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Resumo 
Reconhecendo o relevante papel do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), disponibilizado na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) pela sua Biblioteca Central, a pesquisa relatada trata da 
avaliação da Eficiência de Uso do Portal a partir da perspectiva dos seus usuários, com 
base no atributo de usabilidade de Jakob Nielsen. A natureza da pesquisa é descritiva, 
utilizando-se do método direto, sob abordagem metodológica qualitativa com aporte 
quantitativo. Os sujeitos da pesquisa foram os usuários da área que mais utiliza o Portal 
na UFPB, a área de Saúde, delimitados os docentes vinculados aos Programas de Pós-
Graduação do Centro de Ciências da Saúde. Sobre a qualidade do uso do Portal 
constatada, a Eficiência de Uso foi qualificada em nível acima da média. 
Palavras-chave: Usabilidade; Eficiência de Uso; Estudo de Usuários; Portal de 
Periódicos da CAPES. 
 
Abstract 
The Scientific Journals Portal owned by Coordination of Personnel’s of Superior Level 
Improvement (CAPES) plays a relevant role in the promotion and dissemination of 
scientific knowledge in Brazil. This investigation aimed to analyze the Portal’s Efficiency of 
Use, through institutional access in the Central Library of Federal University of Paraíba 
(UFPB), based in Jakob Nielsen’s usability attributes. Characterized as a descriptive 
research, uses the direct method, under qualitative methodological approach with 
quantitative contribution. The studied sample is composed by permanent faculty of Post 
Graduate Program in Health Sciences of UFPB. Regarding to the quality of use, the 
Portal’s Efficiency of Use analyzed is qualified in levels above the average, considered 
good.   
Keywords: Usability; Efficiency of Use; Users' Studies; Scientific Journals Portal CAPES. 
 
 
 



 

1 INTRODUÇÃO 
 
Há conhecimento de dois tipos: sabemos 

sobre um assunto, ou sabemos onde 
podemos buscar informação sobre ele. 

Samuel Johnson 
  

Lançado em 2000, o Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), organização de 

avaliação e financiamento da pesquisa e pós-graduação no país, tem como 

finalidade promover à comunidade científica brasileira o acesso livre e gratuito à 

versão eletrônica dos principais condutores de comunicação da ciência, ou seja, 

dos periódicos científicos. 

Assim, o Portal de Periódicos da CAPES envolve a produção científica 

internacional por meio de artigos, revistas internacionais e nacionais, bases de 

dados referenciais e de resumos de documentos em todas as áreas do 

conhecimento, com indicação de fontes relevantes com acesso pela Internet.  

Atualmente, o Portal conta com 311 instituições públicas e privadas 

participantes em todo o país, entre universidades, centros de pesquisa e órgãos 

do governo, disponibilizando atualmente mais de 21.500 títulos de periódicos com 

textos completos, cerca de 150 mil livros, 130 bases de dados referenciais e nove 

bases mundiais de Patentes (CAPES, 2010). 

O acesso ao conteúdo do Portal é permitido por meio de terminais ligados 

à Internet instalados quase sempre nas bibliotecas das instituições autorizadas, 

constituindo-se, portanto, como uma ferramenta moderna e democrática de 

acesso à informação para a pesquisa científica nacional. Tal acesso pode ser 

realizado por dois modos: por acesso público limitado e por acesso sem restrições 

permitido àquelas instituições credenciadas. 

Particularmente, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) disponibiliza o 

Portal de Periódicos da CAPES sob responsabilidade da sua Biblioteca Central. 

No contexto universitário, a biblioteca é o órgão central pelo qual se mede 

o caráter e a eficácia de uma universidade. Uma biblioteca universitária adequada 

é condição essencial para a pesquisa e o desenvolvimento intelectual, haja vista 

que se configura como elemento de apoio ao ensino e à docência, à pesquisa e à 



 

extensão da cultura. E para tanto, deve lançar mão de todos os recursos ao seu 

alcance, incluindo os atuais recursos tecnológicos (RAMALHO, 1993). 

Seguindo novas demandas dos seus usuários, devemos ressaltar, nesse 

sentido, que a disponibilização do Portal de Periódicos da CAPES através da 

Biblioteca Central da UFPB se dá por três maneiras, além do acesso público que 

pode ser realizado de qualquer computador com Internet: 

a) acesso local na Biblioteca Central – através da sua Seção de Periódicos, 

responsável pela orientação e treinamento acerca do Portal aos usuários; 

b) acesso local na instituição fora da Biblioteca Central – através da rede interna 

da UFPB, sob a responsabilidade da Coordenação Geral da PRPG e do 

Núcleo de Tecnologia da Informação da UFPB, podendo os computadores da 

instituição com seus IP’s cadastrados junto à Coordenação do Portal obterem 

acesso direto ao mesmo; 

c) acesso remoto – como o acesso público, o acesso remoto pode ser realizado 

de qualquer computador com Internet, contudo deve ser solicitado pelo usuário 

em potencial e autorizado pela UFPB (COSTA, 2008). 

Reconhecendo o relevante papel do Portal de Periódicos da CAPES, a 

complexidade do perfil dos usuários da Biblioteca Central da UFPB diante da 

promoção do uso deste sistema de informação, a pesquisa ora relatada trata da 

avaliação da eficiência de uso do Portal justamente a partir da perspectiva dos 

seus usuários. Tal relato é referente a um recorte da pesquisa da usabilidade do 

Portal de Periódicos da CAPES, realizada através do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da UFPB. 

Justificou-se, ainda, esta pesquisa, na necessidade constatada de realização 

de estudos de conhecimento dos usuários dos serviços da Biblioteca Central da 

UFPB, incluindo a disponibilização do Portal de Periódicos da CAPES, conforme 

as palavras da Diretora Geral desta unidade de informação universitária: 

 

A Biblioteca Central não faz Estudo de Usuário. Há uns três 
anos atrás, se não me engano, solicitamos a um professor 
do Departamento de Biblioteconomia, hoje Departamento 
de Ciência da Informação, para organizar um trabalho para 
ser realizado na Biblioteca Central para avaliar o usuário e 
também educar o usuário, o que nunca ocorreu. (COSTA, 
2008, p. 131) 



 

 

2 DOS ESTUDOS DE USUÁRIOS AOS ESTUDOS DE USABILIDADE 

 

Como aporte teórico-metodológico da pesquisa, foi utilizado o referencial 

dos Estudos de Usuários, no âmbito da Ciência da Informação, em diálogo 

interdisciplinar com a Engenharia de Usabilidade quando trata dos Estudos de 

Usabilidade. 

Os Estudos de Usuários remontam à década de 1940, a partir do trabalho 

de Bernal e Urquhart apresentado na Conferência de Informação Científica da 

Royal Society, bem como de outros trabalhos que vieram a contribuir para gerar 

preocupação para estudos orientados às necessidades dos usuários. Esses 

estudos consistem em um método de investigação objetiva que se debruça sobre 

as necessidades, os comportamentos e os usos da informação pelas diversas 

pessoas (WILSON, 1981; FERREIRA, 2002). 

Já a usabilidade é uma medida de qualidade. Se um produto ou sistema 

tecnológico não possuir boa usabilidade, frequentemente estará destinado ao 

fracasso, mesmo que as funções que ele execute sejam valiosas. O termo 

usabilidade começou, assim, a ser usado a partir da década de 1980 como um 

substituto da expressão user friendly traduzida ao português, direcionando-se ao 

domínio da interação homem-computador em sistemas e produtos tecnológicos, 

referindo-se mais precisamente à “qualidade de uso” (PRESSMAN, 1995). 

Se Figueiredo (1999) enfoca que os Estudos de Usuários objetivam 

entender as necessidades, preferências e opiniões dos usuários a respeito dos 

serviços que a eles são oferecidos ou podem vir a ser oferecidos, entende-se, 

então, que os Estudos de Usabilidade convergem para os Estudos de Usuários. 

Ambos têm a preocupação com uma melhor interação entre usuário e sistema ou 

unidade de informação, e, principalmente, com a satisfação do primeiro e a 

adequação do segundo. Contudo, os Estudos de Usabilidade se direcionam para 

a interação dos usuários com os diversos produtos e sistemas de informação 

baseados em computador, ou seja, no contexto contemporâneo das tecnologias 

da informação e comunicação. 

Por isso, frente à automação cada vez maior das bibliotecas, centros e as 

demais unidades de informação, e da disponibilização de serviços via web, os 



 

Estudos de Usabilidade podem se constituir num forte aliado ou promotor de uma 

reconfiguração dos Estudos de Usuários.  

No Prefácio do seu livro Usabilidade na Web: projetando websites com 

qualidade, Nielsen e Loranger (2007) evidenciam a importância da usabilidade na 

contemporaneidade: 

 

Há dez anos a Web era algo diferente para as pessoas. Hoje ela 
é uma rotina, é uma ferramenta. Se for de fácil acesso, elas a 
utilizarão, do contrário, não. Com dez vezes mais sites e 
provavelmente centenas de páginas na Web, os usuários estão 
menos tolerantes a sites complexos. Portanto um projeto falho 
significa negócios perdidos. Nunca a usabilidade foi tão 
importante. 
 

A usabilidade, assim, garante a própria continuidade e afirmação 

competitiva de um site, de um software ou de um sistema de informação na 

perspectiva da interação com o usuário. É pela interação com o usuário, a partir 

do seu desempenho e da sua satisfação, que se evidencia a sobrevivência de um 

sistema de informação.  

Nesse sentido, Nielsen (1993) indica que um bom sistema interativo deve 

proporcionar alguns fatores em relação aos seus usuários, fatores esses que ele 

denomina de atributos de usabilidade: facilidade de aprendizado, eficiência de 

uso, facilidade de memorização, suporte a erros e satisfação dos usuários.  

Para a pesquisa aqui relatada, pautamo-nos especificamente no atributo 

Eficiência de Uso.  

Para Dias (2003, p. 33), a eficiência de uso se refere à “evolução do 

desempenho do usuário com o sistema, à medida que ele se torna cada vez mais 

experiente”. 

Todo sistema deve ser hábil permitindo que o usuário, tendo aprendido a 

interagir com ele, consiga atingir altos níveis de produtividade na realização de 

suas atividades. Esta é a definição do atributo de usabilidade de Eficiência de Uso 

(NIELSEN, 1993). 

Dessa forma, avaliar a Eficiência de Uso de sistemas interativos de 

informação baseados em computador é imperial na atualidade do contexto 

tecnológico que se inserem as múltiplas unidades de informação na sociedade. 

 



 

3 CARACTERIZANDO A PESQUISA 

 

Caracterizando-se enquanto um Estudo de Usuário em diálogo com os 

Estudos de Usabilidade, a pesquisa possuiu natureza descritiva, utilizando-se do 

método direto, sob abordagem metodológica qualitativa com aporte quantitativo.  

Os sujeitos da pesquisa foram os usuários da área de conhecimento que 

mais utiliza o Portal de Periódicos da CAPES disponibilizado pela Biblioteca 

Central da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a área de Saúde, sendo, 

assim, delimitados os docentes permanentes vinculados aos Programas de Pós-

Graduação do Centro de Ciências da Saúde da UFPB: Enfermagem (PPGE), 

Ciências da Nutrição (PPGCN), Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

(PPGPNSB) e Odontologia (PPGO).  

Dos 53 docentes do universo da pesquisa, atingimos a amostra de 48 

docentes (94%).  

Considerando a Eficiência de Uso um atributo de usabilidade, utilizamos os 

seguintes métodos de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e questionário. Como método de análise de dados, utilizamos a 

análise descritiva por categorias gerais e específicas, a partir de parâmetros de 

análise construídos de acordo com a escala de Likert do tipo de concordância, 

com pesos de 1 a 5 e intervalos de média correspondentes de 0,0 a 5,0 

determinantes de níveis qualificados de baixíssima a alta eficiência de uso. 

A seguir, apresentamos os resultados e análises de cinco itens trabalhados 

na pesquisa acerca da Eficiência de Uso. Foi atribuído o código D para cada 

docente respondente acrescido do número 1 ao número 48, respectivamente. 

 

4 A EFICIÊNCIA DE USO DO PORTAL DA CAPES 

 

Quanto ao atributo Eficiência de Uso em relação ao Portal de Periódicos 

da CAPES na UFPB, este obteve a média geral de 3,4, sobre a qual constatamos 

o nível de boa eficiência de uso, ou seja, comprovada eficiência de uso do 

Portal em um nível aceitável, acima da média, no atendimento aos objetivos de 

pesquisa e docência dos seus usuários, conforme os parâmetros de análise 

adotados.  



 

Apresentamos a seguir o quadro que demonstra o ranking das médias dos 

itens específicos que constituem a média geral deste atributo. 

 
MÉDIAS 

EFICIÊNCIA DE USO 
ITEM  ATRIBUTO 

1º Recomendação do uso do Portal pelo usuário aos pares 4,3 

2º 
Oferta de opções pelo Portal para recuperação da 
informação ao usuário 

3,9 

3º 
Oferta pelo Portal da possibilidade do usuário copiar e 
salvar resultado de pesquisa 

3,7 

4º 
Suficiência da quantidade de periódicos disponibilizados 
pelo Portal ao usuário 

3,6 

5º Atratividade do Portal à exploração das ferramentas  3,5 
Ordenamento da recuperação dos documentos do Portal  3,3 
Eficiência do Portal quanto ao seu uso 3,3 

6º 
Oferta pelo Portal de opção de idioma para recuperação de 
informação pelo usuário 

3,3 

7º Eficiência das informações de ajuda do Portal ao usuário 3,1 
8º Consulta do usuário ao mecanismo de ajuda do Portal 2,4 

3,4 

QUADRO 1 - Atributo Eficiência de Uso 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Evidenciamos que o primeiro item específico que compõe este atributo, 

versando sobre a Recomendação pelo usuário do uso do Portal aos seus 

pares, apresentou a média mais elevada, 4,3. Tal média, segundo os parâmetros 

de análise, encontra-se no nível qualificado como de alta recomendação pelos 

usuários.  

A média 4,3 se deu em sua maioria pela concentração de respostas de 

plena concordância pelos docentes do PPGPNSB no montante percentual de 

19%, seguido do PPGO com 13%, além do PPGE e PPGCN com 8% cada. 

Constatamos, ainda, como divergência, que apenas dois docentes, sendo um do 

próprio PPGPNSB e o outro do PPGO, proferiram respostas de discordância ao 

item, correspondendo a uma baixa recomendação.  

O segundo item que compõe o atributo de Eficiência de Uso se refere à 

Oferta de opções pelo Portal para recuperação da informação ao usuário, o 

qual obteve a média 3,9, concernente ao nível de boa oferta de opções para 

recuperação da informação, de acordo com os parâmetros de análise. Acerca 

deste item, lembramos que o Portal de Periódicos da CAPES permite que o 

usuário recupere a informação em texto completo, por resumo ou referência 

bibliográfica. 



 

Destacamos que esta média se deu principalmente pela concentração de 

respostas do tipo de concordância pelos docentes do PPGO, PPGPNSB e PPGE 

com valores percentuais de 15% cada, seguidos do PPGCN com valor percentual 

de 6%. 

Sobre a “Oferta de opções pelo Portal para recuperação da informação ao 

usuário” associamos a sugestão de um docente quanto à forma de recuperação 

da informação: “Que o sistema de busca fosse organizado não pelos nomes dos 

periódicos somente” (D 41). 

O terceiro item que compõe o atributo de Eficiência de Uso se refere à 

Oferta pelo Portal da possibilidade do usuário copiar e salvar resultado de 

pesquisa. Este obteve a média 3,7 que, de acordo com os parâmetros de análise, 

encontra-se no nível de boa oferta das duas possibilidades tratadas. A média 

3,7 é resultante, sobretudo, da concentração de respostas de concordância pelos 

docentes do PPGE, com maior percentual, 17%, seguido do PPGO, 15%, do 

PPGPNSB, 10%, e, por último, do PPGCN, 8%. 
  

O item que se refere à Suficiência da quantidade de periódicos 

disponibilizados pelo Portal ao usuário, obteve a média 3,6, que de acordo 

com os parâmetros de análise, se enquadra no nível de boa quantidade de 

periódicos disponibilizados pelo Portal,  o que corresponde a uma suficiência 

de seu uso por parte do docente.  

A concentração de respostas acerca da suficiência da quantidade de 

periódicos disponibilizados se deu, na sua maioria, pelas respostas de 

concordância pelos docentes dos programas: PPGPNSB, PPGO, PPGE e 

PPGCN, nos montantes percentuais de 17%, 13%, 10% e 8%. 

Apesar da “Suficiência da quantidade de periódicos disponibilizados pelo 

Portal ao usuário” se enquadrar em um nível qualificado acima da média, 

associamos as afirmativas de dois docentes solicitando o aumento da quantidade 

de periódicos disponibilizados pelo Portal: “Aumentar o número de assinaturas de 

jornais de impacto” (D 7); “Maior número de periódicos com possibilidade de 

acesso ao texto completo dos trabalhos publicados” (D 37). 

A Atratividade do Portal à exploração de suas ferramentas pelos 

usuários obteve a média 3,5, e está relacionada ao parâmetro de análise 

qualificado no nível bom, ou seja, os docentes consideram o Portal convidativo à 



 

exploração de sua ferramentas, segundo uma maior concentração de respostas 

de concordância do mesmo.  

Sobre as respostas, na maioria de concordância, o PPGO apresentou o 

montante percentual mais expressivo, 19%, acompanhado do PPGE, PPGPNSB 

e PPGCN, com os percentuais de 15%, 10%, 8%. 

Ainda quanto à “Atratividade do Portal à exploração de suas ferramentas 

pelos usuários”, associamos uma afirmativa de um docente ao sugerir que: “A 

apresentação da página inicial poderia ser mais simplificada, ou seja, com um 

menor número de informações que tornasse o ambiente mais convidativo” (D 1). 

Conforme Cybis (2007), a concisão é uma qualidade elementar da 

brevidade. Dessa forma, sabendo-se que a brevidade incide no respeito da 

capacidade de trabalho perceptivo, cognitivo e motor do usuário, a concisão se 

refere a um sistema conseguir minimizar a carga perceptiva, cognitiva e motora 

do usuário quando do uso do sistema. A concisão possibilita o sistema ser mais 

convidativo. 

Os itens sexto, sétimo e oitavo, que correspondem, respectivamente, a 

Ordenamento da recuperação dos documentos do Portal ao usuário, 

Eficiência do Portal quanto ao seu uso e Oferta pelo Portal de opção de 

idioma para recuperação de informação pelo usuário, obtiveram a mesma 

média, 3,3. Esta média equivale a um nível de bom ordenamento de 

recuperação de documentos, de boa eficiência de uso e de boa oferta de 

opção de idioma. 

Destacamos que a média 3,3 do item “Ordenamento da recuperação dos 

documentos do Portal ao usuário” se deu, principalmente, pela concentração de 

respostas de concordância pelos docentes do PPGO com 17%, PPGPNSB com 

8%, PPGE e PPGCN, com os mesmos percentuais de 6%. A média do item 

“Eficiência do Portal quanto ao seu uso”, se deu principalmente pela concentração 

de respostas de concordância pelos docentes do PPGO com 13%, PPGPNSB 

10%, seguidos do PPGE e PPGCN, com os percentuais de 6%. 

Devemos destacar aqui duas afirmativas que associamos à “Eficiência do 

portal quanto ao seu uso” sendo a primeira uma solicitação quanto ao 

desempenho do Portal e a segunda uma crítica quanto à dimensão de eficiência 

do Portal, transcritas como segue: “Aumentar a rapidez quando do acesso aos 



 

artigos” (D 11); “Os sistemas automáticos não devem interferir na inteligência 

humana. Deve permitir o acesso sem se preocupar com aquilo que é mais visto 

(acessado) ou baseado um fator de impacto” (D 47). 

Quanto à “Oferta pelo Portal de opção de idioma para recuperação de 

informação pelo usuário”, esta se deu também pela concentração de respostas de 

concordância pelos docentes do PPGO e do PPGE com valores percentuais de 

17%, acompanhados do PPGPNSB com 8% e do PPGCN, com 2%. Apesar deste 

baixo percentual do PPGCN quanto às respostas de concordância ao item, o seu 

maior percentual foi de neutralidade de concordância ao item, perfazendo 10%. 

Não obstante, quanto à “Opção de idioma para recuperação de informação 

pelo usuário” um docente apresentou uma consideração muito pertinente 

observando os contextos e objetivos tanto do Portal quanto dos usuários, ainda 

mais quando do domínio de idiomas estrangeiros, destacando ser a língua inglesa 

pressuposto de sua caracterização enquanto docente de pós-graduação, 

conforme associamos a este item: 

 

Para que o Portal Capes fosse mais útil era preciso que os seus 
usuários pudessem ter o domínio da língua inglesa, já que a 
quase totalidade dos títulos é publicado neste idioma. Sendo 
assim, não acho que um esforço para facilitar a interface de uso 
irá surtir grande efeito, pois o idioma sempre será a barreira mais 
limitadora. Nem acho que este é um papel do Portal. Um 
professor deveria dominar o inglês. Faz parte do conjunto de 
habilidades mínimas necessárias à sua atuação. (D 48) 
 

Lembramos, ainda, que é exigida a proficiência de pelo menos duas 

línguas estrangeiras para obtenção do título de Doutor no país, título este que 

todos os docentes investigados possuem. 

O oitavo item que corresponde à Eficiência das informações de ajuda do 

Portal ao usuário obteve a média 3,1. Tal média equivale a um nível de boa 

eficiência qualificada acerca das informações que são disponibilizadas pelo 

Portal para sanar as dúvidas dos usuários.  

Devemos sobressair que esta média se deu especialmente pela 

concentração de respostas de neutralidade de concordância pelos docentes do 

PPGO com 15%, PPGPNSB com 13% e PPGE e PPGCN, ambos com 10%. 

Apenas um docente do PPGPNSB respondeu com plena discordância ao item. 



 

Apesar do item “Eficiência das informações de ajuda do Portal ao usuário” 

se encontrar em um nível qualificado bom, um docente apresentou uma crítica 

que associamos ao mesmo: “As informações/ orientações não facilitam a 

pesquisa do usuário. Poderia simplificá-la” (D 21). 

O último item do atributo Eficiência de Uso, Consulta do usuário ao 

mecanismo de ajuda do Portal, obteve a menor média entre as demais, 2,4. 

Esta média é proporcional a um nível regular de consulta freqüente ao 

mecanismo de ajuda do Portal. Sublinhamos que este fato se deu pela 

concentração de respostas de neutralidade de concordância pelos docentes do 

PPGO com 15%, PPGPNSB com 13% e PPGE e PPGCN, ambos com 10%. 

Apenas um docente do PPGPNSB respondeu com plena discordância ao item. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seguindo as pistas de Nielsen (1993; 1999; 2000; 2010) quando este 

defende ser a usabilidade um conceito que busca definir as características da 

utilização, do desempenho e da satisfação dos usuários na interação das e nas 

interfaces computacionais, utilizamo-nos do atributo Eficiência de Uso para 

avaliação da qualidade de uso do Portal de Periódicos da CAPES na UFPB.  

Dessa forma, a Eficiência de Uso investigada foi qualificada enquanto a 

capacidade do Portal de Periódicos da CAPES estar adequada à sua utilização 

pelos docentes investigados, evidenciando um bom desempenho e uma boa 

satisfação dos seus usuários. Tal situação permite que os usuários atinjam seus 

objetivos de pesquisa e docência com real eficácia e eficiência, apesar de ainda 

haver a possibilidade da ocorrência de problemas ou erros na realização das 

tarefas dos docentes investigados.  

Em outras palavras, a qualificação da boa eficiência de uso do Portal 

permite a ilação de que os docentes usuários o utilizam para acesso à informação 

científica que subsidie as disciplinas que ministram, suas orientações de 

dissertações e teses, orientações de iniciação científica, elaboração de artigos, 

dentre outras atividades. 

A pesquisa, portanto, comprova a necessidade da realização e divulgação 

de Estudos de Usuários por parte da unidade e do sistema de informação 



 

estudados, evidenciado, ainda, a necessidade do diálogo interdisciplinar dos 

Estudos de Usuários com as referências de usabilidade. Pois, parafraseando 

Nielsen e Loranger (2007, p. 394), no final, a única coisa que importa é se os 

usuários gostam do sistema e de utilizá-lo! 
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