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Desenvolvimento de Sistemas 
Desenvolvimento de soluções multiplataforma e multilinguagem, com meto-
dologias específicas ou definidas pelo cliente.

Aplicativos para dispositivos móveis;
Sistemas WEB;
Sistemas de realidade virtual e aumentada;
Sistemas para engenharia;
Soluções para automação comercial;
Sistemas embarcados;
Sistemas para gerenciamento e despacho de equipes;
Sistemas com certificação digital e criptografia;
Sistemas de informação geográfica;
Consultoria para definição de processos de desenvolvimento de software; 
Customizações de sistemas operacionais.

Qualidade de Sistemas

Testes de Funcionalidades;
Testes de Compatibilidade;
Testes de Usabilidade (clássico, ágil, benchmarking ou em campo); 
Testes de regressão;
Testes de estabilidade, performance e confiabilidade;
Avaliação de interfaces por especialistas, como: avaliação heurística, crité-
rios ergonômicos e inspeção cognitiva;
Benchmarking.

Com equipe composta por profissionais certificados pelo International 
Software Testing Qualification Board, trabalha com softwares e produtos de 
uso cotidiano, verificando se o sistema atinge suas especificações e 
funcionalidades para o ambiente projetado. Um dos métodos utilizados para 
garantir a qualidade é o Teste de Usabilidade, aplicado em um laboratório 
com sala de espelho e especialistas para condução e análise deste tipo de 
avaliação. Nesse contexto, prestam-se os seguintes serviços:

A área de Tecnologia da Informação presta serviços, consultorias e realiza projetos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). Com uma equipe técnica especializada, o Lactec busca soluções completas 
para a sua empresa baseadas em padrões e metodologias de qualidade, fornecendo soluções 
inovadoras em sistemas.



O Lactec está habilitado e tem
experiência em desenvolver projetos de P&D utilizando
as Leis de Incentivo – Lei de Informática e Lei do Bem.

www.lactec.org.br

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Escritório de Projetos
O Escritório de Projetos tem por objetivo conduzir, planejar,
organizar, controlar e finalizar as atividades relativas aos proje-
tos. É formado por profissionais com certificação internacional
fornecida pelo PMI (Project Management Institute) e utiliza
metodologias com aderência ao CMMI, SCRUM, PMBOK (Pro-
ject Management Body of Knowledge), entre outras.

Auxílio no planejamento do projeto;
Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, através
de critérios mensuráveis;
Fornecimento de suporte, ferramentas e serviços de planeja-
mento, controle de prazos, custos, qualidade, entre outros;
Provisão de relatórios de acompanhamento de andamento
do projeto;
Organização das documentações.

Design e
Experiência do Usuário
Compreensão, análise e avaliação da experiência das pessoas
quando usam determinados produtos, verificando de qual ma-
neira o design influencia na facilidade de uso e comercialização
destes produtos. Atuação em diversos estágios de desenvolvi-
mento do produto:  planejamento por meio do Design de Servi-
ço e avaliação de concorrentes no mercado, desenvolvimento e
lançamento do produto, utilizando de avaliações de usabilida-
de, desenvolvimento de interfaces digitais, entre outros.

Consultoria nas áreas de Experiência do Usuário, Usabilida-
de e Design de Serviços;
Planejamento, execução e análise de resultados de Testes de
Usabilidade;
Avaliação de produtos industrializados e sistemas, com mé-
todos de design centrado no usuário;
Design de interfaces digitais;
Pesquisas científicas nas temáticas: Experiência do Usuário,
Usabilidade e Design de Serviços.


