Você é nosso convidado especial para fazer
parte da Comunidade de Teste do WeSafer App
O time de produtos da WeSafer, unidade digital da Avantia, gostaria de te convidar para
colaborar com o desenvolvimento de melhorias do nosso super WeSafer App! Umas das
principais metas do ano de 2022 é tornar a WeSafer uma empresa digital de sucesso,
então sua contribuição para atingir essa meta é de extrema relevância. O objetivo da
comunidade é coletar opiniões e sugestões sobre o aplicativo em relação a dor que ele
resolve, funcionalidades usabilidade, etc, e então construirmos juntos um produto que
fortaleça nossa marca. Vamos juntos nessa?

Sua opinião é muito importante para nós!
Esclarecendo dúvidas
1. O que é essa comunidade de testes e como poderei colaborar?

R. A comunidade de testes é como chamamos o grupo de pessoas da Avantia que
testarão nosso produto e nos dando feedbacks que ajudarão o aplicativo a voar ainda
mais. A participação não é obrigatória e você só irá fazer da comunidade uma vez que
se inscrever.

2. Preciso conhecer o aplicativo para participar dos testes?

R. Você não precisa ser um expert e muito menos ter conhecimento prévio sobre o
aplicativo, pois tudo isso nós iremos te contexualizar. Mas para participar do teste
você precisará ter o App instalado no seu celular e precisará usar algumas de suas
funcionalidades para que possa nos dizer o que achou e entendeu delas, assim
como caso você tenha sugestões de melhorias para a solução.

3. O que será feito com o meu feedback do produto?

R. Iremos levar em consideração todos os feedbacks recebidos para desenvolver o
roadmap do aplicativo para 2022, e com isso conseguirmos entregar ainda mais
valor aos usuários e tornar nossa marca conhecida nacionalmente.

4. Me interessei em participar mas não tenho tempo disponível

R. Fique tranquilo(a), nosso contato com a comunidade se dará em grande parte de
forma assíncrona e mensal. Como próximo passo, em algumas semanas nós iremos
enviar para os inscritos apenas um breve formulário de coleta de opinião que ficará
aberto por tempo suficiente e poderá ser respondido no tempo que você tiver
disponível.

5. Como faço para participar?

R. Basta acessar o link do formulário na legenda e fazer sua inscrição na nossa
comunidade. Dentro das próximas semanas enviaremos uma pesquisa de coleta de
opinião sobre o aplicativo apenas para os integrantes da comunidade.

E tem mais! Os participantes estarão concorrendo à um sorteio imperdível que será
divulgado no final do próximo mês. Participe agora mesmo e ajude-nos a
proporcionar a sua melhor experiência!

Clique aqui para se inscrever
O prazo para inscrição vai até o dia 16/03

Baixe o WeSafer App nos links abaixo

Abraços,
WeSafer Unidade Digital Avantia

