
1 Pesquise algumas definições para “e-commerce’, e a partir daí crie e compartilhe a sua própria definição.

2 Leia e compartilhe algum blog interessante sobre testes em e-commerce.

3 Entre no canal #ecommerce em http://testers.chat e se apresene.

4 Encontre e compartilhe um vídeo interessante sobre testes no contexto de e-commerce.

5 Identifique diferentes tipos de classificações/modelos de e-commerce (ex: Business to Business).

6 Se você estivesse testando uma página “meu carrinho”, quais seriam os três primeiros testes que você 
executaria? Compartilhe eles!

7 Liste cinco exemplo de plataformas de e-commerce (ex: Shopify).

8 Em uma plataforma de e-commerce, o que você implementaria de monitoramento e analytics e por que?

9 Compartilhe suas três ferramentas favoritas para testar produtos e-commerce no The Club.

10 Um sistema e-commerce foi lançado, você precisa fazer smoke tests. Compartilhe o que você testaria.

11 Teste uma página “meu carrinho” sob a perspectiva de uma outra persona. Compartilhe sua persona!

12 Crie um mindmap sobre o que testar e-commerce significa para você e compartilhe!

13 Compartilhe três ideias para testar um website de e-commerce.

14 Pesquise por #ecommerce no Twitter e veja se você consegue pensar em algumas ideias de testes.

15 Liste cinco métodos diferentes de pagamento online.

16 Identifique quais ocasiões do ano são as mais movimentadas para websites de e-commerce. Como você se 
prepararia para elas?

17 Identifique são as partes mais importantes de um website e-commerce.

18 O que são cookies e como geralmente eles são usados em um website e-commerce?

19 Aprenda um pouco sobre estratégias de testes de performance no contexto de um e-commerce.

20 Abandono do carrinho de compras: Quais são as maneiras comuns de lidar com isto?

21 Identifique formas alternativas onde podemos comprar produtos online sem utilizar um computador.

22 Quais são os métodos para proteger dados de um e-commerce? Discuta e compartilhe!

23 Quais são os exemplos de empresas que são plataformas de marketplace?

24 Você já ouviu falar de alguma grande falha em uma e-commerce? Compartilhe no The Club.

25 Quais são as principais preocupações que você associa ao e-commerce e como você testa elas?

26 Aprenda como os usuários são monitorados nos website/aplicativos e-commerce. Compartilhe suas descobertas!

27 Como nós podemos usar dados de analytics do e-commerce para nos ajudar a testar?

28 Identifique questões éticas relacionados a dados de e-commerce. Quais são os exemplos públicos que você conhece?

29 Pesquise e compartilhe como o Search Engine Optimization(SEO) e o e-commerce trabalham juntos.

30 Encontre quatro tipos de cartões de crédito e entenda o que faz eles diferentes (ex: tamanho do número).

Bônus: Pesquise sobre especificações de trabalho para testers no contexto e-commerce, identifique 3 gaps de 
skills do critério que você gostaria de desenvolver em você e crie metas de aprendizado para alcançar eles.
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