
RESULTADO

Teste Preliminar (www.makeawish.org.br) - Solicitado em 07/01/2013 as 9:01 AM

- Realizado por Francesco - Homem 23 anos

Cenário ou Objetivo

Este teste não-remunerado tem como objetivo preparar nossos testadores para realizar

testes fornecidos por nossos clientes.

Tarefas (o que os testadores realizaram durante o teste)

1. Você está procurando por uma organização não governamental (ONG) para realizar uma

doação e um amigo recomendou o site www.makeawish.org.br. Pensando alto, dizendo o que

acha do site, visite as páginas principais para entender como a entidade funciona.

2. Procure pelo site até encontrar o desejo do Brian de ter um dinossauro voador.

Perguntas (o que os testadores responderam após as tarefas)

1. O conteúdo está claro?

Eu achei que o contudo está claro, mais poderia ter mais informações na pagina inicial.

2. Você entendeu o que a entidade faz?

Sim, ela é uma ONG que realiza desejos de crianças a partir de voluntários e de doações que

os internautas fazem.

3. O que você gostou/não gostou?

Gostei do layout do site, bem limpo , gostei da forma de doação do site. Não gostei da forma

que é mostrado os sonhos, poderiam ter colocado uma paginação para que possam ver todos

os sonhos, a diagramação da pagina de conteúdo do sonho também não me agradou.

Poderiam tirar a logo do hospedado via locaweb, achei desnecessário esta informação, achei

que poderia colocar um selo de confiabilidade, tipo de sites que certifique que o site é seguro,

contratem o https pois isso da bastante credibilidade.

4. O site transmitiu credibilidade para você realizar uma doação?

O site é bastante chamativo a ideia é muito boa, mais não me convenceu, pois como falei no

campo acima, poderiam ter colocado um selo de confiabilidade e contratado o protocolo de

https que passa mais segurança para o usuário fazer a sua doação.

Vídeo

Veja o vídeo do testador clicando no link abaixo, ou salve o vídeo no seu computador clicando



Tweet 0

com o botão direito na opção "Salvar link como...".

http://www.testaisso.com.br/v/11etf142etf14056aff820.mp4

Demográfico (o testador cumpriu com as seguintes exigências)

Precisando de um testador do estado de todos, da faixa etária todas, profissão todos,

escolaridade todos, estado civil todos, idiomas todos, faixa salarial todos que utilizam ou não

redes sociais.

Gosto 0
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