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Gestão ágil de projetos sob a ótica das capacidades 

dinâmicas: estudo de caso na indústria automotiva 

Apresentação da revisão de literatura da 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: 21 de setembro de 2020, às 19h30, pelo aplicativo 

Teams no link: Seminário II Lisiane Reunião do Microsoft Teams. 

Empregados no setor do software, modelos de gestão ágil de projetos ainda não foram 

explorados na indústria automotiva cujos ambientes também envolvem complexidade 

de tarefas e rápidas mudanças tecnológicas que demandam desenvolvimento de 

capacidades que podem não ser alcançadas quando se utiliza modelos de gestão de 

projetos sequenciais (modelo cascata). Portanto, o desenvolvimento de novos projetos 

com um modo de desenvolvimento tradicional, preso às práticas e processos 

burocráticos e lentos, pode não mais atender às necessidades atuais dos consumidores. 

Gradualmente, as empresas encontram dificuldades em perceber e responder de uma 

forma ágil, efetiva e rápida às mudanças disruptivas no mercado. Utilizando-se de 

capacidades dinâmicas e ordinárias, mais especificamente da gestão ágil de projetos que 

utiliza ciclos de entregas contínuas (Sprints), no desenvolvimento de novos produtos, as 

empresas podem obter vantagens competitivas sustentadas, ganho de tempo e 

aumento de competência. 

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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