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OpiniãO
Usabilidade de software: 

quatro razões para  
torná-lo prioridade 

O sucesso de 
um produto de 
software interativo 
vai depender da 
experiência do 
usuário ao utilizar 
esse produto. 

Produtos de sucesso 
são aqueles que aju-
dam seus usuários a 

alcançar seus objetivos de 
uma maneira mais fácil e 
rápida comparado aos pro-
dutos concorrentes. 

A experiência de usuário 
é, portanto, um dos aspec-
tos mais importantes para 
tornar um produto intera-
tivo bem-sucedido, seja ele 
um negócio online (site ou 
e-commerce), um aplicativo 
ou qualquer outro produto 
digital. 

A Experiência de Usuário 
(UX - User Experience) é 
um processo que os desig-
ners de software utilizam 
para criar produtos que 
forneçam boas experiências 
de utilização. O processo de 
UX garante que o usuário 
seja o centro das decisões 
de design e desenvolvimen-
to, por isso, esse processo 
desempenha um papel 
fundamental na atração e 
retenção de clientes. 

Não basta, portanto, que 
um produto atenda às ne-
cessidades do usuário; é 
preciso também que ele seja 
eficiente, intuitivo e fácil de 
usar, além de possuir um vi-
sual bonito e agradável. Para 
verificar se um software 
satisfaz as necessidades dos 
seus usuários, em termos 
de facilidade, eficiência e 
satisfação de utilização, a 
equipe de design realiza 
os chamados “Testes de 
Usabilidade”. 

Esses testes têm como 
propósito geral estudar in-
tencionalmente os usuários 
finais enquanto interagem 
com um protótipo de soft-
ware, a fim de verificar 
falhas na sua interface e/
ou interação e evitar con-
tratempos inesperados 
ou surpresas que possam 
refletir em uma experiência 
ruim de utilização, após 
o produto ser liberado ao 
mercado. O teste de usa-
bilidade, portanto, permite 
que os designers obtenham 
informações importantes 
sobre o comportamento, 
as necessidades e as ex-
pectativas dos usuários 
antecipadamente. 

Os insights obtidos com 
os testes de usabilidade são 
essenciais para o desenvol-
vimento do software, uma 
vez que se torna possível 
corrigir seu design e definir 
prioridades de desenvol-
vimento. Existem quatro 
grandes razões para a rea-
lização dos testes de usabi-
lidade. A primeira é que o 
teste, a nível de protótipo, 
quando realizado no início 
do desenvolvimento, evita 
que os desenvolvedores 
desperdicem horas valiosas 
tentando corrigir eventuais 
problemas de interface 
ou interação depois de já 
terem sido codificadas e 
implantadas. 

O protótipo, mesmo que 
ainda em estágio preliminar 
de design, permite validar 
se o produto é viável ou 
não para execução. Além 
disso, em estágios iniciais 
de projeto, o teste de usa-
bilidade ajuda os gerentes 
de produto a entender 
exatamente o que precisa 
ser construído. Portanto, 
entender antecipadamente 
quais recursos e funciona-
lidades, bem como altera-
ções requeridas, otimiza o 
fluxo de trabalho entre as 
equipes, permitindo a eles 
desenvolver cronogramas 
precisos e estimativas de 
custo. 

 A segunda razão é que, 
além de tempo, o teste de 
usabilidade pode também 
diminuir os custos asso-
ciados às horas de desen-
volvimento ou correção 
de um problema que seria 
identificado somente no 
final do processo e que de-
mandaria mais tempo e di-
nheiro para ser corrigido de 
forma retroativa. O teste de 
usabilidade, portanto, per-
mite identificar alterações 
antecipadamente e mitigar 
custos inesperados poste-
riormente, além, é claro, de 
prever e evitar frustrações 
em seus usuários. 

A terceira razão é que o 
teste de usabilidade permite 
validar o produto, usando 
dados concretos e evidên-
cias reais, uma vez que são 
testados por usuários reais. 
Muitas vezes, a maioria dos 
recursos de software cria-
dos nunca ou raramente 
são usados. Para evitar esse 
desperdício de recurso, é es-
sencial confirmar que seus 
usuários desejam de fato os 
recursos criados. 

Descobrir dados concretos 
sobre o que funciona e o que 
não funciona, por meio de 
testes de usabilidade, per-
mite que a equipe de design 
priorize o desenvolvimento 
de recursos que serão de fato 
consumidos pelos seus usuá-
rios. A quarta e última razão, 
não menos importante, é 
que o teste de usabilidade 
garante que o produto terá 
sucesso antes de ser liberado 
ao mercado, uma vez que a 
equipe de design consegue 
validar suas suposições e 
determinar se os usuários 
encontrarão valor e utilidade 
em seu produto. 

Ninguém pretende usar 
algo se ele não for fácil e 
intuitivo ou se não resolver 
o problema para o qual ele 
foi projetado. As razões, 
portanto, são claras: a curto 
prazo, o teste de usabilidade 
proporciona economia de 
tempo e dinheiro, corrigin-
do problemas de UX antes 
que eles aconteçam em 
situações reais de uso; a 
longo prazo, a empresa se 
beneficiará dos testes de 
usabilidade, ajudando os 
clientes a atingir seus objeti-
vos com experiência melhor 
do que a concorrência. 

 
(*) - Doutora em Engenharia Elétrica 

pela Poli/USP, é professora do 
Programa de Mestrado Profissional 

em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Ana Grasielle Dionísio Corrêa (*)

Google demite pesquisador da 
área de aprendizagem de máquina

O New York Times informou que o Google demitiu o pesquisador Satrajit Chatterjee, especializado 
em aprendizagem de máquina, uma área da inteligência artificial que foi definido em 1959 por Arthur 
Samuel como “um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem 
explicitamente programados”.

putilich_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

O jornal disse que a demissão 
foi motivada pelo fato do pes-
quisador ter escrito um artigo 

contradizendo conclusões expostas em 
outro artigo de autoria de profissionais 
da empresa, este dizendo que com-
putadores poderiam projetar alguns 
componentes de chips de forma mais 
eficaz do que humanos.

Segundo o Google, o artigo original foi 
minuciosamente examinado e revisado 
por pares, e o escrito por Chatterjee 
não atendeu aos padrões da empresa.

É mais um episódio do relacio-
namento conflituoso entre os altos 
executivos do Google e suas equipes 
de inteligência artificial, que já havia 
gerado a demissão, entre outros, dos 
pesquisadores Timnit Gebru em 2020 
e Margaret Mitchell no início de 2021. 

Não é segredo que o Google se or-
gulha de suas pesquisas na área de 
inteligência artificial, com a empresa 
sempre procurando divulgar a criação 

de algoritmos que podem superar os 
humanos em campos como design 
de chips e detecção de câncer, por 
exemplo.

Além disso, sua linha de smartpho-
nes, tablets e laptops Pixel, utiliza 
processadores desenvolvidos pela em-
presa, focados em inteligência artificial.   

Quaisquer falhas ou polêmicas podem 
prejudicar significativamente seus ne-
gócios nessa área e manchar sua repu-
tação como líder no desenvolvimento 
dessa tecnologia, o que poderia ajudar 
a explicar essas demissões.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

News@TI
recursos de codificação poderão fazê-lo, mas a escolha da utilização 
do código fica a critério do usuário. Dessa forma, os clientes terão 
uma visão completa de suas comunicações, permitindo que enviem a 
mensagem personalizada no momento certo. A aquisição aumenta ainda 
mais a capacidade da ActiveCampaign de automatizar a experiência 
do usuário, ao oferecer o poder das mensagens transacionais aliado a 
vendas, marketing e CRM.

Mais de 80 vagas para estágio e trainee em 
consultoria, corporativo e tech

@A Falconi está em busca de novos talentos e acaba de abrir as 
inscrições para o seu programa de estágio, que está de cara 

nova. Ao todo, o Estágio Falconi contará com vagas disponíveis 
para estudantes de todas as áreas, para atuar na consultoria, no 
time corporativo, de tech e de gente da empresa, entre outras. 
Candidatos interessados têm até o dia 24 de maio para se inscrever. 
Com bolsas competitivas que variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, 
o programa contará com processo seletivo totalmente remoto. 
Os candidatos selecionados terão de apresentar disponibilidade 
para residir em locais onde há bases da Falconi - São Paulo, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília ou Porto Alegre em um modelo 
de contratação híbrida. Além da bolsa de estágio, a Falconi oferece 
a seus estagiários benefícios como vale-refeição, vale-transporte, 
auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de 
vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e pa-
ternidade, Gympass, parceria de desconto com rede Psicologia Viva 
e parceria em escolas de idiomas (https://vemserfalconi.com.br/).

Qualcomm lança Wi-Fi 7 Networking Pro Series

@A Qualcomm Technologies, Inc. anunciou hoje sua família de 
plataformas Qualcomm Networking Pro Series Gen 3, com 

capacidade para Wi-Fi 7. Agora disponível para parceiros globais 
de desenvolvimento, o Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 é o 
portfólio de plataformas de infraestrutura de rede Wi-Fi 7 de maior 
desempenho do mundo disponível comercialmente. Com base no 
legado de várias gerações das plataformas Qualcomm Networking Pro 
Series, os produtos combinam recursos Wi-Fi 7 com as tecnologias 
inteligentes de gerenciamento multicanal da Qualcomm Technologies 
para melhorar a velocidade, diminuir a latência e melhorar a utili-
zação da rede para usuários de dispositivos Wi-Fi 6/6E, ao mesmo 
tempo em que oferecem alto rendimento e latência incrivelmente 
baixa para a próxima geração de dispositivos Wi-Fi 7 (https://www.
qualcomm.com/).

ActiveCampaign adquire provedora de e-mail 
transacional Postmark

@A ActiveCampaign, líder em Customer Experience Automation 
(CXA), adquiriu a Postmark, um dos provedores de e-mails tran-

sacionais de mais rápido crescimento no mundo. O DMARC Digests, 
serviço de autenticação e monitoramento de e-mail da empresa, tam-
bém se junta à ActiveCampaign. Com a união entre as empresas, não 
será mais necessário saber codificar para enviar e-mails transacionais. 
A plataforma da ActiveCampaign terá um mecanismo de arrastar e 
soltar as mensagens, prontas para uso. Aqueles que ainda desejarem 
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Transformação digital da sociedade leva 
indústrias ao e-commerce

É inegável. A transformação digital vivida em 
todo o mundo nos últimos anos - e acelerada 
recentemente pela necessidade de isolamento 
social - trouxe impactos importantes para 
todos os segmentos da economia. Houve ne-
cessidade de adaptação em diversos âmbitos 
e o comportamento das pessoas, assim como 
os hábitos de consumo, passou por mudanças 
profundas. 

 
O e-commerce ganhou muito mais relevân-

cia na rotina de compras da população e se 
tornou uma opção, inclusive, para quem ainda 
não havia experimentado o meio digital para 
a aquisição de produtos e serviços. Em 2020, 
de acordo com dados da NeoTrust, foram 
realizados mais de 300 milhões de pedidos 
online no Brasil, o que gerou uma receita de 
R$ 126,3 bilhões para o setor. O estudo mostra 
que o mercado online ganhou cerca de 20,2 
milhões de novos consumidores no período. 
O ano de 2021 confirmou a alta no consumo 
online. Somente no 1º semestre, as vendas ul-
trapassaram os R$ 53,4 bilhões e as estimativas 
apontavam para um faturamento superior aos 
R$ 304 bilhões ao final dos 12 meses. 

 
Todos esses dados mostram que o e-com-

merce já não pode mais ser encarado como 
uma opção ou complemento pelas empresas. 
Essa constatação é válida, especialmente, 
para as indústrias, que sempre tiveram uma 
atuação mais tímida no comércio online. Isso, 
porque este é um canal estratégico não ape-
nas para a realização de vendas, mas para o 
relacionamento com o consumidor. 

 
Trabalhando com as estratégias adequadas, 

o e-commerce pode viabilizar, além do aumen-

e-commerce da indústria um genuíno gerador 
de oportunidades para os revendedores e, com 
isso, estreitar ainda mais o relacionamento 
com eles. 

 
O e-commerce é um caminho sem volta 

e quanto mais a entrada nesse mercado for 
postergada, mais as indústrias têm a perder. 
Reflita sobre esse assunto! 

 
(Fonte: Khalled Bento é Sales Account Executive 

da Energy Connect, empresa especializada no 
desenvolvimento de soluções inovadoras em 
tecnologia, detentora do Sellerfy, solução que 
viabiliza a implantação do e-commerce como 

canal de vendas para as indústrias e gerador de 
oportunidades para revendedores –  

www.sellerfy.com.br)

to nas vendas, a conquista de novos públicos, o 
aperfeiçoamento de canais de atendimento ao 
consumidor, insights para promover inovação 
em produtos e serviços, mais reconhecimento 
para a marca, entre outros benefícios. 

 
Os gestores das empresas fabricantes podem 

se questionar se iniciar uma operação de venda 
online não poderia criar uma indisposição com 
outros canais consolidados, como revendas e 
distribuidores. Afirmo, com certeza, que esse é 
um cenário ultrapassado. As novas tecnologias 
disponíveis no mercado permitem conciliar a 
abertura deste canal de vendas e o relaciona-
mento direto com o consumidor sem perder 
as relações ou criar um conflito com os antigos 
parceiros de vendas. O segredo está em fazer do 


