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Introdução: A gerência de todos os membros do Laboratório de Inteligência
Computacional (LIC) e do Projeto de Informática Solidária (INFOSOL) pelo professor
Reinaldo requer muita atenção devido à grande quantidade de participantes e tarefas
dinâmicas. Esse acompanhamento pode ser feito através do Teambox, que é uma
ferramenta colaborativa para gerenciamento de projetos coletivos online. Com o
Teambox é possível compartilhar arquivos e informações relacionadas a um trabalho
desenvolvido em grupo, com possibilidade de cadastrar administradores e
colaboradores, distribuir tarefas, programar a entrega de trabalhos e muito mais.
Objetivo: O objetivo deste estudo é propor soluções às questões de gerenciamento de
pessoas via ferramenta computacional online de gerência de projetos. Criando soluções
para o fluxo de trabalho, e aumentar a velocidade da comunicação da equipe e
distribuir de forma dinâmica as tarefas entre os participantes da equipe.
 Metodologia: Foi realizadoa uma pesquisa no LIC e no INFOSOL, na UNILESTE,
para o levantamento de informações sobre as melhorias alcançadas com a utilização do
Teambox, para isso realizou-se uma entrevista com o coordenador do LIC, Francisco
Reinaldo e fez-se uma comparação  antes e  depois da implantação da ferramenta
colaborativa. Resultados: Os resultados foram, melhorias nos quesitos distribuição de
tarefas,  controle de horas, disponibilização de informações, auxiliando o gerente da
empresa com gráficos e relatórios, dando a ele uma visão das partes e do todo.
Organizando os projetos conforme  a TGS (Teoria Geral de Sistemas) preconiza,
utilizando as  ferramentas Teambox e Uservoice.Uma grande mudança foi no fluxo de
trabalho, liberando o administrador de tarefas rotineiras, podendo assim focar em
trabalhos específicos que exigem mais atenção, tais como planejamento e criação de
projetos.
A comunicação interna se tornou mais rápida, pois o programa disponibiliza um
espaço para criação de páginas aonde os usuários podem criar roteiros de boas práticas,
normas internas, entre outras questões, há também a possibilidade de criação de
conversas, aonde se tem o histórico de todos as  conversas nas quais se pode
transformar em tarefas. 
O controle do trabalho em relação ao tempo e feito por meio de um gráfico de Gantt,
um recurso simples e de fácil visualização. Há opções para arquivamento de projetos
deixando assim um histórico de todos os projetos realizados.  Conclusão: Conclui-se
que o Teambox com Uservoice pode facilitar a administração de vários projetos em
diversos ramos, possibilitando ter apenas um gerente de projeto, trazendo de forma
automática relatórios e gráficos, o que explica a utilização da ferramenta por várias
empresas renomadas como Danone, Square, Lego, SouthWest, dentre outras. 
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