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INTRODUÇÃO: 

No desenvolvimento socioeconômico de um país, destaca-se o setor industrial. Um dos 

fatores que contribuem para isso, é pelo setor industrial ser o epicentro de inovações 

tecnológicas, que atingem, por consequência, os demais setores também. Atualmente, com o 

cenário da quarta revolução industrial, mais conhecida como indústria 4.0, o Brasil precisa 

acompanhar as inovações tecnológicas presentes no mercado, para que não perca mais 

vantagem competitiva, uma vez que o setor não apresentou valores muito significativos de 

produção nos últimos anos.  

Para isso, a área de gerenciamento de projetos demonstra-se muito promissora no 

auxílio da otimização dos processos que acontecem na indústria hoje, uma vez que é 

analisada a dinâmica de trabalho como um todo, ou seja, é analisado desde os recursos 

humanos quanto questões mais operacionais, assim tendo a compreensão dos processos de 

forma minuciosa e efetiva. 

Portanto, o objetivo do trabalho foi fazer o levantamento dos métodos e ferramentas 

utilizadas na área de gerenciamento de projetos, com a compreensão dos seus princípios e 

formas de aplicação. Ademais, será analisado também quais são os métodos e ferramentas 

mais utilizadas na indústria de alimentos atualmente, pois a área da indústria de alimentos é 

uma das maiores no setor industrial e que tem grande potencial de crescimento. Por fim, será 

analisada de forma prática a aplicação desses métodos e ferramentas e se há uma efetividade 

para a otimização do trabalho. 
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METODOLOGIA: 

A metodologia consiste em três etapas: o estudo bibliográfico das metodologias e 

ferramentas utilizadas no gerenciamento de projetos; aplicação de um questionário online com 

profissionais da área; realização de entrevistas. Entretanto, o projeto de pesquisa ainda se 

encontra na primeira etapa da metodologia, pois o questionário ainda não foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp, dessa forma, não sendo possível dar continuidade 

à pesquisa até o momento. 

 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: 

Inicialmente procurou-se compreender o contexto histórico da gestão de projetos, em 

que apenas por volta da década de 1970, ganhou mais visibilidade. As empresas deixaram de 

realizar uma gestão informal dos projetos, reestruturando o seu modo organizacional, após 

reconhecer a sua importância para o gerenciamento da empresa como um todo.  

Com as demandas cada vez maiores e com a introdução de tecnologias cada vez mais 

avançadas, o modo de gerenciar os projetos foi se desenvolvendo de forma alavancada. 

Começando com uma abordagem preditiva ou tradicional, passando para uma abordagem ágil 

e, atualmente, desenvolvendo abordagem híbrida, a qual une qualidades das outras duas 

abordagens citadas anteriormente.  

Dentre as abordagens, foram selecionadas algumas metodologias mais conhecidas, 

juntamente com um resumo das suas informações gerais. Entretanto, podemos destacar 

também que há algumas empresas que desenvolveram uma metodologia própria, a partir do 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK), que é utilizado como referência para o 

gerenciamento de projetos. Para esses casos, a metodologia é muito eficiente para atender as 

especificidades da empresa, mas para uma metodologia geral, poderia não funcionar. Assim, 

para o estudo em questão, foram abordadas apenas as metodologias englobadas nas 

abordagens citadas.  

Em relação às ferramentas, nota-se que há uma infinidade de opções disponíveis no 

mercado, em que muitas vezes, possuem a mesma finalidade. Com isso, foram selecionadas 

as ferramentas mais citadas e recomendadas, segundo o 15th State of Agile Report, para o 

aprofundamento dos estudos. 
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CONCLUSÕES: 

Em suma, foi compreendido a importância da aplicação de métodos e ferramentas para 

o gerenciamento de projetos e qual o impacto que ele possui sobre a cadeia produtiva. Além 

disso, foram realizados estudos da forma de aplicação das metodologias, as quais foram 

evoluindo de acordo com o avanço da tecnologia também, assim, formando as abordagens 

citadas anteriormente. Dessa forma, entende-se o contexto que as metodologias e ferramentas 

estão inseridas na indústria, contudo, para o entendimento da sua aplicabilidade e efetividade 

dentro da indústria de alimentos, é necessário a continuidade da pesquisa. 
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