


O desenvolvimento hoje
considera uma sério de etapas
importante a ser seguida. E elas
não podem ser descartadas, é
verdade. O problema,
entretanto, está no conceito.
Em geral, as companhias ou
equipes técnicas não tendem a
se preocupar com a usabilidade
de urna ferramenta e pressupõe
que a pessoa que está na ponta
vai entender perfeitamente
depois de um simples
treinamento. Com o design
não é diferente.

A prática mostra que as
coisas não são bem assim. Falta
a visão de usuário que está nos
departamentos de marketing,
negócios, vendas, recursos
humanos e assim por diante.
Desígn de software também é
utilizado como sinônimo de
arquitetura de software,
quando no fundo deveria
compreender multo mais
do que isso.

Parece rneio maluco pensar
nisso. Imagine uma lanchonete
em que o dono começa a
meditar sobre o melhor
formato do lanche para seu
consumidor. Mas não na área
de desenvolvimento de
software. As pessoas acreditam
que a dificuldade é inerente ao
mundo do software. Mas
algumas evidências provam
o contrário.

O Google está na web, mas
já oferece ferramentas na
internet que podem ser
consideradas concorrentes de
software proprietário e que
precisa ser instalado, mas

ganha exatamente na facilidade
de uso. Quando surgiu, c assim
permanece até hoje, não
passava de uma página branca
com um logo e uma caixa no
meio para que os usuários
preenchessem a palavra a ser
pesquisada e dois botões.
Criatividade e inovação?
Não parece o caso.

O discurso de que o
brasileiro é criativo só remete
aos tempos de pré-império,
em que a selva levava à
sobrevivência forçada.
O brasileiro não é o único
a não documentar o
desenvolvimento, a cobrar mais
ou erroneamente sobre o que
está sendo feito, muito menos
o único a ter boas idéias.
"Não somos nem mais nem
menos criativos, temos idéias
excelentes, mas a execução
é péssima", diz Amyris
Fernandes, especialista em

usabilidade e professora da
Fundação Getúlio Vargas.

Como toda as ondas
tecnológicas, com a usabilidade
e design de software não é
diferente. "O cuidado com a
experiência do usuário está no
começo por aqui. Eu diria que
existe um pouco mais no
mundo das start ups de
internet, porém, nas grandes
desenvolvedoras de software
que eu chamo de software
burocrático, isso ainda está
engatinhando", revela Marcelo
Oliveira, líder de time de
design para a experiência do
usuário do Instituto Nokia de
Tecnologia (iNdT).

Com perfil híbrido, já que
é formado em ciência da
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computação e desenho
industrial, Oliveira diz que a
qualidade do software, quando
vista sob a perspectiva da
experiência do usuário, fica a
dever atualmente porque ainda
é considerada como prioridade
baixa no processo de
desenvolvimento. "Atrasou o
projeto? Cortar o prazo no
design é sempre a solução
mais adotada", explica.
E como ter um automóvel
sofisticado que não pode ser
tirado da garagem.

Mas ha quem se interesse
e esteja agindo em torno
do tema. A Datasul,
descnvolvedora de sistemas de
gestão empresarial, abraçou a
causa e aposta no conceito
de usabil idade e desenho da
solução com diferencial
competitivo no mercado.
A partir cio momento em que
as plataformas estão deixando
de ser cliente servidor
(instaladas no servidor
da empresa usuária de
tecnologia) e passam a
rodar em data centers, a
experiência é outra.

E não se trata apenas
de transportar a
mesma "cara" da
solução para a web,
mas de recriar o
design e a forma
de utilização por
esse novo meio.
"O que passa a
ter importância
para o cliente não é
mais o sistema
operacional, o

banco de dados, a atualização
das aplicações ou a equipe de
TI, mas, sim, a interface com a
ferramenta", diz o diretor de
produtos e tecnologia da
Datasul, Edimilson Corrêa.

De acordo com ele, a
empresa vem estudando o
tema - que ela trata como
ergonomia - há cerca de cinco
anos em parceria com a
Universidade Federal de
Santa Catarina e com a
Adobe. Somente há dois
anos, entretanto, que os
trabalhos começaram a se

intensificar. Atualmente,
dos 800 profissionais de
desenvolvimento que
compõem o quadro, 50 estão
dedicados especificamente à
usabilidade. E o processo é
inverso. "As telas são guiadas
por recomendações dos
próprios clientes reunidos
em grupos de usuários. Eles
definem a navegação e a equipe
desenvolve e customíza",
explica o executivo.

Alterações
pelo desgaste

José César Martins, CEO
da GoDigital, sentiu as agruras
da falta de usabilidade e design
do software na pele. Ele
investiu na empresa há oito
anos como seed money (capital
semente) apesar de ser da área
de comunicação. E confessa

que precisou se adaptar
aos hábitos até então

estranhos ao seu
mundo. Tentou
entender como
funcionava o
ambiente de

desenvolvimento de
software no Brasil

por conta das
características únicas do
segmento no País, algo
com o qual não tinha tido
muito contato direto.

"O que aprendi ao
longo do tempo, algumas
coisas se sabe outras são
ignoradas. A experiência
do consumidor ao se
relacionar com o

computador, com uma



televisão ou com açucareiro, é
uma experiência própria e vale
também para software", revela
o executivo. E ele admite que o
cenário de desenvolvimento
envolve uma série de critérios,
trata-se de algo com uma
natureza extremamente
complexa, mas a maior parte se
concentra na incapacidade dos
desenvolvedores de fazer algo
agradável para usuário.

Há dois anos a GoDigital
decidiu que não precisava
contar somente com bons
recursos técnicos, mas também
com sistemas que fossem fáceis
de usar. Isso porque, em
parceria com a Universidade
de São Paulo, a companhia
trabalha com plataforma
de grid computing em que
virtualiza o uso da capacidade
ociosa de computação. Também
investe cm software de
auto-aprendizagem, composto
de intricados algoritmos capazes
de estudar e compreender bases
de dados para encurtar o tempo
de implementação de projetos.

Para ser bem exato, Martins
conta que essa mudança de rota
foi drástica na companhia.

Segundo o executivo, foi muito
mais trabalho de mudança
cultural do que execução do
desenvolvimento em si. A área
de desenvolvimento ignora o
usuário, não tem noção, olha
no espelho e pensa que o
usuário é ela própria. E esse é o
erro mais brutal cometido
sempre pelas organizações
porque o mercado é de todos,
não é de TI, não é de
desenvolvedores ou
compradores de software.

O mercado está habituado
com o processo de plataforma
pronta. Compra por falta de
opções mais fáceis de serem
usadas. A meta da GoDigital é
inverter esse jogo. "Queremos
criar um paradigma pelo qual
não basta fazer as operações,
com tempo rápido, algo
com uma infra-estrutura
independente de custo baixo,
tornar a experiência divertida,
agradável e que traga 100% de
satisfação"', revela Martins.

No caso da Elucid,
desenvolvedora de plataformas
e soluções para setores de
serviços públicos e energia,
construção, transportes e

serviços financeiros, o desenho
da ferramenta acontece nos
primeiros contatos com o
cliente. A validação do cliente
deve acontecer antes mesmo
dos primeiros passos de
desenvolvimento técnico. "O
design da solução é feito ainda
em formato de apresentação,
sem considerar a tecnologia
aplicada; o segundo passo está
relacionado a cores do design e
terceiro já passa a inserir a
tecnologia que vai ser aplicada
e na implementação do código
por trás disso", conta o diretor
da fábrica de software da
companhia Edson David Saycg.

Apesar de tentar aprimorar
cada vez mais esse processo, ele
diz que é bastante comum um
retorno ainda cheio de ajustes
por parte do usuário. Isso
acontece porque dificilmente o
vendedor e desenvolvedor da
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solução tem contato direto com
o usuário no final do processo.
"Estamos fazendo a experiência
e trazer o usuário para dentro
do projeto. Ele fica urna semana
conosco e sempre surgem
melhorias e novas e boas idéias",
conta o executivo da Elucid.

Todas essas questões
poderiam ser resolvidas com
um simples treinamento,
colocariam alguns defensores
da área técnica. Sim, eles devem
ser feitos invariavelmente, já
estão previstos em todo o
processo de implementação. Ele
serve para fortalecer, há o elo
importante da chegada do
sistema à empresa, o primeiro
impacto, as propostas da
ferramentas, entre outros
padrões. Mas esperar que

apenas isso resolva todos os
problemas é, no mínimo,
inocência do provedor.

Sem usabilidade e
características agradáveis aos
profissionais que atuarão com a
plataforma na ponta, os riscos
são enormes. Desestirnulados a
utilizar o software, a culpa
tende a recair em quem vendeu
o sistema e projetos até
milionários podem ser deixados
de lado exatamente por conta
disso, criando um efeito dominó
sobre o departamento
de TI e suas relações com os
fornecedores. A crítica à
plataforma corre o mercado,
acabando com qualquer
marketing eficiente de produtos
ou serviços.

Outro item extremamente
importante na comercialização
e utilização do software
é o suporte. Qualquer
desenvolvedor deveria sempre
trabalhar para que essa área seja
a menor possível. Não pela
redução de custos, mas porque
seria reflexo de uma ferramenta
extremamente fácil de usar.
Sobrecarregar o help desk não
só aumenta o custo total da
venda, corno mostra muitas
imperfeições na ferramenta, ou
seja, acende o sinal amarelo na
área de desenvolvimento.

"Fazer o treinamento é uma
coisa, não ter sossego no
suporte é outra. Quando isso
acontece é hora de entender que
alguma coisa está errada com o
software", diz a Amyris. Ela
inclusive é jurada dos cases
apresentados no Grupo de

Usuários de SAP nas Américas
(Asug) e diz que esse é um dos
maiores esforços do grupo.
"Alguns casos de melhorias de
usabilidade, de tornar a
interface mais simples, de
memorizar, de navegar, têm
aparecido para análise. Há
um universo de trabalho
acontecendo no sentido até de
evitar o treinamento", explica.

A especialista lembra
que a maior parte dos
desenvolvedores não faz um
exercício bastante simples: não
só sentar e perguntar para uma
pessoa como ela faz uma tarefa,
mas acompanhar o que e como
ela faz sem que seja percebida.
"A grande massa da população
sabe todos os processos
que fazem uma geladeira
funcionar? Não, mas sabem
identificar se ela está fria-ou
não, com sistemas a lógica
precisa ser a mesma", afirma.

E muito comum haver uma
linha cruzada no processo de
vendas de um software ou
ferramenta. Quem vende, muitas
vezes, não tem noções técnicas.
Quem compra representa o
usuário, mas talvez sequer
tenha um simples contato com
a ferramenta no futuro, quando
ela estiver implementada e
rodando na companhia.

Não se pode generalizar.
Existem sistemas muito
complexos em que a negociação
é feita entre técnicos dos dois
lados. Ainda assim, há de se
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pensar na cadeia como um todo.
Os aplicativos, em geral, foram
criados para tornar mais ágeis
ou resolver problemas de
negócios. E nesse caso o usuário
é da área de negócios.

A imposição do
treinamento evidencia que o
software não é intuitivo e
considera apenas uma parte
dos preceitos da experiência
do usuário. O usuário de
negócios é leigo em relação
à parte técnica e, tenha
certeza, se dependesse
só dele, não gostaria de usar
software nenhum, mas já que
tem de utilizar, que seja
o mais simples possível.

A geração de técnicos também
está se profissionalizando.
Até pouco tempo atrás,
trabalhava de casa ou ficava

enclausurada dentro de centros
de processamento. Agora, com
essa necessidade de facilitar as
coisas para o usuário, de levar
seu conhecimento ao mercado
de massa, passa a ser mais
cobrado por soluções que

Segundo ela, não há
necessidade de esperar o
projeto ficar pronto, completo,
para que os testes sejam
realizados. Até mesmo nos
primeiros esboços no papel
ainda já podem indicar

estejam mais próximas de quem
vai utilizá-las na rotina diária.

E preciso, portanto, incluir
cada vez mais o usuário no
processo criativo. O choque é
natural no princípio, mas será
possível perceber um salto
grande na qualidade
principalmente pelas respostas
imediatas do usuário. "Algumas
empresas dizem que fazem
testes internos, mas acabam
apenas por chamar o
programador da própria
desenvolvedora que está
alocado em outro projeto.
Ele é programador, não é
usuário, não vai conseguir
dizer o que pode ser melhorado
do ponto de vista de
usabilidade", explica a
especialista Mercedes Sanchez.

inconsistências de usabilidadc e
desenho da solução. "A
nomenclatura de determinadas
ferramentas pode ser alterada
ainda no papel. Quanto mais
testes fizer, maior será a
economia no final", revela
Mercedes. A mudança para esse
novo conceito ainda é lenta, o
que mostra também uma de
dificuldade de formação de
times de técnicos e designers
integrados. A percepção da
importância do desenho e
usabilidade dos sistemas não
é ruim ou fraca, ela quase
inexiste atualmente em equipes
de programadores. É bom,
entretanto, que os olhos
comecem a se abrir para
o novo horizonte.

Basta lembrar do famoso
iPhone da Apple e o sucesso
que fez entre os usuários
mesmo sem manual de
utilização e com uma grande
plataforma (iTunes) integrada
ao produto como um todo.

Text Box
Fonte: B2B Magazine, a. 7, n. 86, p. 60-65, maio. 2008.




