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Resumo 

A indústria 4.0 teve origem na Alemanha como um projeto de estratégias tecnológicas que tem 

como fundamento tornar as fábricas mais inteligentes, com capacidade de acessar e processar 

dados em tempo real, revolucionando a manufatura através da digitalização. Essa mudança de 

paradigma trazida pala indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial está causando diversos 

impactos no mercado e entre eles o gerenciamento dos colaboradores frente a essa nova 

realidade. Diante dessas mudanças o presente trabalho tem como objetivo propor formas de 

gerenciar e administrar conflitos em diferentes projetos no âmbito industrial, em decorrência 

dos avanços tecnológicos, auxiliando a empresa a gerenciar seus recursos humanos frente à 

indústria 4.0, a metodologia utilizada ocorreu através de pesquisas bibliográficas e os resultados 

demonstram que as estratégias de melhorias desenvolvidas pelo gerente de projeto resultam em 

maior engajamento, entendimento, mudança de mentalidade e comportamento dos 

colaboradores, favorecendo assim a rentabilidade e a produtividade da empresa.  

 

Palavras Chave: Indústria 4.0. Gerenciamento de conflitos. Recursos humanos. Gerente de 

projetos.  

 

 

  

    



 

 

Abstract 

The industry 4.0 originated in Germany as a technology strategy project whose foundation is to 

make the factories smarter with the ability to access and process data in real time, 

revolutionizing manufacturing through scanning. This change of paradigm brought to industry 

4.0 or Fourth Industrial Revolution is causing several impacts in the market and among them 

the management of employees in face of this new reality. In view of these changes the present 

work aims to propose ways to manage and to administer conflicts in different projects in the 

industrial scope, due to the technological advances, helping the company to manage its human 

resources in front of the industry 4.0, the methodology used was carried out through 

bibliographical research and the results show that the improvement strategies developed by the 

project manager result in greater engagement, understanding, change in the employee's 

behavior and behavior, thus favoring the company's profitability and productivity. 

 
Key Words: Industry 4.0. conflict management. human resources. project manager. 
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1. INTRODUÇÃO  

Uma nova era se inicia a Quarta Revolução Industrial, com ela novas ferramentas e 

novas profissões estão surgindo e diante de tudo isso, temos um grande dilema, como inserir os 

trabalhadores frente a essa nova ruptura. Como inseri-los nesse novo ambiente informatizado 

se muitos não possuem nenhum conhecimento ou absolutamente nada sobre tecnologia.   

Dessa forma o objetivo desse trabalho é propor formas de gerenciar e administrar 

conflitos em diferentes projetos no âmbito industrial, em decorrência dos avanços tecnológicos. 

Auxiliando as empresas a gerenciar seus recursos humanos frente à indústria 4.0.  

A revolução acontece para todos, mas a forma como cada um vai se apropriar dela vai 

determinar os parâmetros para as empresas no futuro.  

 

1.1  Problema de pesquisa  

Como gerenciar e administrar os conflitos gerados em projetos de implementação da 

indústria 4.0?  

1.2  Objetivo geral e específicos  

Objetivo geral 

O objetivo desse trabalho é propor formas de administrar e gerenciar conflitos em 

projetos de implementação da indústria 4.0. 

Objetivos específicos 

Compreender a importância do gerenciamento de projetos em diferentes seguimentos da 

indústria.  

Analisar o papel do gerente de projetos na elaboração e condução do projeto.  

 Apresentar uma visão geral sobre o gerenciamento de projetos segundo as práticas do 

Guia PMBOK. 

1.3 Delimitação do tema  

O tema desse trabalho é direcionado ao gerenciamento de projetos para empresas de 

pequeno e grande porte, que estejam em processo de  transição para indústria 4.0.  
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1.4 Justificativa  

A indústria 4.0 é um avanço tecnológico que aposta em estratégias de inovação e 

melhorias em diferentes setores da indústria. A renovação nos processos de produção e gestão 

são resultados dessa nova era informatizada. Como consequência novas profissões surgirão e 

outras deixaram de existir, dessa forma o perfil dos profissionais deverão ser ajustados de 

acordo com as novas demandas do mercado.  

As mudanças geradas pela Indústria 4.0, resultam em conflitos dentro das empresas e 

inseguranças. Dessa forma a elaboração de um projeto voltado para minimizar os conflitos é de 

extrema importância. Com a elaboração do projeto a empresa estará mais preparada para aplicar 

novas praticas aos seus trabalhadores e os resultados serão promissores. As organizações que 

utilizam a elaboração de projetos em suas organizações tentem a obter melhores resultados e 

lucratividade, sendo altamente competitivas no mercado.  

 

1.5 Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido por meio de consultas bibliográficas em livros e sites. 

Sendo de análise teórica e abordagem qualitativa. Quanto aos fins, explicativa, metodológica, 

descritiva e aplicada.  

.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Breve histórico das revoluções  

 

O mundo do trabalho está passando por grandes transformações nos últimos anos. O 

rápido avanço tecnológico e o aprimoramento dos sistemas de informação deram inicio a 

indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial, promovendo uma verdadeira revolução nos 

processos, nas reações e nos hábitos de consumo.   

Em meio a essa revolução a manufatura avançada apresenta uma nova realidade às 

indústrias, “conectando maquinas, sistemas e pessoas ao processo produtivo”. (FEIMEC, 2016, 

p.4) transformando assim o chão de fabrica em um ambiente altamente automatizado. Ao longo 

da história a manufatura tem passado por inúmeras mudanças, marcada pelas grandes 

revoluções.  

As três revoluções industriais anteriores tiveram inicio em países desenvolvidos e depois 

se espalharam pelo restante do mundo. A Primeira Revolução ocorreu no final do século XVIII 

na Inglaterra e baseou-se na introdução da energia a vapor e hidráulica. A Segunda Revolução 

ocorre entre o final do século XIX e início do século XX e fundamentou-se na energia elétrica, 

além de impulsionar a produção em massa e os meios de comunicação. A Terceira Revolução 

Industrial com inicio na metade do século XX baseou-se na aplicação de sistemas eletrônicos e 

o avanço da informática.  

Com o advento da Quarta Revolução Industrial as empresas estão se tornando mais 

flexíveis e ágeis, aumentando assim sua lucratividade e produtividade. O termo Indústria 4.0, 

vem ganhando espaço mundialmente e foi empregado pela primeira vez na Alemanha, sendo o 

país pioneiro frente a essa nova revolução.  

 

O conceito de Manufatura Avançada foi apresentado pela primeira vez, em 2011, 

durante a feira de Hannover, Alemanha, como peça da estratégia do governo do país 

europeu de desenvolver tecnologia de ponta. Parte do projeto foi iniciado pela 

Volkswagen e, em 2012, atividades relativas ao tema já estavam sendo realizadas por 

lá. Investigações das tecnologias começaram a acontecer no Brasil em 2013. Há 

poucos anos, os Estados Unidos entraram na corrida para criar inovações, e passaram 

a chamar a sua versão de Manufatura Avançada de Smart Industry (Indústria 

Inteligente) (FEIMEC, 2016, p.8).  

 

Com o intuito de agilizar os processos e transformar os diversos setores industriais a 

manufatura avançada apresenta a ideia de uma fabrica inteligente capaz de combinar diferentes 
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inovações tecnológicas em um mesmo ambiente, elevando assim as empresas a um alto nível 

de desempenho 

.   

A indústria 4.0, ou a chamada 4º Revolução Industrial, se difere em relação às demais 

na velocidade da transformação e no alto grau de volatilidade do mundo do trabalho 

em virtude da alta capacidade das máquinas inteligentes. A inteligência artificial 

permite que os sistemas aprendam e aprimorem suas máquinas. Em breve, todas as 

indústrias terão inteligência artificial para tratar seus dados, sua imagem e aprimorar 

sua linha de produção (CNI, 2017, p.6).  

 

Esse novo modelo de indústria possibilita uma troca de informações rápida e eficiente 

através da inteligência artificial, combinando inúmeras tecnologias inovadoras em seus 

processos.  

 

Figura 1: Principais tecnologias da Indústria 4.0.  

 

Fonte: CNI Relações Trabalhistas (2017, p.16). 

As principais tecnologias que acompanham a indústria 4.0 são amplas e consistentes, 

suas estratégias são rápidas e precisas, fornecendo um bom desempenho diante de situações que 

necessitam de rápida solução. A manufatura avançada que compõe a indústria 4.0, de acordo 

com Feimec: 

É uma indústria onde: O produto é individualizado; O produto leva suas características 

e “fala” com as máquinas; Há a completa integração do Espaço Físico Cibernético; O 
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que acontece no mundo real acontece no mundo virtual      (Gêmeo Virtual); Existe 

intensa Comunicação máquina-máquina; As máquinas decidem sobre o melhor fluxo 

produtivo; Existe a integração de toda cadeia de valor; Está tudo conectado gerando 

o Big Data; O Data Analitcs identifica tendências e antecipa ações;  O ser humano 

tem um novo papel como elemento criativo     e gestor de recursos (2016, p.4).  

 

Nos últimos anos as tecnologias tiveram um rápido desenvolvimento e aprimoramento, 

porém foi a partir da Terceira Revolução Industrial que elas evoluíram e passaram a desenvolver 

tarefas mais complexas, aumentando assim a produtividade e contribuindo para a integração 

dos sistemas futuros. Diante dessa nova era digitalizada alguns sistemas possuem grande 

importância e finalidade nos processos.  

 

O desenvolvimento da computação em nuvem é necessário para se garantir 

acessibilidade à grande quantidade de informações que são coletadas pelas novas 

tecnologias. Além disso, a virtualização de muitos produtos, como livros, CDs, DVDs, 

jornais e revistas, também demanda aumento da capacidade de armazenamento. A 

impressão 3D permite a prototipagem e produção individual e personalizada de 

diversos produtos. Além disso, esse tipo de manufatura aditiva utiliza menor 

quantidade de matéria-prima, visto que esse processo reduz o descarte de material e 

permite, muitas vezes, o reaproveitamento direto dos resíduos. A Internet das Coisas 

é a tecnologia responsável pela conexão entre todos os novos dispositivos trazidos 

pela Indústria 4.0. Essa tecnologia viabiliza a integração e a comunicação entre 

diversos sistemas e dispositivos permitindo, assim, um melhor controle dos processos 

produtivos e uma maior qualidade dos produtos. Informações em tempo real e Big 

Data, que viabilizam a troca de informação entre sistemas de forma rápida e com 

grande quantidade de informação, são as inovações responsáveis pela mudança de 

patamar na geração e análise de dados, que permitem o acesso a quantidades 

crescentes de informação. Esses dados em tempo real e sua análise podem fornecer 

informações sobre o comportamento de equipamentos e linhas fabris, incluindo a 

identificação de padrões históricos e auxiliando na identificação preditiva de falhas e 

prevenção de panes. A inteligência artificial é o ramo da ciência da computação focada 

na criação de dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, avaliar e 

tomar decisões. Enfim, tornando as máquinas capazes de serem inteligentes. Novos 

materiais ou materiais inteligentes são materiais que possuem uma ou mais 

propriedades que podem ser alteradas por meio de estímulos externos como, por 

exemplo, campo magnético, umidade, tensão e temperatura. Graças a essa 

característica, eles podem descartar o uso de sensores e reagir em tempo real às 

condições do meio ambiente, abrindo portas para o desenvolvimento de produtos e 

processos mais inovadores, versáteis e eficientes (CNI, 2017, p.17).  

 

 A integração dessas tecnologias disponibilizadas pela manufatura avançada vem 

possibilitando uma gama diversificada de benefícios, que segundo Feimec resulta em “redução 

de custos, economia de energia, aumento da segurança, conservação ambiental, redução de 

erros, fim do desperdício, transparência nos negócios, aumento da qualidade de vida, 

personalização e escala sem precedentes” (2016, p. 5).  

Diante dessas mudanças tecnológicas as indústrias estão passando por um momento de 

transição onde os produtos estão cada vez mais conectados com a internet. Esse novo modelo 
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de indústria vem se consolidando mundialmente e tem como objetivo elevar a produtividade 

coletando e analisando os dados em todos os processos da manufatura, garantindo assim que as 

fábricas tenham capacidade de acessar e processar seus dados em tempo real.  

 

2.2 Indústria 4.0 no Brasil  

 

A manufatura avançada se tornou prioridade em vários países, aumentando o número 

de ferramentas que possibilitam a competitividade e produtividade, a reindustrialização é um 

termo que vem ganhando espaço mundialmente.   

No Brasil o desenvolvimento dos processos industriais está passando por um momento 

de transição frente a essa nova realidade tecnológica, e poucas empresas estão preparadas para 

enfrentar as mudanças trazidas pela Quarta Revolução Industrial.   

 

No Brasil, há um caminho muito longo para ser percorrido para se atingir a excelência 

da produção nos moldes dos países industrializados. Muitas empresas nacionais ainda 

estão no estágio do segundo período de evolução tecnológica em vias de evoluir para 

os equipamentos que compõem o terceiro período desta evolução (FEIMEC, 2016, p. 

15).  

 

Historicamente, a indústria brasileira está atrasada em relação a outros países mais 

desenvolvidos e para que não sofra uma grande diferença diante dos competidores mundiais a 

implementação de novas tecnologias deverá ser agilizada.  

 

A evolução da indústria 4.0 no cenário brasileiro depende de alguns pontos 

primordiais. São eles: Investimentos em equipamentos que acrescentem valor à 

tecnologias; A resiliência de layouts atuais; Evolução de processos e de meios de 

comunicação entre companhias ao longo de todo processo; Criação de novas 

especialidades e desenvolvimento de competências da mão de obra locais; Integração 

entre os processos da empresa para que não seja automatizada, pessoas utilizem a sua 

inteligência e criatividade em atividades que realmente agreguem valor aos processos. 

(MOREIRA, 2018, p.5).  

 

 

Para que as indústrias brasileiras comecem a ter uma participação ativa frente à 

manufatura avançada, elas precisam se atualizar e as máquinas antigas deverão ser substituídas 

e não adaptadas.  
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O investimento em tecnologia moderna é fundamental para a indústria brasileira evoluir 

para o terceiro período da revolução tecnológica.  Dessa forma, em um curto prazo muitas 

empresas estarão capacitadas e com equipamentos conectados a internet.  

 “o Brasil está pronto para migrar para a 4ª Revolução Industrial sendo capaz de pular 

etapas para seguir neste avanço” (FEIMAC, 2016, p.16).  

Para que esse grande avanço na indústria brasileira ocorra e etapas sejam puladas, 

estratégias industriais em curto e longo prazo deverão ser realizadas, afim de que indústrias 

nacionais e internacionais possam fazer seus investimentos voltados para manufatura avançada 

em nosso país.    

 

2.3 Mudanças trazidas pela indústria 4.0  

 

Diante da rápida transformação em que o setor industrial vem passando muitas empresas 

já deram inicio a transição de maquinas e tecnologias no chão de fabrica. Essa mudança envolve 

vários setores da indústria, além de mudanças na legislação, adaptação e capacitação dos 

recursos humanos.  

As mudanças ocasionadas pelo advento da Quarta Revolução Industrial podem ser 

observadas no âmbito social e econômico. Novas perspectivas começam a serem analisadas e 

inseridas, impulsionando novos modelos de negócios e gestão.  

No cenário empregatício, novos formatos de trabalho começam a ganhar forma frente 

ao mundo globalizado, alguns postos de trabalhos serão mais impactados enquanto outros 

estarão em alta.  

 

Os postos de trabalho que serão menos impactados são aqueles que se fundamentam 

na execução de atividades que demandem: (i) manipulação e percepção – visto que 

robôs ainda são incapazes de reproduzir a percepção humana com qualidade, 

principalmente quando ligada à manipulação de objetos irregulares e não 

padronizados; (ii) atividades criativas – dado que esta habilidade de criar inovações 

que façam sentido através da combinação de componentes existentes é bastante difícil 

de ser reproduzida com inteligência artificial; e (iii) inteligência social – 

compreendendo uma série de habilidades como negociação, persuasão e cuidado, que 

até já foram em parte emuladas com algoritmos, porém com resultados insatisfatórios 

devido à complexidade de se reconhecer emoções e corresponder de maneira 

inteligente a estes estímulos (CNI, 2017,p.24).  

 

Ou ainda:  

Assim, como a tendência mundial, as profissões ligadas às habilidades STEM também 

apresentam tendência positiva, como profissões ligadas a computação, matemática, 

ciência, educação, engenharia e arquitetura, entre outros. A tendência neutra na 
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produção e manufatura, no caso do Brasil, pode ser explicada, em parte, pelo atraso 

tecnológico do país em relação aos países precursores da Indústria 4.0. Com o salto 

de produtividade advindo das novas tecnologias, é esperada uma redução de custos 

produtivos e preços dos produtos, o que por sua vez implica no aumento de consumo 

e no aumento da competitividade da indústria brasileira (CNI, 2017, p.25). 

 

No Brasil as mudanças relacionadas às profissões advindas da indústria 4.0 terão um 

novo direcionamento e aperfeiçoamento, movimentando diversos setores em nosso país, novas 

tenências e direcionamentos estão surgindo e ganhando espaço no mercado.  

 

Figura 2: Perspectiva até 2020 em profissões selecionadas, no Brasil.  

 

 

Fonte: CNI Relações trabalhistas (2017, p. 25). 

 

Em contrapartida, algumas profissões deixaram de existir no decorrer dos anos ou 

sofreram mudanças em seus currículos para conseguirem se manter no mercado. Contudo, o 

Brasil se mostra aberto às novas tendências.  

 

Tais dados e informações reforçam a ideia de que a digitalização aplicada à indústria, 

energia e infraestrutura é fundamental para aumentar a competitividade global e 

influenciar o desenvolvimento econômico do país, mostrando uma predisposição do 

Brasil para a implementação de tecnologias ligadas à indústria 4.0. Também é possível 
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afirmar que, apesar do cenário econômico-politico atual, o Brasil está em um período 

de transição, capaz de gerar grandes oportunidades para um novo ciclo de 

desenvolvimento, com base na tecnologia para a indústria (FIRJAN, 2016, p. 17).  

 

 

  Diante dessa nova realidade, é necessária a adoção de novas tecnologias para que as 

empresas possam se manter competitivas no mercado, de forma a garantir que seus meios de 

produção façam parte do novo processo que vem se introduzindo no mercado.  

Atualmente esse novo modelo de mercado digitalizado está sendo introduzido em países 

desenvolvidos e com alta capacidade tecnológica, enquanto países como Brasil estão em 

processo de conhecimento.  

 

2.4 Fator humano  

A indústria 4.0 apresenta uma verdadeira revolução nos meios tecnológicos, que 

contribuirão de forma direta no aumento da produtividade e lucratividade das empresas. 

Entretanto toda revolução resulta em mudanças e a Quarta Revolução Industrial não é diferente. 

Entre os principais impactos trazidos pela manufatura avançada a substituição de mão de obra 

no chão de fábrica vem se destacando.  

O questionamento das empresas é em torno de como vai ser o profissional do futuro e 

como ele vai se portar diante das novas tecnologias da indústria 4.0. “os profissionais da atual 

geração e os que estão entrando agora no mercado precisarão passar por um período de 

adaptação. É necessário compreender a mudança e tratá-la como mais um desafio na carreira, 

não como um entrave ou apenas mais uma imposição” (COLLABO, 2018, p. 16).  

Entretanto, se as empresas estão preocupadas com os funcionários do futuro, os 

profissionais que já estão no mercado de trabalho ou ainda serão inseridos apresentam duvidas 

e inseguranças sobre o novo modelo de trabalho. Temas como desemprego, deslocamento de 

mão de obra e diferentes níveis de capacitação fazem com que os profissionais se sintam 

resistentes às mudanças da atualidade.  

As resistências encontradas nos setores industriais ocasionam conflitos internos, 

dificuldades em adaptação e comunicação, desvantagens para a empresa como atrasos, falta de 

produtividade e lucratividade.  

 

O maior desafio das empresas líderes, tanto globais quanto brasileiras, não é apenas a 

tecnologia, mas, principalmente, as pessoas. Com as tecnologias digitais tornando-se 

commodities rapidamente, o sucesso depende de como os líderes conduzem e 

comunicam a transformação, além da qualificação dos funcionários para implementar 
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produtos e serviços digitais. Grandes transformações normalmente não são 

confortáveis para as pessoas; portanto, o trabalho de gestão da mudança nessas 

empresas será essencial. E com o analytics tornando-se uma capacitação indispensável 

para qualquer empresa, melhorar as habilidades e as estruturas organizacionais, além 

de investir na segurança dos dados, será fundamental (PWC, 2016, p.7).  

 

 

A mão de obra precisa ser repensada e os trabalhadores deverão ser englobados nesse 

novo sistema de uma forma que se sintam motivados, o fator humano é um componente 

fundamental para o sucesso dos negócios.  

O chão de fabrica que conhecemos hoje está mudando e os profissionais terão outros 

desempenhos, com conhecimentos mais técnicos e estratégicos, o trabalho deverá ser mais 

flexível uma vez que as pessoas deverão lidar com sistemas inteligentes.  

 

No fim desse processo de transformação, as empresas bem-sucedidas se tornarão 

verdadeiramente digitais, com produtos físicos em seu núcleo, potencializados por 

interfaces digitais e serviços inovadores baseados em dados. Essas empresas digitais 

trabalharão em conjunto com os clientes e fornecedores em ecossistemas digitais 

industriais. Esse desenvolvimento vai mudar fundamentalmente cada empresa e 

também a dinâmica do mercado. Isso ocorrerá em todo o mundo, tanto em países 

desenvolvidos quanto emergentes (PWC, 2016, p.6).  
 

Diante de tantas incertezas trazidas pela mudança de paradigma, estudiosos defendem 

que a utilização da digitalização e a transição da mão de obra por robôs nas fabricas não 

resultará em desemprego, mas sim em novas oportunidades. A segurança no trabalho será maior 

e a flexibilidade nas empresas será um diferencial, os novos postos de trabalho se ampliarão 

positivamente movimentando o setor.            
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3. IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

Com os avanços tecnológicos o mercado de trabalho está mais dinâmico e voraz, os 

meios de produção estão em processo de transição e as empresas mais tradicionais estão 

ganhando um novo formato. Muitas profissões serão extintas e novas demandas surgirão e com 

isso o profissional necessita se adaptar ao meio em que está inserido. Essa nova era digitalizada 

está trazendo alterações profundas e com ela novas perspectivas estão sendo criadas e inseridas 

desde os meios de produção até os profissionais. 

Nesse contexto de transição da Terceira Revolução Industrial para a Quarta Revolução 

Industrial a área de gestão de projetos também deverá aumentar suas competências a fim de 

conseguir elaborar projetos eficazes que englobem e norteiam os profissionais para o futuro.  

 Os projetos deverão ser elaborados com rapidez e agilidade para suprir as novas 

exigências do mercado, além de desenvolver soluções práticas e eficientes para que as empresas 

estejam em conformidade com as mudanças trazidas pela globalização. 

Os projetos são uma maneira chave de criar valor e benefícios nas organizações. No 

ambiente de negócios atual, os líderes organizacionais precisam ser capazes de 

gerenciar orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais 

escassos e uma tecnologia que muda rapidamente. O ambiente de negócios é 

dinâmico, com um ritmo acelerado de mudança. Para se manterem competitivas na 

economia mundial, as empresas estão adotando o gerenciamento de projetos para 

entregar valor de negócio de forma consistente. (PMBOK, 2017, p.10).  

 

As organizações deveram adotar uma nova abordagem para que seus processos sejam 

introduzidos de forma que elevem seus resultados. Dessa forma o gerente de projetos será 

responsável por elaborar projetos de melhorias que possibilitem a resolução de problemas 

decorrentes da indústria 4.0. 

A elaboração de projetos que auxiliam as empresas a minimizarem os resultados da 

transição de tecnologia, ou deslocamento de mão de obra é de extrema importância, indústrias 

em que os funcionários rejeitam o uso da tecnologia se tornam atrasadas e com baixa 

lucratividade, além de serem mal vista nos negócios perante o mercado.  

Dentre todas as possibilidades que o gerente de projetos dispõe gerenciar e administrar 

conflitos requer conhecimento e boas praticas, principalmente em projetos em que o fator 

humano é o centro da negociação.  
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O gerente de projetos lidera a equipe do projeto para atender aos objetivos do mesmo 

e às expectativas das partes interessadas. O gerente de projetos trabalha para equilibrar 

as restrições que atuam sobre o projeto com os recursos disponíveis. Além disso, o 

gerente de projetos executa funções de comunicação entre o patrocinador, os membros 

da equipe e outras partes interessadas. Isso inclui fornecer diretrizes e apresentar a 

visão de sucesso para o projeto. O gerente de projetos utiliza habilidades 

comportamentais (por exemplo, habilidades interpessoais e a capacidade de gerenciar 

pessoas) para equilibrar as metas conflitantes e concorrentes das partes interessadas 

no projeto para chegar a um consenso (PMBOK, 2017, p.53).  

 

Dessa forma o gerente de projetos poderá desenvolver novas técnicas para introduzir a 

digitalização nos processos industriais com o objetivo de melhorar o desempenho dos 

funcionários. Como ressalta Pont:  

É importante desenvolver uma solução técnica para uma oportunidade ou problema 

identificado por meio dos novos conjuntos de dados disponíveis na indústria 4.0, mas 

apenas isso é insuficiente para alcançar os resultados de negócio desejados. O ideal é 

ter uma abordagem que combine a criação de um procedimento técnico com outros 

elementos críticos, entre eles a gestão de processos, o desenvolvimento de capacidade 

e soluções comportamentais (2017, p.2). 

 

3.1 Gerente de projetos  

 

 Ao se iniciar um projeto a participação do gerente de projetos é ativa, acompanhando 

todos os processos do começo ao fim. O gerente de projetos é a pessoa designada por uma 

organização para conduzir um projeto, recebendo autoridade e responsabilidade para alcançar 

os objetivos estabelecidos.  

O gerente de projetos desempenha um papel crítico na liderança de uma equipe de 

projeto para atingir os objetivos do mesmo. Este papel é claramente visível ao longo do 

projeto. Muitos gerentes de projetos envolvem-se em um projeto do início ao fim. No 

entanto, em algumas organizações, o gerente de projetos pode envolver-se nas 

atividades de avaliação e análise antes da iniciação do projeto. Essas atividades podem 

incluir consultoria com líderes executivos e da unidade de negócios acerca de ideias 

para avançar objetivos estratégicos, melhorar o desempenho organizacional ou atender 

às necessidades do cliente. Em alguns formatos organizacionais, o gerente de projetos 

também pode ser chamado para gerenciar ou auxiliar na análise do negócio, no 

desenvolvimento de business case e nos aspectos do gerenciamento de portfólio para 

um projeto. O gerente de projetos também pode estar envolvido em atividades de 

acompanhamento relacionadas à realização dos benefícios do negócio resultantes do 

projeto. O papel do gerente de projetos pode variar, de acordo com a organização. Em 

última análise, a função de gerenciamento de projetos é adaptada à organização da 

mesma forma que os processos de gerenciamento de projetos são adaptados para atender 

ao projeto. (PMBOK, 2017, p. 51).  

 

Durante a condução do projeto é de responsabilidade do gerente de projetos a integração 

dos recursos e o direcionamento dos esforços para o bom resultado. Segundo Passos (2008) o 
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gerente de projetos possui a posição mais importante no projeto, essa posição vem acompanha 

de muita responsabilidade e exigências, uma vez que o fracasso ou o sucesso do projeto é de 

responsabilidade do gerente de projeto.  

O gerenciamento envolve lidar com pessoas a todo o momento, esse fator exige que o 

gerente tenha habilidades interpessoais e a capacidade de compor uma equipe com os mais 

diversificados conhecimentos.  

 

Figura 3: Esfera de Influência do Gerente de Projetos 

 

Fonte: Guia PMBOK 6° edição (2017, p.53). 

 

Os gerentes de projetos são capazes de elaborar projetos consistentes e eficientes no 

ambiente de trabalho e entre suas funções liderar pessoas e projetos relacionados ao fator 

humano fazem parte das suas práticas.  
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Uma grande parte do papel do gerente de projetos envolve lidar com pessoas. O 

gerente de projetos deve estudar os comportamentos e as motivações das pessoas. O 

gerente de projetos deve se esforçar para ser um bom líder, porque a liderança é crucial 

para o sucesso dos projetos nas organizações. O gerente de projetos aplica suas 

habilidades e qualidades de liderança trabalhando com todas as partes interessadas, 

incluindo a equipe do projeto, a equipe da diretoria e os patrocinadores do projeto 

(PMBOK, 2017, p.60). 

 

Ao elaborar projetos voltados para os recursos humanos as competências e habilidades 

dos funcionários deverão ser avaliadas favorecendo o fator humano em seus processos, para o 

bom desempenho dos negócios.         

  

3.2 Gerenciamento do projeto  

 

Ao se pensar em elaborar projetos que viabilizam a integração dos profissionais no novo 

modelo industrial, o gerente de projetos deverá levar em consideração aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais da região em que estão inseridos, uma vez que esses aspectos 

influenciam diretamente o projeto.  A cultura organizacional também tem grande influencia 

sobre as tomadas de decisões do gerente de projeto. 

 Os projetos elaborados para minimizar os conflitos deverão analisar os níveis de 

tecnologias que serão inseridas na empresa, o tempo disponível para elaborar planos de 

melhoria e deslocamento de mão de obra, além de recursos disponíveis para que a mão de obra 

tenha possibilidades de capacitação adequada para os novos modelos operacionais.  

Soluções práticas poderão ser elaboradas pelo gerente de projetos e inseridas de acordo 

com a adesão da empresa. Desenvolvimento de capacidades, gestão de pessoas e soluções 

comportamentais fazem parte dos aspectos a serem abordados e colocados em prática, através 

de procedimentos técnicos, para alcançar as metas estabelecidas.  

O foco do projeto é o fator humano dessa forma soluções integradas poderão ser 

introduzidas para executar com eficiência novas estratégias nas indústrias. Durante o processo 

de transição é recomendado que as empresas segundo Jacobs e Vassallo:  

 

Revejam seus processos e alinhe sua estrutura organizacional para apoiá-los; Avalie 

os recursos críticos de sua organização e associe-os ao seu processo de 

desenvolvimento de talentos; Monitore a maturidade cultural e a preparação de sua 

organização para mudanças; e compare seu progresso com as práticas recomendadas 

do setor (2017, p.3). 
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A abordagem integrada resulta em projetos bem sucedidos, gestão de riscos 

operacionais com maior êxito e melhor aplicação operacional.  Dessa forma o gerente de 

projetos poderá ter uma visão ampla e melhores táticas de gerenciamento de riscos, favorecendo 

o projeto e suas entregas.  

Gestão de processos define a visão, estabelece a estratégia e a tática, traduz isso em 

indicadores-chave de desempenho em todos os níveis da organização, monitora o 

desempenho e prepara a estrutura organizacional para apoiar os processos. Um bom 

Modelo Técnico define os perigos e os prejuízos, avalia os riscos associados e fornece 

um novo sistema de normas e procedimentos. Mecanismo de recursos visa educar e 

fornecer aos trabalhadores não apenas conhecimento técnico, mas também os valores, 

atitudes e crenças que vão envolver e motivá-los. Isso exige claramente a transmissão 

de expectativas e responsabilidades e o incentivo ao trabalho em equipe e à 

colaboração. Mentalidade & Comportamentos garantem que o comprometimento da 

organização para reduzir riscos está dirigido e reforçado pela participação ativa da 

liderança por meio de coaching, motivação e apropriação dos resultados. Os líderes 

devem entender como os trabalhadores individuais se comportam, pensam e sentem, 

e como isso produz as decisões deles. Esse estilo de liderança deve descer da liderança 

executiva até o nível crítico da liderança de primeira linha. Explorar a motivação e a 

capacidade de resolução de problemas em toda a organização resultará em uma 

abordagem apoiada por toda a empresa (JACOBS E VASSALLO, 2017, p.3).  

 

Figura 4: Abordagem integrada 

 

 

Fonte: Du Pont (2017, p.2). 

 

Ao elaborar um projeto voltado para minimizar conflitos nos ambientes industriais, não 

apenas os funcionários deveram se adequar as novas exigências, mas a empresa como um todo, 

trabalhando em conjunto por melhorias. Todas as etapas do projeto são integradas entre si 

passando pelo processo de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento.  
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Um Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos é um agrupamento lógico de 

processos de gerenciamento de projetos para atingir os objetivos específicos do 

projeto. Os Grupos de Processos são independentes das fases do projeto. Os processos 

de gerenciamento de projetos são agrupados em cinco Grupos de Processos de 

Gerenciamento de Projetos: Grupo de processos de iniciação. Os processos realizados 

para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, através da 

obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. Grupo de processos de 

planejamento. Os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase 

de um projeto existente, através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou 

fase. Grupo de processos de execução. Processos realizados para concluir o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer os requisitos do projeto. 

Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar 

quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças 

correspondentes. Grupo de processos de encerramento. Os processos realizados para 

concluir ou fechar formalmente um projeto, fase ou contrato (PMBOK, 2017.p.23).   

 

O gerenciamento do projeto é de extrema importância a fim de cumprir os requisitos 

estabelecidos. Além dos grupos de processo o gerenciamento de projetos apresenta as áreas de 

conhecimento que compõe o desenvolvimento dos projetos.  

 

As dez Áreas de Conhecimento identificadas neste guia são utilizadas na maioria dos 

projetos e na maior parte das vezes. As dez áreas de conhecimento descritas neste guia 

são: Gerenciamento da integração do projeto. Inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades de gerenciamento de projetos nos Grupos de Processos de 

Gerenciamento de Projetos.  Gerenciamento do escopo do projeto. Inclui os processos 

necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário, e 

apenas o necessário, para que o mesmo termine com sucesso.  Inclui os processos 

necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Gerenciamento dos custos do 

projeto. Inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, 

financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser 

terminado dentro do orçamento aprovado. Gerenciamento da qualidade do projeto. 

Inclui os processos para incorporação da política de qualidade da organização com 

relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do 

projeto e do produto para atender as expectativas das partes interessadas.  

Gerenciamento dos recursos do projeto. Inclui os processos para identificar, adquirir 

e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto.  

Gerenciamento das comunicações do projeto. Inclui os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e 

finalmente organizadas de maneira oportuna e apropriada.  Gerenciamento dos riscos 

do projeto. Inclui os processos de condução de planejamento, identificação e análise 

de gerenciamento de risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e 

monitoramento de risco em um projeto. Gerenciamento das aquisições do projeto. 

Inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto.  Gerenciamento das partes interessadas do 

projeto. Inclui os processos exigidos para identificar as pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as 

expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver 

estratégias de gerenciamento apropriadas para o seu engajamento eficaz nas decisões 

e execução do projeto (PMBOK, 2017.p.23).  
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 O gerenciamento de projetos é realizado através da integração e aplicação dos processos 

e permite que as organizações executem os projetos de uma forma eficiente.  

 

O gerenciamento de projetos eficaz ajuda indivíduos, grupos e organizações públicas 

e privadas a: Cumprirem os objetivos do negócio; Satisfazerem as expectativas das 

partes interessadas; Serem mais previsíveis; Aumentarem suas chances de sucesso; 

Entregarem os produtos certos no momento certo; Resolverem problemas e questões; 

Responderem a riscos em tempo hábil; Otimizarem o uso dos recursos 

organizacionais; Identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas;  

Gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, custos, 

recursos); Equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento 

de escopo pode aumentar custos ou o prazo); e  Gerenciarem melhor as mudanças. Os 

projetos mal gerenciados ou a ausência do gerenciamento de projetos podem resultar 

em: Prazos perdidos, Estouros de orçamento, Má qualidade, Retrabalho, Expansão 

descontrolada do projeto, Perda de reputação para a organização, Partes interessadas 

insatisfeitas, e Incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi 

empreendido (PMBOK, 2017.p.10). 

 

O projeto elaborado deverá estar alinhado com as expectativas e exigências do cliente. 

Entre as soluções elaboradas pelo gerente de projetos para administrar os conflitos nas empresas 

durante a transição e adaptação das novas tecnologias a capacitação, acesso a plataformas 

digitais, equipes autogerenciáveis, deslocamento de mão de obra e flexibilização do trabalho 

fazem parte das propostas a serem aplicadas, após o encerramento do projeto.   

 

3.3 Benefícios do gerenciamento de projetos  

  

Ao elaborar um projeto bem alinhado os resultados são visíveis durante todo o seu 

desenvolvimento, além de aumentar as chances de o projeto ser entregue com sucesso.  Entre 

os benefícios do gerenciamento podemos destacar a flexibilidade, cumprimento de prazos, 

antecipação de problemas, comunicação e controle sobre o retorno dos investimentos.  

Ao utilizar as práticas estabelecidas pelo PMBOK, o gerente de projetos poderá 

coordenar de uma melhor forma os projetos sob sua responsabilidade resultando em 

produtividade e lucratividade aos negócios.  
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a importância do gerenciamento de projetos 

frente aos novos modelos industriais. As novas tendências tecnológicas que estão sendo 

inseridas no mercado são revolucionárias. Dessa forma o gerente de projetos devera fazer parte 

desse novo processo adquirindo novas habilidades e técnicas na hora de desenvolver um projeto 

voltado para a indústria 4.0.  

Diante de toda a insegurança trazida pela nova revolução e os conflitos gerados nas 

organizações, a elaboração do projeto é eficaz e possibilitada meios práticos para resolver as 

dificuldades.  

Seguindo as boas praticas do Guia PMBOK o gerente de projetos pode elaborar um 

projeto que atenta às necessidades da organização a fim de proporcionar maiores resultados. O 

gerente de projetos é a figura mais importante durante a elaboração do projeto ficando 

responsável por todos os desdobramentos do mesmo.  

Ao se pensar em estratégias a serem inseridas no meio organizacional, principalmente 

aquelas voltadas em sua grande maioria à mão de obra, a elaboração de um projeto ganha 

destaque. O gerenciamento consegue propor melhorias, entente as reais necessidades da 

empresa, age em conformidade com as boas práticas e os resultados são vistos logo em que o 

projeto é entregue e começa ser posto em prática.  

Dessa forma conclui-se que a elaboração do projeto é fundamental para o bom 

andamento das organizações, principalmente aquelas que estão em período de transição.   
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 A partir do estudo abordado, poderá ser desenvolvido projetos para minimizar os 

conflitos causados nas empresas em decorrência da implementação da indústria 4.0.  

Elaboração de pesquisas, desenvolvimento de artigos científicos, revistas ou livros 

auxiliariam na difusão e conhecimento sobre o tema, visto que o assunto é pouco conhecido por 

se tratar de algo novo e revolucionário.  
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