1, tornando 

claro que as interfaces prototipadas apresentam uma consistência e facilidade de 

navegação que correspondem às expectativas dos testantes, respetivamente. 
Comparando com as mesmas questões relativas à loja online, através da análise das 

médias presentes na Figura 143, ambas as questões obtiveram uma média de 1, 
enquanto na loja online essa média foi 2,8. Como se tratam de questões pares, 

resultados perto de 1 contribuem para uma melhor usabilidade e, assim, as interfaces 
prototipadas cumprem melhor esse papel. 

Por último, as respostas à questão 10 “Eu ia precisar de aprender muitas coisas 
antes de utilizar a loja” acompanham o nível médio respondido em todas as questões 

pares anteriores. Dos cinco participantes, 100% mostraram que conseguiriam navegar 

nas interfaces com o mínimo de problemas, sendo que essa percentagem se divide: 
80% respondeu nível 1 e os restantes 20% nível 2. Ao comparar-se com as respostas 

atribuídas na mesma questão, mas pelos utilizadores que testaram a loja online, 
constata-se que os protótipos vieram trazer uma pequena melhoria, tendo as respostas 

médias sido 1,8 (no caso dos testes da loja online Mistolin Solutions) e 1,2 (no caso 
dos testes às interfaces prototipadas). 
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 Participantes 

Atributo de Nielsen (1993) Questões P1 P2 P3 P4 P5 

Facilidade de memorização Q2 100% 0% 0% 0% 0% 

Facilidade de aprendizagem/Satisfação Q4 80% 20% 0% 0% 0% 

Eficiência/Minimização dos erros Q6 100% 0% 0% 0% 0% 

Eficiência Q8 100% 0% 0% 0% 0% 

Facilidade de aprendizagem Q10 80% 20% 0% 0% 0% 

Tabela 12 - Questões pares do SUS relativas às interfaces prototipadas 

 

Através da análise da Figura 143, no que diz respeito às questões ímpares (aspetos 
positivos), é possível concluir que as respostas dadas para as interfaces prototipadas 

é superior a todas as questões relativas à loja online, ou seja, as mesmas situam-se 
mais próximas dos níveis ideais expectáveis (nível 4 e 5). O mesmo se verifica para as 

questões pares (aspetos negativos): as interfaces prototipadas possuem uma média 

de respostas mais aceitável que as da loja online, situando-se mais próximas dos níveis 
1 e 2. Conclui-se, então, que as interfaces prototipadas durante esta investigação, e 

seguindo os princípios descritos nas boas práticas para o desenvolvimento de 
interfaces de plataformas destinadas ao comércio eletrónico, vieram contribuir para 

 

Figura 143 - Gráfico com a média de respostas do SUS 
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uma melhoraria da experiência do cliente e, da usabilidade que, atualmente, as 

interfaces da loja online fornece. 

Por fim, depois de os resultados do SUS terem sido analisados, é notório o facto de 

que existem diferenças significativas no que diz respeito à experiência do utilizador e 

usabilidade das interfaces da loja online Mistolin Solutions para as prototipadas. 

Para se perceber qual seria a classificação final a ser atribuída à usabilidade de 

cada um dos projetos, foi necessário calcular a média dos resultados individuais da 
pontuação do SUS. Para tal, recorreu-se de novo ao Excel onde foi inserida a seguinte 

fórmula, usada tanto para o cálculo do resultado médio da usabilidade da loja online 
como dos protótipos:  

 

fx = MÉDIA(P1:P5) 30  

 

Na Tabela 13 é possível conhecer todos os resultados individuais resultantes do 

questionário SUS e respetivo cálculo médio. De acordo com a Tabela 13,o resultado 

médio referente à loja online Mistolin Solutions situa-se nos 55,5 pontos, o que 
corresponde, segundo Alathas (2018) na Tabela 2, a uma usabilidade considerada 

pobre. Em contrapartida, no que diz respeito ao protótipo, o resultado médio situa-se 
nos 91,5 pontos, o que corresponde a uma usabilidade considerada excelente. 

 

Interfaces 
testadas Pontuação individual Escala/Avaliação Média 

Loja online 
Mistolin Solutions 

37,5 Horrível (F) 

55,5 
(Pobre) 

70,0 Boa (B) 

55,0 Pobre (D) 

95,0 Excelente (A) 

20,0 Horrível (F) 

 
30 A informação que consta dentro de parêntesis (P1:P5) engloba os resultados individuais de todos os participantes, onde 
P1 significa “Participante 1” (primeiro valor) e P5 “Participante 5” (último valor). 
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Interfaces 
protótipadas 

87,5 Excelente (A) 

91,5 
(Excelente) 

85,0 Excelente (A) 

90,0 Excelente (A) 

97,5 Excelente (A) 

97,5 Excelente (A) 

Tabela 13 - Resultados individuais do SUS e respetivos cálculos médios 

 

Depois de preenchido o questionário que permitiu calcular o índice de satisfação 
geral de cada utilizador – Tabela 13 –, o participante foi ainda convidado a responder 

a um conjunto de quatro questões adicionais. No final dessas havia, ainda, um campo 
de resposta aberta, onde os participantes foram convidados a deixar sugestões de 

melhoria, sendo o mesmo opcional. Tal como no questionário SUS, a resposta a estas 
quatro questões foi feita através de uma escala de Likert de 1 a 5, em que, da questão 

1 à 3, o nível 1 corresponde a “Discordo totalmente” e o 5 a “Concordo totalmente”, e 

na pergunta 4, o 1 corresponde a “Péssima” e o 5 a “Excelente”. Logo, quanto mais 
próximo do valor máximo as respostas estiverem, melhor resultado demonstram.  

A primeira questão “Senti-me seguro ao navegar e a comprar na loja online 
Mistolin Solutions” foi realizada com o intuito de avaliar o grau de confiança e 

segurança do utilizador ao realizar um processo de compra, através da interação com 
as interfaces. De acordo com a média das respostas dadas pelos participantes, visível 

na Figura 152, é possível notar que a média correspondente aos protótipos (4,8) é 
superior à que diz respeito às interfaces da loja online (2,8). Nas interfaces da loja 

online – Figura 144 –, 40% dos participantes responderam à questão com o nível 
mínimo da escala (1), sendo que outros 40% responderam nível 2 (20%) e nível 3 

(20%). Os restantes 20% responderam nível 4, não sendo verificado mais nenhuma 

resposta acima desse nível. Relativamente às interfaces prototipadas – Figura 145 –, 
80% dos participantes atribuíram o nível máximo da escala, concordando totalmente 

com a afirmação, enquanto os restantes 20% (um participante) atribuíram nível 4. 
Através da análise destes valores é possível verificar que a segurança e a confiança 



 178 

do cliente são mais rapidamente conquistadas através das interfaces desenvolvidas ao 

longo desta investigação.  

Na segunda questão, “No futuro, imagino-me a fazer compras na loja online 
Mistolin Solutions.” é possível reparar que os resultados presentes na Figura 146 e 

na Figura 147 são muito semelhantes entre si. Enquanto que no gráfico 
correspondente à loja online a maior parte dos utilizadores responde nível 2, nos 

protótipos a maior parte dos utilizadores respondeu nível 3, sendo que o nível 1 e 4 
tiveram, em ambos os casos, uma resposta cada A leitura dos gráficos, a par com a 

análise das questões pré-teste e das declarações feitas pelos participantes durante os 

testes, permite concluir que, possivelmente, os participantes não se veem a fazer 

Figura 144 - Respostas à questão 1 (Loja online) 

Figura 145 - Respostas à questão 1 (Protótipos) 
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compras na Mistolin Solutions devido à tipologia de produto que a mesma vende. Este 

facto poderá justificar o resultado presente na Figura 152. No entanto, a média é 
ligeiramente superior nos protótipos, indicando um sinal a favor destes. 

As respostas a esta questão poderão estar relacionadas com a tipologia de 

produtos que os utilizadores compram. Como é possível notar pela Figura 140, os 
produtos comercializados pela Mistolin Solutions não se enquadram na preferência dos 

participantes nos testes de usabilidade, o que poderá levar a que estes não se 
imaginem com facilidade a fazer compra na Mistolin Solutions no futuro. 

Figura 147 - Respostas à questão 2 (Protótipos) 

Figura 146 – Respostas à questão 2 (Loja online) 
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A questão “Recomendaria a loja online Mistolin Solutions a amigos e 

familiares” permitiu avaliar a lealdade do cliente para com a loja online Mistolin 
Solutions. Apesar de os resultados da questão anterior terem demonstrado que os 

participantes não se imaginam a fazer compras nesta plataforma, é possível supor, 

através da análise dos gráficos das Figura 148 e Figura 149 que, caso estes tenham 
amigos e/ou familiares que desejem comprar químicos ou artigos de limpeza 

profissional, os mesmos recomendariam mais facilmente a loja online caso esta 

estivesse implementada com as interfaces prototipadas. Através da análise da média 

de respostas que foram dadas pelos participantes que testaram a loja online situa-se 
nos 2,4, enquanto a média dos utilizadores que testaram as interfaces se situa nos 3,8 

– Figura 152. 

Figura 149 - Respostas à questão 3 (Protótipos) 

Figura 148 - Respostas à questão 3 (Loja online) 
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As respostas à quarta questão “Como classificas a tua experiência de compra 

na loja online Mistolin Solutions?” permitem concluir, com base na comparação de 
médias demonstradas na Figura 152 que os participantes que tiveram uma experiência 

mais agradável foram aqueles que testaram as interfaces prototipadas durante esta 
investigação. Para além disso é possível observar-se pelos gráficos das Figura 150 e 

Figura 151 que nas respostas ao questionário correspondente às interfaces 

prototipadas, as respostas concentram-se mais nos níveis 4 e 5 do que no questionário 
referente às interfaces da loja online.   

Por fim, os utilizadores que testaram a loja online deixaram mais sugestões de 
melhoria do que aqueles que testaram as interfaces prototipadas, o que permite 

concluir que a experiência nos protótipos esteve mais próxima das expectativas dos 

Figura 150 - Respostas à questão 4 (Loja online) 

Figura 151 - Respostas à questão 4 (Protótipos) 
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participantes do que a experiência com a loja online Mistolin Solutions. Realçar, 

também, que as sugestões de melhoria dadas pelos participantes já estavam resolvidas 
nos protótipos, tendo correspondido aos problemas identificados pelo investigador 

durante a análise inicial realizada às mesmas. 

 
Os dados obtidos durante esta investigação e descritos no presente capítulo 

permitiram retirar diversas conclusões que foram úteis para terminar, com sucesso, 

esta investigação. Foi notório que conceitos como segurança, confiança e credibilidade 

estiveram sempre presentes durante a fase de recolha de informação, fase de 
desenvolvimentos dos protótipos e durante as sessões do focus group e dos testes de 

usabilidade. Toda a informação recolhida durante a investigação e durante a parte 
prática, juntamente com a análise de todos os resultados obtidos, permitiu responder à 

pergunta de investigação “Que nível de impacto tem o design de interfaces de e-
commerce baseado em boas práticas na decisão de compra de um cliente?”. É possível 

afirmar que as boas práticas e dicas recomendadas por designers experientes na área 
e descritas na literatura, apesar de, durante este período, se ter percebido que vão 

depender muito da estratégia de marketing usada, são, de facto, benéficas para 
melhorar bastante a usabilidade de uma loja online. Percebeu-se que é necessário 
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1. Senti-me seguro ao
navegar e a comprar na

loja online Mistolin
Solutions.

2. No futuro, imagino-
me a fazer compras na

loja online Mistolin
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online Mistolin Solutions

a amigos e familiares.

4. Como classificas a tua
experiência de compra
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Médias:

Questões gerais

Loja online Protótipos

Figura 152 – Média das respostas dadas às questões gerais (valores mais elevados são 
melhores) 
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investir em pesquisa nas áreas de UX e UI pois se existe uma maior credibilidade, 

confiança e segurança do consumidor ao navegar e ao comprar em determinada loja, 
é provável que as empresas comecem a ter retorno desse investimento e, 

consequentemente, lucro.  

No que diz respeito à de decisão de compra, foi possível comprovar que o redesign 
da loja online Mistolin Solutions veio influenciar a mesma de uma forma positiva, ou 

seja, os utilizadores sentir-se-iam mais seguros, confiantes e familiarizados ao 
adquirirem um produto nos protótipos desenvolvidos do que nas interfaces que, 

atualmente, compõem a loja online. De igual modo, através da análise dos dados 
obtidos, foi possível concluir que a experiência dos utilizadores nos protótipos, apesar 

de os produtos comercializados pela Mistolin Solutions não se enquadrarem na 
tipologia daquilo que, habitualmente, adquirem online, vão ao encontro às suas 

expectativas e àquilo que eles esperam encontrar num website dedicado a comércio 
online.  

 

8.2. Sugestões de melhoria 

Algo que é visível em diversas lojas online, sendo também uma das boas práticas 

recomendadas a seguir (ponto 5.1.5.11.), é a implementação de pop-ups ativados 
quando o cliente demonstra qualquer intenção de abandonar a loja. Um dos exemplos 

que se poderá seguir é alertar o cliente através de um aviso personalizado no título da 
página no navegador. 

A loja online ColourPop Cosmetics31 apresenta, enquanto o cliente navega pela 
mesma, o seu favicon32 e o título da página, como é possível comprovar pela Figura 

153. No entanto, caso o cliente abra outro separador ou saia do navegador, o nome da 

aba do navegador altera-se para uma chamada de atenção, em tom de brincadeira, ao 
consumidor, perguntando-lhe “Hey, onde foste?” (“Hey, where’d you go?”), ficando 

intermitente até o utilizador regressar ao website - Figura 154. 

 
31 https://colourpop.com/ acedido a 10 de junho de 2022 
 
32 Um favicon é uma pequena imagem (16x16píxeis) que representa uma versão simplificada do logótipo, presente junto ao 
título da página na aba do navegador. 



 184 

Quando o cliente demonstrar intenções de estar prestes a abandonar a loja, 

diversos autores defendem o uso de pop-ups como um último esforço para reter o 
cliente e fazer com que este realize uma compra. Segundo o especialista Kim Salazar, 

num artigo intitulado “10 Ways to Use Exit-Intent Popups to Improve UX”33, nestes pop-
ups poderão ser oferecidos descontos ou algo de mais valor ao cliente. Para além 

disso, estes poderão servir para guardar um processo que demore muito tempo para o 
cliente, recolher feedback, alertar para possíveis erros ou até mesmo para oferecer 

suporte técnico. Apesar de não se tratar de uma loja online, um dos exemplos de pop-
ups ativados pela intenção de saída que foi encontrado foi no website do Neil Patel – 

Figura 155. Este é ativado no momento em que o cursor do mouse do utilizador 

abandona a página em questão. 

 
33 https://www.nngroup.com/articles/exit-intent-good-ux/ acedido a 22 de junho de 2022 

Figura 154 – Alerta dado ao cliente através da mudança do título de página 

Figura 153 – Título da página 

Figura 155 – Website do Neil Patel (à esquerda). Quando o utilizador demonstra intenção de abandonar a 
página, o pop-up (à direita) é ativado, oferecendo ao cliente algo de valor que poderá ser do seu interesse 
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No entanto, o uso de pop-ups deverá ser feito com extrema cautela, uma vez que 

poderão impactar negativamente os utilizadores. 

Por fim, algo que foi percetível durante as conversas informais pós-teste com os 

utilizadores que testaram a loja online e os protótipos relaciona-se com a paleta 

cromática usada, principalmente, na loja online. Como um dos pontos anotados durante 
a análise inicial às interfaces da loja online foi o brilho do verde usado, na construção 

dos protótipos foi testado um verde mais escuro e menos forte que o original. Alguns 
utilizadores, ao compararem as interfaces da loja online com as dos protótipos, 

afirmaram que, apesar de ainda haver muito verde, o verde usado nos protótipos 
tornava-se mais confortável e menos cansativo do que o usado na loja online. Desta 

forma, deixa-se a sugestão de a paleta cromática usada para a Mistolin Solutions ser 
revista e, possivelmente, alterada. Os verdes encontram-se dispostos na Figura 156.  

 

8.3. Trabalho futuro 

Apesar de a usabilidade das interfaces de uma plataforma de e-commerce 
influenciar, de forma praticamente direta, a decisão de compra de um cliente, existem 

outros aspetos que deverão ser tidos em conta. Um desses aspetos é a acessibilidade 
que, apesar de ter sido um tema abordado nesta dissertação, onde foi realçada a sua 

importância nos dias de hoje, admite-se não ter sido um fator prioritário no 
desenvolvimento dos protótipos das interfaces. No entanto, seria vantajoso haver 

investimento nessa área, uma vez que é um dos aspetos que certamente irá contribuir 
para tornar a Mistolin Solutions a loja online de referência no que diz respeito ao 

Figura 156 - À esquerda, o verde original da loja online Mistolin Solutions 
(#61A60E). À direita, o verde usado nos protótipos (#74A343) 
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comércio de soluções integradas para higiene e limpeza, tanto para a área profissional 

e semiprofissional como para consumidor final. 

Outro fator é a adaptabilidade das interfaces a ecrãs de menor dimensão, 

nomeadamente ecrãs de smartphones. Apesar de serem apresentadas interfaces que 

visam mostrar como é que as mesmas se adaptariam, estas carecem de revisão e de 
testagem com utilizadores reais. Dado o tempo despendido na idealização, discussão, 

desenvolvimento e alterações das interfaces para desktop, não é possível de momento 
afirmar que, em dispositivos móveis, as mesmas funcionem como é esperado. 

Por fim, para que a loja online Mistolin Solutions passe a ter mais clientes e, 
consequentemente, mais lucro, é necessário que sejam adotadas melhores estratégias 

de marketing. Apesar de este tema não ter sido o foco direto desta investigação nem 
do trabalho prático desenvolvido, foi algo que não poderia ser descartado. De igual 

modo foram notórios os problemas que existem neste âmbito. Vale realçar, também, 
que apesar de haver inúmeras boas práticas que deverão ser seguidas no 

desenvolvimento de interfaces de plataformas de e-commerce, as mesmas não são 

obrigatórias e certas que resultem num determinado projeto, não funcionando como 
regra geral e estando sempre dependentes, novamente, das estratégias de marketing 

e de vendas adotadas pelas empresas.  

No que diz respeito aos softwares usados, uma vez que a loja online Mistolin 

Solutions se encontra desenvolvida com recurso ao Shopify, existe a necessidade de 
que haja investimento em algumas das soluções prototipadas. 

É importante salientar que, no momento da escrita desta dissertação, as interfaces 
prototipadas durante a investigação estão a ser alvo de análise por parte de empresas 

externas dedicadas ao desenvolvimento web para, brevemente, serem implementadas 

e, assim, se tornarem a nova loja online Mistolin Solutions. 
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9. Conclusão 

Realizar esta investigação em contexto empresarial permitiu a aquisição de 

diversas competências e, também, visualizar melhor as diferenças que existem entre o 
trabalho realizado em âmbito académico para um trabalho realizado num âmbito mais 

profissional. Para além disso, esta investigação permitiu aprofundar ainda mais os 
conhecimentos adquiridos ao longo destes anos nas áreas da usabilidade e experiência 

de utilizador e, também, trabalhar numa temática na qual nunca tinha explorado: o 
design de interfaces de e-commerce. Apesar de haver algumas referências datadas de 

épocas onde a Internet não era assim tão avançada, e o e-commerce era algo muito 
primitivo, foi possível reparar que nos dias que correm alguns princípios ainda se 

mantêm atuais. 

No que diz respeito à questão de investigação, é possível afirmar que as 

observações feitas e o estudo dos resultados obtidos permitiram dar uma resposta útil 

e concreta à mesma. Assim, estes resultados indiciam que um design de interfaces 
idealizado e baseado em boas práticas a seguir para o desenvolvimento de plataformas 

de e-commerce, e em sentimentos como a segurança e a confiança do cliente, vai 
influenciar positivamente a decisão de compra do mesmo. No entanto, para além das 

boas práticas, as estratégias de marketing e de aproximação ao consumidor são de 
igual forma importantes e devem ser tidas em conta, uma vez que também elas 

influenciam de forma direta essa decisão. 

Por fim, realça-se o facto de que os resultados e conclusões obtidos com esta 

investigação não deverão ser generalizados para outros projetos de e-commerce, uma 
vez que se trata de um caso de estudo focado especificamente na loja online Mistolin 

Solutions. No entanto, as boas práticas poderão e deverão ser aplicadas a qualquer 

projeto de e-commerce, desde que façam sentido para o mesmo e se enquadrem no 
tipo de negócio. 
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11. Anexos  
11.1. Anexo A – Página inicial Bazar Desportivo 

  

Figura 157 - Homepage da Bazar Desportivo em desktop e mobile (Fonte: bazardesportivo.com/pt) 



 196 

11.2. Anexo B – Página de Exposição dos Produtos Unisan 

  

Figura 158 - Página de Exposição dos Produtos da 
Unisan para desktop (Fonte: unisan.pt/pt) 



 197 

11.3. Anexo C – Página de Detalhe do Produto Dott 

  

Figura 159 - Página de Detalhe dos Produto da Dott (Fonte: dott.pt/pt) 
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11.4. Anexo D – Carrinho de Compras da Farfetch 

Figura 160 - Carrinho de Compras da Farfetch para desktop e dispositivos mobile 
(Fonte: farfetch.com/pt) 
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11.5. Anexo E – Processo de Checkout da Prozis 
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Figura 161 – Processo de Checkout da Prozis (Etapa 1, Etapa 2 e 
Etapa 3) (Fonte: prozis.com/pt/pt)  
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11.6. Anexo F – Página de Registo da Fnac 

  

Figura 162 - Página de Registo da Fnac para desktop e dispositivos mobile (Fonte: 
Fonte: fnac.pt) 
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11.7. Anexo G – Guião e plano do focus group 

 

Guião e planeamento do focus group com especialistas nas áreas e UX e UI 

Informações: 

 - Sobre o projeto de investigação; 

 - Data, local e duração da sessão; 

 - Participantes; 

 - Objetivo. 

 

Etapas: 

 - Etapa 1. (15 min.) - Moderador 

  - Objetivo: Legitimar o debate e motivar os participantes. 

  - Fases:  

a) Informar os participantes sobre os objetivos deste trabalho de 

investigação e do grupo focal; 

b) Consultar os participantes, novamente, sobre a gravação das discussões, 

assegurando a sua não divulgação, uma vez que servirá apenas para 

análise da informação com a devida autorização dos participantes; 

c) Assegurar o anonimato das opiniões; 

d) Destacar a importância de todos no debate; 

e) Destacar que não existem respostas certas; 

f) Explicar as regras de funcionamento do grupo: 

• Só fala uma pessoa de cada vez; 

• Evitar discussões paralelas de modo que todos possam participar; 

• Ninguém deve dominar a discussão; 

• Devem manter a atenção e a discussão na temática em questão. 

 

 - Etapa 2. (15 min.) – Moderador e participantes 

  - Objetivo: Descobrir opções de melhorias, correções a serem feitas e validar a 

interface X. 
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  - Fases: 

a) Informar os participantes sobre os erros encontrados na interface 

atualmente implementada; 

b) Apresentar a interface prototipada como alternativa à atual 

implementada; 

c) Justificar essa solução com base nos resultados do levantamento das boas 

práticas; 

d) Conhecer as perceções dos especialistas; 

e) Início do debate para correções e/ou validação. 

 

Durante a sessão do focus group, o moderador – que, neste caso, será o investigador – terá como 

papéis principais: 

a) Explicar o objetivo do projeto de investigação, quais os resultados esperados e o 

impacto que os dados a obter com o focus group terão no resultado final; 

b) Facilitar a discussão, mantendo a sua organização e intervindo quando necessário; 

c) Incentivar a intervenção de todos os participantes; 

d) Não permitir o avanço para a análise de outra interface enquanto não achar que o 

mesmo deva ser feito (exploração em profundidade); 

e) Elaborar uma síntese daquilo que foi recolhido no final de cada etapa. 

 

No final, o investigador irá agradecer a todos os participantes pela disponibilidade e interesse de 

terem participado neste focus group, assim como pelo tempo que os estes despenderam para tal. 

 

 Nota: A partir da Etapa 2, as restantes etapas irão depender do número de interfaces a 

serem testadas, ou seja, se forem detetados erros em sete interfaces, o focus group irá possuir, 

sensivelmente, oito etapas. O tempo também será relativo para cada etapa. No entanto, estima-se 

que cada uma dure, no máximo, de 15 a 20 minutos. 

 
 
  



 204 

11.8. Anexo H – Declaração de Consentimento (especialistas) 

 

PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado participar nesta investigação. 

O presente documento tem como finalidade esclarecer em que consiste este trabalho de 

investigação e qual é o objetivo e importância da realização deste focus group.  

Esta investigação, realizada em contexto empresarial na MSTN Group (https://www.mstn.pt/), sob 

a orientação da Professora Doutora Ana Carla Amaro (aamaro@ua.pt), coorientação do Professor 

Doutor Vânia Baldi (vbaldi@ua.pt) e supervisão do Jacinto Almeida (jacinto.almeida@mstn.pt), 

tem como objetivo responder à questão de investigação “Que nível de impacto tem o design de 

interfaces de e-commerce baseado em boas práticas na decisão de compra de um cliente?”, 

tendo como caso de estudo a loja online Mistolin Solutions (https://www.mistolinsolutions.com/). 

O principal objetivo deste estudo é apresentar propostas de interfaces que venham solucionar os 

problemas existentes nas interfaces atualmente implementadas, no que diz respeito a questões 

de usabilidade e experiência do utilizador. Para tal, o processo de investigação baseou-se no 

levantamento de boas práticas para o desenvolvimento de interfaces destinadas a e-commerce, 

através da análise de literatura, tendo sido, posteriormente, feito um diagnóstico às interfaces da 

loja online Mistolin Solutions em busca de problemas que afetem a usabilidade e a experiência do 

cliente. Após esta fase, foram desenvolvidas as interfaces que irão ser analisadas e validadas pelos 

especialistas participantes neste focus group.  

 

Finalidade da investigação: Esta investigação tem como objetivo o desenvolvimento de 

propostas de interfaces para a loja online Mistolin Solutions, que poderão vir a resolver problemas 

existentes no que diz respeito a questões de usabilidade e experiência do utilizador nas interfaces 

atualmente implementadas. 

 

Como serão recolhidos os dados: Os dados necessários serão recolhidos através de uma sessão 

em formato de um focus group, presencial, que envolva especialistas nas áreas de user interface 

(UI) e user experience (UX). Após uma breve apresentação das interfaces atuais da loja online 

Mistolin Solutions, de uma explicação dos principais problemas e da apresentação das interfaces 

prototipadas, o objetivo é que os especialistas possam, através da sua experiência profissional, 
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contribuir com mais melhorias, retificações às soluções desenvolvidas pelo investigador e darem a 

conhecer outras perspetivas que considerem relevantes para o estudo.  Para uma recolha de dados 

mais pormenorizada, e para uma posterior análise mais fidedigna sem a possibilidade de haver 

perdas de informação relevante, a sessão será gravada em formato de áudio e vídeo. 

 

Confidencialidade da informação: A informação a ser recolhida – nomeadamente os dados, áudio 

e vídeo da sessão - será acedida exclusivamente pelo investigador, não sendo partilhada nem 

publicada. No entanto, caso seja necessário, informação que seja relevante e que deva ser colocada 

por escrito no resultado desta investigação será feito de forma totalmente anónima, sem nunca 

haver referência a qualquer nome ou apelido. Cada vez que seja necessário fazer uma referência, 

será utilizado o termo “especialista”. Se for de sua vontade, poderá receber uma cópia da 

transcrição do grupo focal, para que lhe seja possível sugerir correções ou alterações ao mesmo. 

 

Participação voluntária: A sua participação é completamente voluntária, sendo que qualquer 

decisão que tome relativamente a não participar, total ou parcialmente, não lhe irá trazer qualquer 

tipo de prejuízo. Durante a sessão, poderá desistir a qualquer momento e, se preferir, a informação 

que tenha sido recolhida será imediatamente eliminada. 

 

Tempo estimado para a realização do focus group: 90 min (MÁX.) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

De acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, eu declaro que: 

a) Recebi uma cópia deste documento; 

b) Li o presente documento, tendo compreendido a explicação que me foi dada acerca do 

objetivo do presente trabalho de investigação e da minha participação neste estudo; 

c) Tive conhecimento do anonimato da recolha das informações; 

d) Tive oportunidade de esclarecer qualquer tipo de dúvida; 

e) Por fim, aceito participar voluntariamente nesta investigação, permitindo / não permitindo 

a gravação de áudio e vídeo do focus group (caso permita a gravação de áudio e vídeo, risque a opção 

“não permitindo”, ou vice-versa). 

 



 206 

 

O/A participante: _____________________________________________________________________________ 

 

O investigador: _______________________________________________________________________________ 

(Eduardo Miguel Marques Soeiro) 

 

 

No futuro, gostaria de ter acesso aos/conhecimento dos resultados deste estudo?     

Sim          Não 

Se respondeu sim, deixe o seu e-mail: _________________________________________________________ 

 

 

Aveiro, ____ de ________________________ de 2022 

 

 

Desde já, agradeço a sua participação! 
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11.9. Anexo I – Guião para os testes de usabilidade 

Guião dos testes de usabilidade 

1. Dar as boas-vindas ao utilizador, garantindo que o mesmo se encontra confortável e livre 

de distrações. 

 

2. Relembrar o utilizador do objetivo deste trabalho de investigação, explicando a sua 

importância e quais serão as expectativas futuras dos seus resultados. 

 

3. Confirmar se a vontade do participante está de acordo com o que foi descrito no 

consentimento. 

 

4. Caso esteja tudo conforme o previsto, explicar ao utilizador que irão ser realizados dois 

questionários: um antes do teste, de forma a serem obtidas informações mais gerais, e um 

depois do teste, de forma a serem obtidas informações relativas à sua experiência ao interagir 

com a loja online/protótipo. A técnica de think aloud será, sempre, incentivada. 

 

5. Informar o utilizador de que, quer durante os questionários quer durante os testes, o 

mesmo não será avaliado em nenhuma altura, sendo que o alvo de avaliação são as interfaces 

em questão.  

 

6. Questionar o utilizador acerca de possíveis dúvidas, constrangimentos, e se o mesmo se 

encontra preparado para começar o preenchimento do questionário pré-teste. 

 

7. Após o preenchimento do questionário pré-teste, questionar o utilizador se existe algo que 

ele queira esclarecer. A seguir, dar-se-á início ao teste das interfaces da loja online Mistolin 

Solutions/interfaces prototipadas. Nota: As tarefas e a sua descrição estão em falta, uma vez 

que as mesmas ainda não se encontram prontas. 

 

8. Após o término do teste, verificar se o utilizador se encontra, ainda, confortável, ou se 

possui alguma dúvida antes de se iniciar o questionário pós-teste. Sendo estes parâmetros 

verificados, inicia-se o questionário. 

 

9. Ao terminar o questionário, haverá uma breve conversa com o utilizador, em modos mais 

informais, acerca daquilo que ele achou, das suas expectativas, da sua experiência, entre outros 

assuntos. 

 

10. Agradecer ao participante pela participação e pelo tempo despendido na mesma. 

 

11. Dar por terminado o teste de usabilidade.  
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11.10. Anexo J – Declaração de Consentimento (utilizadores) 

PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE USABILIDADE  

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado participar nesta investigação. 

O presente documento tem como finalidade esclarecer em que consiste este trabalho de 

investigação e qual é o objetivo e importância da realização dos testes de usabilidade.  

Esta investigação, realizada em contexto empresarial na MSTN Group (https://www.mstn.pt/), sob 

a orientação da Professora Doutora Ana Carla Amaro (aamaro@ua.pt), coorientação do Professor 

Doutor Vânia Baldi (vbaldi@ua.pt) e supervisão do Jacinto Almeida (jacinto.almeida@mstn.pt), 

tem como objetivo responder à questão de investigação “Que nível de impacto tem o design de 

interfaces de e-commerce baseado em boas práticas na decisão de compra de um cliente?”, 

tendo como caso de estudo a loja online Mistolin Solutions (https://www.mistolinsolutions.com/). 

O principal objetivo deste estudo é apresentar propostas de interfaces que venham solucionar os 

problemas existentes nas interfaces atualmente implementadas, no que diz respeito a questões 

de usabilidade e experiência do utilizador. Para tal, o processo de investigação baseou-se no 

levantamento de boas práticas para o desenvolvimento de interfaces destinadas a e-commerce, 

através da análise de literatura, tendo sido, posteriormente, feito um diagnóstico às interfaces da 

loja online Mistolin Solutions em busca de problemas que afetem a usabilidade e a experiência do 

cliente. Após esta fase, foram desenvolvidas as interfaces que irão ser testadas que, no momento, 

foram validadas por especialistas nas áreas de usabilidade e experiência do utilizador.   

Os testes de usabilidade consistem num conjunto de tarefas solicitadas pelo investigador que o 

utilizador participante deverá realizar. Os resultados destes testes permitirão recolher informações 

pertinentes, fundamentais para dar resposta à questão de investigação acima referida e, assim, 

concluir com sucesso este trabalho de investigação.  

 

Finalidade da investigação: Esta investigação tem como objetivo o desenvolvimento de 

propostas de interfaces para a loja online Mistolin Solutions, que poderão vir a resolver problemas 

existentes no que diz respeito a questões de usabilidade e experiência do utilizador nas interfaces 

atualmente implementadas. 

 

Como serão recolhidos os dados: Antes e após o teste de usabilidade será pedido ao utilizador 

participante para que preencha dois questionários: um questionário antes do teste de usabilidade, 

e outro questionário após o teste de usabilidade. Estes questionários permitirão aceder a 
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informação fundamental para a retirada de conclusões acerca da usabilidade e experiência do 

utilizador. No entanto, e para uma recolha de dados mais pormenorizada, e para uma posterior 

análise mais fidedigna sem a possibilidade de haver perdas de informação relevante, a sessão será 

gravada em formato de áudio e vídeo. 

 

Confidencialidade da informação: A informação a ser recolhida – nomeadamente os dados dos 

questionários, áudio e vídeo da sessão - será acedida exclusivamente pelo investigador, não sendo 

partilhada nem publicada. No entanto, caso seja necessário, informação que seja relevante e que 

deva ser colocada por escrito no resultado desta investigação será feito de forma totalmente 

anónima, sem nunca haver referência a qualquer nome ou apelido. Cada vez que seja necessário 

fazer uma referência, será utilizado o termo “utilizador”. 

 

Participação voluntária: A sua participação é completamente voluntária, sendo que qualquer 

decisão que tome relativamente a não participar, total ou parcialmente, não lhe irá trazer qualquer 

tipo de prejuízo. Durante a sessão, poderá desistir a qualquer momento e, se preferir, a informação 

que tenha sido recolhida será imediatamente eliminada. 

 

Tempo estimado para a concretização do teste de usabilidade: 45 min (MÁX.) 

 

Note-se que o utilizador nunca será alvo de avaliação. O único alvo de avaliação durante os 

testes de usabilidade serão as interfaces apresentadas durante a sessão. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

De acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, eu declaro que: 

a) Recebi uma cópia deste documento; 

b) Li o presente documento, tendo compreendido a explicação que me foi dada acerca do 

objetivo do presente trabalho de investigação e da minha participação neste estudo; 

c) Tive conhecimento do anonimato da recolha das informações; 

d) Tive oportunidade de esclarecer qualquer tipo de dúvida; 
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e) Por fim, aceito participar voluntariamente nesta investigação, permitindo / não permitindo 

a gravação de áudio e vídeo do focus group (caso permita a gravação de áudio e vídeo, risque a opção 

“não permitindo”, ou vice-versa). 

 

 

O/A participante: _____________________________________________________________________________ 

 

O investigador: _______________________________________________________________________________ 

(Eduardo Miguel Marques Soeiro) 

 

No futuro, gostaria de ter acesso aos/conhecimento dos resultados deste estudo?     

Sim          Não 

Se respondeu sim, deixe o seu e-mail: _________________________________________________________ 

 

 

Aveiro, ____ de ________________________ de 2022 

 

 

Desde já, agradeço a sua participação! 
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11.11. Anexo K – Questionário pré-teste 

 
1. Sexo: (Questão fechada) 

- Masculino; 

  - Feminino; 

  - Outro; 

  - Prefiro nnão responder; 

 
 
2. Nos últimos seis meses, quantas vezes comprou um produto online? 

(Questão fechada) 

  - 0x; 

  - 1 a 5x; 

  - 5 a 10x; 

  - +10x; 

 

3. Que tipo de produtos mais compra online? (Questão de escolha múltipla) 

  - Acessórios; 

  - Artigos para casa e/ou jardim; 

  - Livros; 

  - Música; 

  - Produtos de higiene pessoal;  

  - Produtos de limpeza doméstica;  

  - Roupa e calçado; 

  - Outros: 

   - Especifique. 
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4. Qual é o método que mais usa para pagar as suas compras online? (Questão 

fechada) 

  - Cartão de crédito; 

  - Cartão de débito; 

  - Em dinheiro (no ato da entrega); 

  - Paypal; 

  - Transferência bancária; 

  - Outros: 

   - Especifique. 

 

5. Possui alguma preocupação ao realizar uma compra online? (Questão 

fechada) 
- Sim; 

  - Não. 

4.1. Se “Sim”, quais? (Questão de resposta aberta) 

 

6. Já sabia da existência da loja online Mistolin Solutions? (Questão fechada) 

- Sim; 

- Não. 

5.1. Se “Sim”, indique como? (Questão de resposta aberta) 
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11.12. Anexo L – Questionário pós-teste e questões gerais 

 
 

Questões Pós-teste: 
1. Penso que gostaria de usar esta loja com mais frequência. (Escala de Likert) 

  - Discordo totalmente; 

  - Discordo; 

  - Nem concordo nem discordo; 

  - Concordo; 

  - Concordo totalmente. 

 

2. Achei a loja desnecessariamente complexa. (Escala de Likert) 

  - Discordo totalmente; 

  - Discordo; 

  - Nem concordo nem discordo; 

  - Concordo; 

  - Concordo totalmente. 

 

3. Achei a loja fácil de usar. (Escala de Likert) 

  - Discordo totalmente; 

  - Discordo; 

  - Nem concordo nem discordo; 

  - Concordo; 

  - Concordo totalmente. 

 

4. Acho que precisaria de suporte técnico para poder usar a loja. (Escala de 

Likert) 
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- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 

- Concordo totalmente. 

 

5. Achei que as várias funcionalidades da loja estavam bem integradas. (Escala 

de Likert) 
- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 

- Concordo totalmente. 

 

6. Achei que havia muita inconsistência na loja. (Escala de Likert) 

- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 

- Concordo totalmente. 

 

7. Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esta loja muito 

rapidamente. (Escala de Likert) 

- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 
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- Concordo totalmente. 

 

8. Achei a loja muito complicada de usar. (Escala de Likert) 

- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 

- Concordo totalmente. 

 

9. Senti-me confiante ao utilizar a loja. (Escala de Likert) 

- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 

- Concordo totalmente. 

 

10. Eu ia precisar de aprender muitas coisas antes de utilizar a loja. (Escala de 

Likert) 
- Discordo totalmente; 

- Discordo; 

- Nem concordo nem discordo; 

- Concordo; 

- Concordo totalmente. 

 

Questões Gerais: 
1. Senti-me seguro ao navegar e a comprar na loja online Mistolin Solutions. 

(Escala de Likert) 

  - Discordo totalmente; 
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  - Discordo; 

  - Nem concordo nem discordo; 

  - Concordo; 

  - Concordo totalmente. 

 

2. No futuro, imagino-me a fazer compras na loja online Mistolin Solutions. 
(Escala de Likert) 

  - Discordo totalmente; 

  - Discordo; 

  - Nem concordo nem discordo; 

  - Concordo; 

  - Concordo totalmente. 

 

3. Recomendaria a loja online Mistolin Solutions a amigos e familiares. (Escala 

de Likert) 

  - Discordo totalmente; 

  - Discordo; 

  - Nem concordo nem discordo; 

  - Concordo; 

  - Concordo totalmente. 

 

4. Como classificas a tua experiência de compra na loja online Mistolin 

Solutions? (Escala de Likert) 

- Péssima; 

- Má; 

- Ok; 

- Boa; 
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- Excelente. 

 

5. No geral, possuis alguma sugestão de melhoria? (Questão de resposta aberta) 
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11.13. Anexo M – Página inicial 

  

Figura 163 – Página inicial da Mistolin Solutions 
(Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 

Figura 164 - Página inicial prototipada (à 
esquerda para desktop, à direita para 
mobile) 
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11.14. Anexo N - Página de Exposição dos Produtos 

Figura 165 – Página de Exposição dos Produtos da Mistolin 
Solutions (Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 

Figura 166 - Página de Exposição dos Produtos 
prototipada (desktop) 
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Figura 167 - Página de 
Exposição dos Produtos 
prototipada (mobile) 
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11.15. Anexo O - Página de Detalhe do Produto 

  

Figura 168 - Página de Detalhe de Produto da Mistolin 
Solutions (Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 

Figura 169 - Página de Detalhe do 
Produto prototipada (desktop) 
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Figura 170 - Página de Detalhe 
do Produto prototipada (mobile) 
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11.16. Anexo P – Carrinho de Compras 

  

Figura 171 -Carrinho de compras da Mistolin Solutions 
(Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 

Figura 172 - Carrinho de compras prototipado 
(desktop) 
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11.17. Anexo Q – Processo de Checkout 
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Figura 173 - Processo de Checkout da Mistolin Solutions (Informações, Envio e Pagamento) 
(Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 
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Figura 174 - Processo de Checkout protótipado (desktop) 
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11.18. Anexo R – Página de Registo 

Figura 175 - Página de Registo da Mistolin Solutions 
(Fonte: https://www.mistolinsolutions.com/) 

Figura 176 -Página de registo prototipada (desktop) 


