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Com o avanço da tecnologia e com a
internet é possível educar, trabalhar e se
sociabilizar. A internet permite o acesso às
informações, e os dispositivos móveis possibilitam estar sempre conectado ao mundo. Uma série de criações e evoluções torna
possível o barateio de aparelhos tecnológicos, tornando-os mais acessíveis.

como o usuário acessa informações: nos tablets o acesso é feito pelos dedos das mãos.
A ideia é adaptar a interface de acordo
com a usabilidade do tablet para que, com
alguns toques e gestos, o acesso seja cada
vez mais prático para o usuário. KRAUSER
e MOZZAQUATRO (2011) acreditam que
a usabilidade deve fornecer a facilidade de
aprendizado e de memorização, eficiência
de uso, diminuição de erros, consistência e
flexibilidade.
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1. Introdução
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Neste cenário apareceram os celulares,
smartphones, notebooks, netbooks e tablets, movimentando o mercado e possibilitando uma variedade de serviços e produtos
(TERUEL, 2010).
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Há anos a Apple faz pesquisas para criar
um aparelho que atenda ao usuário que necessita de computadores para digitação, navegação ou mídia sem necessariamente ser
um expert em computadores. Em março de
2010, a Apple lançou o iPad® , um dispositivo móvel parecido com um iPhone® porém com tamanho diferenciado, chamado
de tablet, este dispositivo é touchscreen e portátil, com tamanho aproximado de um livro.
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Para TREBITOWSKI, ALLEN, APPELCLINE (2011), a grande diferença entre os
tablets e os computadores está na forma

Para
NUTTING,
WOOLDRIDGE,
MARK (2010), os tablets representam a
próxima geração de computadores móveis,
que, por sua vez, representam melhores
ofertas de serviços, além de estarem invadindo grandes corporações.
No gerenciamento de projetos de software, por exemplo, é possível perceber diferentes modelos, que, quando seguidos, executam diferentes visões sobre como os projetos devem ser gerenciados. Alguns desses
modelos são o PMI - Project Management
Institute, o SEI - Software Engineering
Institute e ISO - International Standards
Organization, e o RUP - Rational Unified
Process (SOTILLE, 2004).

2. Ferramentas de Gerenciamento
de Projetos versus Tablet
Com o intuito de verificar qual a melhor
ferramenta que atenda as características dos
tablets e as características de gerenciamento

de projetos, foi selecionado um grupo de
ferramentas nas plataformas iOS e Android.

Conforme mostra a tabela 1. as ferramentas foram selecionadas de acordo com
os critérios:
• Interface adaptada para tablets', gerenciamento de recursos;
• Gantt;
• Subtarefas;
• Pagas até $30,00.

As ferramentas selecionadas na Tabela
2 foram avaliadas com base em dois grupos
de testes:
• usabilidade nos tablets;
• recursos das ferramentas para Gerenciamento de Projetos (GP).
Os resultados são apesentados nas subseções que seguem.

2.1. Usabilidade nos tablets
O teste de usabilidade serve para medir a efetividade, validar interfaces, identificar problemas e dificuldades. Com o
estudo do mesmo, é possível verificar se
a ferramenta está apta à tecnologia em
questão e quais o critérios são mais atendidos. Segundo a norma NBR ISO/IEC
9 1 2 6 - 1 : 2 0 0 3 , o teste de usabilidade deve
avaliar as seguintes características: inteligibilidade, apreensibilidade, conformidade, atratividade e operacionalidade.
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cas para análise no cenário tecnológico atual, baseado na adoção do
tablet como referência de modernidade.
Após os testes foi possível avaliar quais ferramentas estão mais

preparadas para atender as funcionalidades de gerenciamento de pro-

jeto na interface dos tablets e quais são as mais adaptadas para esta
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Dentre as ferramentas analisadas, verifica-se que as ferramentas Projector, SG Project e My Project quebram o paradigma, mudando a interface-padrão das ferramentas de gestão de projetos,
aproveitando as funcionalidades das mesmas e melhorando a navegação. As interfaces adaptadas possuem letras e objetos maiores,
permitindo a acurária dos gestos e toques. O uso de componentes
apropriados à esta tecnologia aumenta a operacionalidade, a inteligibilidade e a atratividade da ferramenta.

presas. Dessa forma, foram selecionadas ferramentas e característi-

pa

As ferramentas que apresentaram as menores características
dentre as selecionadas foram: Gantt Charts e 5pm. Essas ferramentas apresentaram apenas 16,6% de aproveitamento.

de projetos eficiente se torna um diferencial poderoso para as em-

a

Gráfico 1 - Gráfico Comparativo dos Testes de Usabilidade de Funcionalidades
de Gerenciamento de Projetos.
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Gráfico 2 - Gráfico Comparativo de Custo ($) e Beneficio (%) entre as 3
Melhores Ferramentas.
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De acordo com o Gráfico 1, a ferramenta que se apresentou de
forma mais completa foi a Projector, que é uma ferramenta para
plataforma iOS e teve um custo de $29,99, podendo ser aproveitada
em 83,3%. Além disso, foi a ferramenta que teve a melhor pontuação dentro das características de usabilidade (96%).
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Observa-se ainda pelo Gráfico 1, que é possível indicar com base
no percentual de aproveitamento as melhores e piores ferramentas.
As mais aptas são a Projector, Gantt Pro e My Project. E as que apresentaram um menor desempenho são Gantt Charts e 5pm.
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Além disso, é importante destacar que, dentre as três melhores,
a ferramenta mais cara é a Projector, tornando My Project e Gantt
Pro as ferramentas de melhor custo x benefício.

tecnologia. E pela análise do custo x beneficio, indicado no

Gráfico

2, as ferramentas com melhor resultado são My Project e Gantt Pro.

A análise das ferramentas demonstrou que elas não aproveitam

todos os recursos para se adequar aos tablets e nem utilizam todas
as funcionalidades de gerenciamento de projetos, deixando de promover a utilização ampla dos tablets como tecnologia de apoio à gestão de projetos para se tornar apenas uma ferramenta auxiliar para
mobilidade, requerendo que exista ainda uma ferramenta de gestão
instalada de forma tradicional no ambiente de trabalho.
Em resumo, houve grande melhoria no acesso à informação
móvel. A chegada dos tablets traz uma nova maneira de se relacionar com a mobilidade e requisita uma evolução das ferramentas
de gestão para que tais dispositivos não sejam usados meramente
como equipamentos complementares, e sim, como recursos de
trabalho diário.
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