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Gestão ágil de projetos sob a ótica das capacidades 

dinâmicas: estudo de caso na indústria automotiva 

Apresentação da proposta de tema de dissertação de mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão (PPGOLD) do Setor de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná. 

 

Data e horário da apresentação: 25 de junho de 2020, às 19h, pelo aplicativo Teams no 

link: Seminário I Lisiane Reunião do Microsoft Teams. 

Por muitos anos empresas do ramo automotivo utilizam metodologias tradicionais de 

gestão de projetos, chamadas de modelos seriais ou em cascata, as quais seguem as 

entregas e as atividades escalonadas ao longo do tempo para o desenvolvimento de um 

novo produto. Entretanto, projetos necessitam constantemente de adaptações de 

acordo com novas exigências e mudanças no mercado. Em ambientes dinâmicos de alta 

transformação tecnológica, empresas que desenvolvem seus projetos por meio de 

modelos tradicionais estão confinadas a processos que envolvem um maior número de 

etapas sequenciais e, consequentemente, que demandam maior tempo para resolução 

de atividades, em que, dessa forma, podem não atender às necessidades de clientes e 

consumidores. Por conseguinte, empresas que encontram dificuldades em perceber e 

responder de forma ágil e efetiva às mudanças disruptivas no mercado correm riscos de 

redução de competitividade. Utilizando-se de capacidades dinâmicas e mais 

especificamente de metodologias ágeis, como o ‘Scrum’, que utilizam ciclos de entregas 

contínuas (sprints) na gestão de projetos de desenvolvimento de novos produtos, as 

empresas podem obter vantagens competitivas sustentadas em um ambiente onde 

tempo e recursos são escassos. 

No PPGOLD da UFPR, a discente estudará a lacuna existente no que se refere à aplicação 

da gestão ágil de projetos em um ambiente que não seja aquele da indústria de 

desenvolvimento de software. A pesquisa terá como objetivo analisar projetos que 

adotam metodologias ágeis sob a ótica das capacidades dinâmicas na gestão de projetos 

de novos veículos na engenharia de produto no setor automotivo. 

A mestranda Lisiane Sassi Ferreira, também é graduada em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e atua no setor de gestão de 

projetos de novos veículos na indústria automotiva. 
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