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RESUMO 

O presente estudo tematiza a utilização de softwares colaborativos de gerenciamento de portfólios, 
programas e projetos no programa de sensoriamento e apoio à decisão e os impactos nas tomadas 
de decisões por parte da administração militar. Por meio de análises de trabalhos acadêmicos, livros 
e entrevistas, o trabalho apresenta o grau de importância da utilização desses softwares no âmbito 
da administração militar, apresenta a percepção de profissionais de gerenciamento de portfólios, 
programas e projetos no que tange a utilização dos softwares colaborativos em estudo, rebate 
conceitos empíricos que colocam a utilização destes softwares como secundária, e por fim, 
desmistifica a tese de que esses meios são apenas simples ferramentas dispensáveis que não estão 
intimamente ligadas como um fator crítico de sucesso. Os resultados apresentados arquitetam o 
entendimento de que os softwares colaborativos possuem alto grau de impacto positivo na gestão da 
informação e, consequentemente, influenciam de maneira positiva e significativa as decisões a serem 
tomadas por parte da administração militar na condução dos seus portfólios, programas e projetos. 

 

Palavras-chave: Software; Colaborativo; Gerenciamento de Projetos 

 

ABSTRACT 

This study thematizes the uses of collaborative software of portfolio management, software and 
projects of the sensing program and decision support, as the impacts on decision making on the part 
of the military administration. It is sought through the academic works, books and interviews review, 
present the importance rate of this software uses in the military administration, as show the 
professional perception from the area of portfolio management, software and projects with regards to 
this collaborative software use. This article intends to controvert empirical concepts that define 
secondary the use of this software in question, or that these tools are expendable and that isn't closed 
as a critical factor of success. The results presented think up about the understanding that collaborative 
software has a high rate of impact on information management and, consequently, affect in a positive 
and significative way the decision making in military administration as they build their portfolios, 
programs and projects. 
 
Keywords: Software, Collaborative; Project Management 
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1 . INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB) segue uma tendência mundial de grandes 

corporações de alta performance que realizam investimento na implantação de um 

processo de gestão baseado nas melhores práticas de Gerenciamento de Portfólio, 

Programas e Projetos, com a finalidade de aumentar as chances de sucesso e a 

maior economicidade.  

O EB, conforme Brasil (2010, p. 23), diante da necessidade de otimizar a 

condução dos seus programas e projetos estratégicos, criou o Escritório de Projetos 

do Exército Brasileiro (EPEx) que, de acordo com Brasil (2012, p. 18), possui como 

uma de suas missões a atuação como órgão de coordenação executiva do Estado 

Maior do Exército (EME) para fins de governança do Portfólio Estratégico da 

instituição, constituindo-se no escritório de projetos de mais alto nível da Força. 

Percebe-se, então, a maturação do EB quando normatizou o gerenciamento de 

projetos no âmbito da Força, buscando implementar as melhores práticas de 

gerenciamento de projetos. Procurou-se proporcionar a todos os entes 

organizacionais castrenses as melhores ferramentas e procedimentos com o objetivo 

de aumentar as chances de sucesso nesses tipos de empreendimento (BRASIL, 

2013, p. 40). 

O autor, como observador participante, cujo trabalho nos últimos cinco anos foi 

participar cotidianamente do Projeto  de Sensoriamento e Apoio à Decisão (SAD), 

que pertence ao Programa Estratégico do EB Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras (SISFRON), considera que o ganho de maturidade do EPEx é 

claramente percebido, pois amplia seu escopo metodológico ao normatizar o 

gerenciamento de portfólios e programas. Desta maneira, a Força Terrestre passa a 

pertencer a um grupo seleto de organizações e entidades preocupadas com o nível 

de maturidade no que tange à gestão organizacional e, dessa forma, entrega à 

sociedade brasileira maiores capacidades de combate (BRASIL, 2017, p. 12). 

Segundo Brasil (2017, p. 12), o Portfólio Estratégico do Exército é o conjunto 

de subportfólios, programas e projetos relacionados aos objetivos estratégicos do 

Exército, que devem ser gerenciados, coordenados e integrados pelo EME. Dessa 

forma, o programa se configura como um grupo de projetos relacionados e 

gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não 

estariam disponíveis se fossem gerenciados de forma separada. Por sua vez, o 
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projeto, segundo PMI (2017b), é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades de projeto a fim de cumprir os seus requisitos. 

Assim, a realização do gerenciamento de projetos ocorre por meio da aplicação e 

integração apropriadas dos processos de gerenciamento de projetos identificados 

para que as organizações os conduzam de forma eficiente e eficaz (PMI, 2017b). 

Aplicar e integrar processos de gerenciamento de projetos pode exigir grande 

capacidade de organização e sinergia. A falta destes enseja no descontrole de 

qualquer projeto, diminuindo as chances de sucesso da empreitada. Podem resultar 

em um projeto deficiente a falha na comunicação, o movimento não sinérgico das 

equipes dos projetos, a má gestão dos stakeholders, a falta de organização dos 

elementos, a falta de registros dos projetos e outros fatores que podem deixar a 

execução debilitada. 

O Gerenciamento de Projetos eficaz, segundo PMI (2017b), ajuda indivíduos, 

grupos e organizações público-privadas, dentre outros, a atingirem os objetivos 

pretendidos, contemplarem expectativas das partes interessadas, entregarem o 

produto ou serviço certo no momento certo, resolverem problemas e questões e 

otimizarem recursos organizacionais. Em contrapartida, os projetos mal gerenciados 

ou a ausência do gerenciamento de projetos podem resultar em prazos perdidos, má 

qualidade, estouro de orçamento, retrabalho, expansão desgovernada e o não 

alcance dos objetivos propostos pelo projeto. 

Toda organização que se propõe a gerenciar projetos de forma eficiente e 

eficaz deve aplicar e integrar os processos corretos de gerenciamento para aquela 

iniciativa específica, de tal modo que, em todas as fases, os processos relacionados 

sejam realizados com excelência e resultem em um gerenciamento efetivo. Dessa 

forma, a aplicação e integração dos processos corretos para o gerenciamento de 

projetos eficaz podem ser feitas por meio de um software colaborativo, que 

disponibilize um ambiente de trabalho virtual cuja base de informações relativas 

àquele projeto pode ser construída de forma sinérgica por todas as partes 

interessadas, gerando maior grau de entendimento mútuo, confiança, transparência, 

aprendizado, maturidade e rastreabilidade. 
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O EPEx possui, segundo Brasil (2010, p.23), o projeto (SISFRON) em seu 

portfólio estratégico. Esta iniciativa foi posteriormente transformada em Programa 

Estratégico do EB de acordo com (BRASIL, 2017, p. 16). 

O programa SISFRON é composto de  três projetos: de Sensoriamento e Apoio 

à Decisão (SAD), com o custo estimado de R$ 5,9 bilhões, o de Obras de 

Infraestrutura, com o custo estimado de R$ 3 bilhões, e o de Apoio à Atuação, com 

o custo estimado de R$ 3 bilhões, totalizando aproximadamente R$ 12 bilhões a 

serem investidos (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). 

Ainda segundo o Tribunal de Contas da União (2014), a gestão do SISFRON 

possui alto grau de dependência em relação à equipe do projeto, por não possuir 

sistemas de informação estruturados. Além disso, os atuais relatórios de situação do 

projeto não subsidiam de maneira oportuna o gerente do projeto em suas 

coordenações e não permitem uma visão integrada do sistema. 

Ainda de acordo com o Tribunal de Contas da União (2014), apesar do Projeto 

SAD utilizar ferramentas significativas para monitorar e controlar as suas ações, elas 

ainda se mostram insuficientes no que tange ao encadeamento lógico de todas as 

atividades do projeto e não permitem à gerência monitorar e controlar o projeto de 

maneira integrada e sinérgica. 

Dessa forma, também deveria ter sido considerado o uso de softwares de 

gestão de projetos com o intuito de evitar posturas isolacionistas e garantir adequada 

documentação de processos, técnicas e lições aprendidas, com vistas a armazenar 

informações, gerenciar atividades do projeto e prevenir perda de conhecimentos 

importantes com a saída de pessoas-chave para o desenvolvimento do projeto 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). 

O Tribunal de Contas da União, além de enfatizar a necessidade do uso de 

softwares de gestão para aumentar a consciência situacional do programa SISFRON 

e dos seus projetos, como o SAD, enfatiza, também, a não existência de uma 

ferramenta informatizada para integrar todos os projetos e subprojetos ao programa, 

o que não permite a disponibilidade de informações necessárias às partes 

interessadas do projeto no momento oportuno, resultando em impactos negativos 

advindos de alterações no escopo sem as avaliações pertinentes. Nessa 

perspectiva, considera-se que, sem essas ferramentas, os gestores não podem 

controlar o projeto de forma integrada e atualizada e, por isso, recomenda-se a 

implantação de um sistema informatizado único de gerenciamento de projetos que 
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integre as informações de todos os subprojetos do SISFRON, que permita 

atualizações tempestivas e que seja acessível a todos os membros da equipe de 

acordo com a política de acesso (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014).  

O Projeto SAD, buscando uma gestão sinérgica e eficiente para todos os seus 

subprojetos, iniciou a utilização de um software de gerenciamento de portfólio, 

programas e projetos a partir do ano de 2014, que passou a permitir, de maneira 

sumária, aos seus gestores e colaboradores a possibilidade de, colaborativamente, 

consultar de forma rápida e amigável as informações relativas ao projeto, bem como 

inserir novas informações, solicitar novos painéis de indicadores, consultar bases de 

dados antigas, monitorar e controlar processos de gestão de projetos e outras 

funcionalidades que tornam a gestão mais rápida, transparente, precisa, efetiva e, 

principalmente, rastreável. 

O autor, no papel de observador participante, foi o gerente do projeto de 

implantação do software de portfólio, programas e projetos que segue em utilização 

pela célula de gestão do projeto SAD. A ferramenta implementada foi o Project 

Online Service, pertencente à Microsoft, empresa estadunidense de tecnologia da 

informação (TI). A solução se mostrou flexível para o gerenciamento de portfólio de 

projetos (PPM), pois permite realizar o planejamento de projetos, o gerenciamento 

de tarefas, de recursos do projeto, de publicação de projetos, de problemas, de 

riscos, de business intelligence (BI)2 e outros mais (MICROSOFT, 2019). 

 

1.1 PROBLEMA  

A não utilização de softwares colaborativos de gerenciamento de portfólio, 

programas e projetos adequados na gestão de programas e projetos no âmbito do 

EB dificulta a aplicação e integração de processos de gestão efetivos e, como 

consequência, deixam de entregar informações oportunas, precisas e atualizadas 

sobre o andamento do projeto para as autoridades gestoras responsáveis pelas 

tomadas de decisões, resultando em um gerenciamento não sinérgico e sem 

registros adequados das informações que, se fossem consolidadas de forma 

colaborativa, poderiam subsidiar o planejamento, a execução, o monitoramento e o 

controle de forma rápida, madura, efetiva e inteligente. 

 
2 Processo automatizado de coleta, organização e manipulação de dados a fim de gerar relatórios particularizados 

de monitoramento e controle de processos e projetos para as partes interessadas de uma determinada organização. 
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Diante deste preâmbulo, qual é o impacto da utilização de softwares 

colaborativos de gerenciamento de portfólio, programas e projetos nas tomadas de 

decisões por parte da administração militar? 

 

1.2 OBJETIVOS 

a. Apresentar o grau de importância da utilização de softwares colaborativos de 

gerenciamento de portfólio, programas e projetos no âmbito da administração 

militar. 

b. Apresentar análises práticas com base em questionários entre a utilização ou 

não de softwares colaborativos de gerenciamento de programas e projetos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Diversas organizações públicas ou privadas de alta performance utilizam 

softwares nos seus gerenciamentos de portfólio, programas e projetos. A utilização 

desses mecanismos vai além de acompanhar e monitorar dados financeiros e de 

escopos, pois essas ferramentas podem apresentar aos gestores indicadores 

precisos e organizados que podem ratificar decisões tomadas ou corrigi-las com 

base em análises técnicas subsidiadas de forma robusta e madura por processos de 

BI. 

Muitas organizações não conseguem monitorar e controlar processos de 

gerenciamento de portfólio, programas e projetos por não utilizarem softwares de 

gestão colaborativos, resultando em uma execução descontrolada e imprecisa na 

qual nenhuma das partes interessadas possui a consciência situacional da parte que 

lhe cabe no projeto. 

 

2 . METODOLOGIA  

A pesquisa foi conduzida por meio da análise de livros sobre o assunto, 

pesquisas, artigos científicos, dissertações, casos práticos e lições aprendidas que 

apresentaram o conceito de gerenciamento de portfólio, programas e projetos, 

análises relativas ao tema, análise do ambiente da gestão do projeto SAD e 

implementação sumária do software de gestão no projeto SAD, bem como a sua 

influência no aumento de desempenho desta iniciativa. 

A partir da confirmação de que as técnicas de gerenciamento de projetos 

conduzem portfólio, programas e projetos à excelência, é possível, com base em 
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estudos científicos, esclarecer quais são os processos fundamentais embutidos que 

permitem o ganho performático na condução do projeto SAD. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo Silva (2007), uma técnica muito utilizada na gestão é a das narrativas 

e histórias orais, principalmente realizadas quinzenalmente com os responsáveis 

tanto pelos projetos mais relevantes quanto pelos projetos ganhos como perdidos 

que geraram aprendizado considerado como de elevado grau. Porém, nem todos 

são apresentados e os documentos ou informações apresentadas não estão 

disponíveis para consultas, o que acaba inviabilizando pesquisas futuras. 

Segundo Block et al. (1998), uma coleção de ferramentas de gerenciamento 

tem surgido para ajudar as equipes de projetos a fazerem seus trabalhos, como o 

monitoramento e controle do cronograma por meio de gráficos de Gantt e gráficos 

de Marco, gerenciamento de custos, análise de valor agregado e outros indicadores. 

Para Nuguti (2015), é fundamental o acúmulo de informações para o efetivo 

monitoramento de todas as fases do projeto. 

Por essa lógica, a observação e o registro de detalhes sobre o andamento dos 

projetos são informações requeridas pelas partes interessadas, que objetivam 

fiscalizar a sua execução e verificar com maior riqueza de detalhes as informações 

que mais lhe são caras, de acordo com o seu interesse e a sua influência (NUGUTI, 

2015). 

De acordo com Zapier Team (2016), a procura do software de gerenciamento 

de projetos é um grande desafio, pois a organização sempre busca ferramentas 

poderosas para melhor atender aos seus anseios. O alinhamento do software com a 

melhor maneira de executar os projetos na sua organização é a chave para obter um 

ambiente virtual produtivo e que agregue valor para a organização. Ainda segundo 

o autor, foi necessária uma consulta com especialistas para melhorar o processo de 

escolha do software de gerenciamento adequado para a organização deles (ZAPIER 

TEAM, 2016). 

Segundo Guerreiro (2013), as ferramentas administrativas estão para o gestor 

de projetos assim como a caixa de ferramentas está para o mecânico de carros. 

Quanto mais técnicas possuir o gestor, mais possibilidades criativas de soluções 

para vários tipos de trabalho ele poderá propor. 
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Para Faria et al. (2012), sem um sistema de gerenciamento de projetos 

integrado e de acordo com a individualidade de cada organização, a consequência 

será o desconhecimento pelas partes interessadas do projeto como um todo, da 

situação do projeto pela alta gestão da organização e a incapacidade de elencar 

prioridades e altíssimos custos com retrabalho devido à não difusão da informação 

sobre as atividades correntes. 

De acordo com Johnson et al. (2003), com a comercialização do computador 

pessoal na década de 80, o uso de softwares de gerenciamento de projetos 

aumentou de forma vertiginosa, sendo que dentre os disponíveis na época, 

destacavam-se o Microsoft Project e o P3, com o objetivo de planejar, executar, 

monitorar e controlar o projeto. 

Em suma, entende-se que o suporte para a tomada de decisões baseia-se em 

informações relevantes advindas das atuais capacidades contributivas da tecnologia. 

A forma de trabalhar sofre, frequentemente, impactos disruptivos de modo a, 

inclusive, democratizar decisões visando o melhor desempenho do projeto. À vista 

disso, essas tecnologias se apresentam na forma de hardware e software, 

possibilitando o uso de correio eletrônico, videoconferência, áreas de trabalho 

colaborativas, portais, ensino à distância, entre outras funcionalidades (SILVEIRA, 

2008). 

Por fim, de acordo com Araújo (2008), a gestão de projetos é uma mistura 

complexa de atividades de planejamento, monitoramento e controle e, ainda, tomada 

de decisões. Todas as informações geradas desde a abertura do projeto até a última 

entrega são fundamentais para o sucesso. Elas precisam ser colhidas, atualizadas 

e apresentadas de forma correta para todas as partes interessadas do projeto.  

 

2.2 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

Foi objeto de estudo a implementação dos métodos de gerenciamento de 

programas e projetos no âmbito do EB por meio do EPEx para subsidiar a forma de 

condução do projeto SAD, assim como os impactos gerados nele por meio da 

utilização de softwares colaborativos de gerenciamento de portfólio, programas e 

projetos nas tomadas de decisões por parte da administração militar. 
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2.3 AMOSTRA  

A pesquisa extraiu as informações apresentadas no item anterior de 

profissionais civis e militares capacitados na área de gestão de projetos que 

possuem experiência na gestão de projetos na área público-privada, sendo, em sua 

maioria, profissionais que tiveram participação no projeto SAD. 

O questionário obteve 22 respostas, dentre as quais 86,4% atuam ou já 

atuaram na função de gerente de projetos e, dentre estes, 45,5% possuem de 1 a 4 

anos de experiência na área de gerenciamento de projetos, 22,7% de 4 a 8 anos e, 

31,8% com mais de 8 anos de experiência, conforme o Gráfico 1. É de vital 

importância entender o perfil do público da amostragem para que os resultados 

sejam fiéis ao tema do estudo.  

 
GRÁFICO 1 – Distribuição dos profissionais que responderam o questionário que atuam ou já atuaram 
na área de gerenciamento de projetos por tempo de experiência. 
Fonte: O autor 

 

Delimitar o público da pesquisa permitiu buscar a percepção de profissionais 

que já se depararam com situações heterogêneas no que tange à atividade de 

gestão de projetos. Buscou-se, então, aliar a experiência de diferentes situações em 

que, talvez, o uso de softwares colaborativos de gestão de portfólio, programas e 

projetos poderia ter, de alguma forma, proporcionado uma melhor experiência, 

resultando em uma gestão mais efetiva. 

Além da experiência, o profissional de gerenciamento de projetos pode, no 

decorrer de sua carreira, se aperfeiçoar por meio do estudo das melhores práticas 

de gerenciamento de projetos e, por meio de provas de certificação que podem ser 

feitas em diversas instituições, alcançar certificações nacionais e internacionais que 

comprovam tecnicamente que ele ou ela possui habilidades para bem executar a sua 

função nessa área. Nessa perspectiva, outra qualificação que aumenta a qualidade 

45,50%

22,70%

31,80%

1 a 4 anos 4 a 8 anos 8 anos ou mais
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e o nível de conhecimento de um profissional de gestão de projetos é a pós-

graduação em gerenciamento de projetos, bem como cursos intensivos ou 

episódicos para a constante capacitação do indivíduo. 

Diante disso, a pesquisa buscou, além de saber o nível de experiência dos 

profissionais, segmentá-los por meio de cursos e/ou certificações na área de 

gerenciamento de projetos, conforme o Gráfico 2.  

 
GRÁFICO 2 - Perfil profissiográfico dos profissionais de gerenciamento de projetos que responderam 
ao questionário. 
Fonte: O Autor 

 

Da amostra que respondeu ao questionário, pode-se afirmar que grande parte 

do público em questão possui experiência no ramo do gerenciamento de projetos, 

conforme o Gráfico 1, e possuem certificações como Project Management 

Professional (PMP)3 e Projects In Controlled Environments (PRINCE)4. 

Além disso, quase 50% da amostra concluiu algum curso de pós-graduação em 

gerenciamento de projetos, e 50% alegou possuir domínio na utilização de 

ferramentas de gerenciamento de projetos. 

Outro fator que interessa de maneira significativa nesta análise é que 77,3% 

dos entrevistados alegaram que já utilizaram softwares colaborativos de 

gerenciamento de projetos juntamente com suas equipes. Saber esse percentual 

qualifica ainda mais os resultados que serão apresentados, pois pode-se considerar 

que o público alvo da pesquisa foi selecionado de forma que não haja dúvidas quanto 

 
3 A mais importante certificação global de gerenciamento de projetos que atesta gerentes de projetos aptos a 

conduzir projetos. 
4 Certificação na área de gerenciamento de projetos desenvolvida pelo governo do Reino Unido a fim de melhorar 

práticas de gestão de projetos no setor público. 
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as suas reais capacidades de avaliar os impactos da utilização de softwares 

colaborativos de gerenciamento de projetos nas tomadas de decisões por parte da 

administração militar. 

 

2.3.1 Procedimentos Metodológicos  

  Foram utilizados, para o desenvolvimento desta pesquisa, os métodos 

indutivos e a pesquisa exploratória. Assim, como indicado na introdução, o 

procedimento mediu o impacto da utilização de softwares de gerenciamento de 

portfólio, programas e projetos nas tomadas de decisões por parte da administração 

militar no âmbito do projeto SAD. 

Antes da coleta de dados, os conceitos sobre o tema de gerenciamento de 

programas e projetos foram abordados de forma acadêmica, seguidos de estudos 

embasados da utilização prática de processos de gerenciamento de programas e 

projetos. Esta análise buscou obter uma visão da junção do estudo acadêmico de 

gestão de portfólio, programas e projetos, utilização prática de processos de gestão 

de programas e projetos e a utilização de software de gestão de programas e 

projetos. 

Após as conclusões parciais sobre o estudo em comento no parágrafo 

anterior, foi agregado o quarto fator, a pesquisa, que possibilitou confrontar os 

resultados com a percepção do grau real de incremento quando do uso de 

ferramentas de gestão no gerenciamento do projeto SAD. 

 

3 . RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscando entender a percepção dos profissionais civis e militares da área de 

gestão de portfólio, programas e projetos, foi elaborada e distribuída uma pesquisa 

com o tema “A utilização de softwares colaborativos de gerenciamento de portfólio, 

programas e projetos e seus impactos nas tomadas de decisões da administração 

militar”. Dessa forma, com o objetivo de estudar isoladamente os impactos do uso 

de softwares colaborativos, a pesquisa pediu para que os entrevistados 

considerassem um ambiente de gestão no qual as pessoas estivessem plenamente 

capacitadas e ainda que todos os processos de gestão daquela organização 

hipotética estivessem completamente implantados. 

O isolamento citado no parágrafo anterior tem a finalidade de não considerar 

impactos advindos de uma má utilização dos softwares colaborativos por pessoas 
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não capacitadas e/ou por uma gestão de projetos que não possua seus processos 

mapeados e plenamente implantados no software. 

Com a consciência de que a amostra possui inúmeras qualificações para o 

exercício da função na área de gerenciamento de projetos, o questionário apresentou 

uma série de funcionalidades que poderiam ser ou não evidenciadas em um software 

colaborativo de gestão de projetos e solicitou que escolhessem as que, no ponto de 

vista deles, melhor caracterizam um software colaborativo, sendo que os resultados 

estão representados no Gráfico 3. 

 
GRÁFICO 3 - Características de softwares colaborativos de gerenciamento de projetos segundo os 
resultados do questionário.  
Fonte: O Autor 

 

O Gráfico 3 apresenta algumas das funcionalidades que podem ser 

encontradas em softwares colaborativos de gerenciamento de projetos e o seu grau 

de importância com base nas respostas do questionário. 

A automatização de fluxos de trabalho, a compatibilidade com diversos 

dispositivos, o acesso remoto, a gerência de processos de gerenciamento de 

projetos e a gerência de cronogramas obtiveram grau de impacto superior a 80%. Já 

a customização de funcionalidades, a edição simultânea de documentos e a 

execução via SaaS5 obtiveram grau de impacto entre 50% e 80%. Além disso, o 

envio de notificações aos usuários do projeto apresenta grau de impacto inferior a 

50%  

 
5 Software as a Service – fornecimento de software na forma de aluguel sem a necessidade de aquisição da 

licença. Pode ser utilizado diretamente por meio de conexão com a internet via nuvem ou instalado localmente 

nos servidores das organizações. 
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É possível notar que quase a totalidade das funcionalidades disponibilizadas 

foram selecionadas pelos profissionais como opções que são necessárias para que 

se possa trabalhar de forma colaborativa na gestão de projetos. É claro que poderiam 

ser elencadas outras funcionalidades, mas as que se apresentam na pesquisam são 

suficientes para que se possa comparar dois ambientes de gerenciamento de 

projetos, sendo um deles utilizador de softwares colaborativos e o outro não. 

A análise até o presente momento se limita a profissionais que, em sua grande 

maioria, atuam ou já atuaram como gerentes de projetos e que possuem 

qualificações profissionais reconhecidas e certificadas para desempenhar tal 

atividade, definindo quais são as funcionalidades presentes em softwares de 

gerenciamento de projetos. 

A partir desse momento e com o ambiente propício para estudar os impactos 

causados pela utilização softwares colaborativos, é possível analisar, considerando 

os resultados colhidos na amostragem, de que forma os softwares colaborativos de 

gerenciamento de projetos melhoraram a gestão de projetos já gerenciados pelos 

entrevistados (Gráfico 4). 

 
GRÁFICO 4 - Nível de melhora no nível de gestão quando da utilização de software colaborativo de 
gerenciamento de projetos. 
Fonte: O Autor. 

 

 É possível perceber que, para 77,3% dos entrevistados, a utilização de 

softwares colaborativos de gerenciamento de projetos melhorou a gestão no grau 

moderado e máximo, consubstanciando a ideia de que a utilização destes softwares 

de maneira adequada ensejará em uma gestão muito mais eficiente para qualquer 

tipo de organização. 
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 Já quando se considera o grau de contribuição da utilização dos softwares na 

efetividade dos projetos, o resultado se apresenta conforme o Gráfico 5. 

 
GRÁFICO 5 - Grau de contribuição dos softwares de gerenciamento de projetos na efetividade dos 
projetos. 
Fonte: O Autor 

 

 Com base nessa contribuição, é possível concluir que, para 73% dos 

entrevistados, a utilização de softwares de gerenciamento colaborativos contribui 

muito na efetividade dos projetos. 

 Tratando sobre o grau de impacto que a utilização dos softwares colaborativos 

de gerenciamento de projetos tem nas tomadas de decisões por parte das 

autoridades patrocinadoras do projeto, pode-se concluir que a grande maioria 

considera que o impacto é moderado ou grande, conforme o Gráfico 6. 

 
GRÁFICO 6 - Análise do grau de impacto que a utilização de ferramentas colaborativas de 
gerenciamento de projetos tem nas tomadas de decisões por parte das autoridades patrocinadoras 
do projeto.  
Fonte: O Autor 
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 Se a utilização de softwares colaborativos de gerenciamento de projetos 

possui 86,4% de grau de impacto moderado e grande nas tomadas de decisões por 

parte das autoridades patrocinadoras do projeto, qualquer organização ou gestor que 

tenha intenção de apoiar suas decisões com base em informações confiáveis, 

oportunas e atualizadas, deve buscar uma ferramenta colaborativa de gestão de 

projetos. O Gráfico 7 apresenta o nível de impacto que a utilização de ferramentas 

colaborativas causa na gestão da informação no gerenciamento de projetos. 

 A gestão da informação de um projeto é vital para que se organizem ideias, 

ações tomadas, ações que estão sendo implementadas, ações futuras, registros de 

todas as áreas do conhecimento e posterior consulta desta base de conhecimento 

como forma de lições aprendidas para otimizar a execução de futuros projetos. 

 No tocante ao nível de impacto que a utilização de ferramentas colaborativas 

tem com relação a gestão da informação sobre todos os projetos de uma 

determinada organização, o resultado pode ser visto no Gráfico 7. 

GRÁFICO 7 - Nível de impacto na gestão da informação sobre todos os projetos considerando a 
utilização de ferramentas colaborativas de gerenciamento de projetos. 
Fonte: O Autor. 

 

 Observa-se que, para 90,90% dos entrevistados, o impacto da utilização de 

softwares colaborativos na gestão da informação é alto ou muito alto, evidenciando 

que é indispensável a utilização de uma ferramenta de gestão de projetos 

colaborativa quando a organização tem como um de seus processos a organização 

de todas as informações, seja para simples consultas ou para serem utilizadas em 

sistemas de BI. 
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4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise, é conveniente relembrar, inicialmente, que a utilização de 

softwares de forma isolada não trará nenhum benefício a nenhuma organização. 

Porém, o seu uso, aliado ao binômio pessoas capacitadas e processos de gestão 

definidos, pode potencializar o grau de efetividade da gestão de portfólios, 

programas e projetos em quaisquer organizações. 

Neste contexto, a pesquisa foi realizada considerando um ambiente de 

trabalho no qual as pessoas estão plenamente capacitadas na área de gestão de 

projetos e em uma organização na qual os processos de gestão de projetos estão 

plenamente mapeados e implementados. 

Os dois requisitos apresentados no item anterior precisam ser atendidos para 

que a utilização de um software de gerenciamento de projetos possa entregar o grau 

máximo de potencialização no nível da efetividade do gerenciamento de portfólios, 

programas e projetos de maneira plena, pois as pessoas capacitadas serão as 

ferramentas de inserção de dados e informações nos softwares e a forma de 

inserção precisa ser realizada de forma planejada, ou seja, necessita ser ordenada 

por um processo mapeado e implementado. 

Portanto, diante dos resultados apresentados, conclui-se que a utilização do 

software de gerenciamento de portfólio, programas e projetos no Projeto SAD, teve 

impacto altamente positivo ao possibilitar à administração militar tomar decisões 

oportunas e apoiadas em conhecimentos construídos de forma madura, organizada, 

confiável e rastreável. 
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