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Resumo 

Esta pesquisa tem com temática o gerenciamento de stakeholders na gestão de projetos. A 
escolha deste tema justifica-se pela importância do gerenciamento das partes interessadas na 
gestão de projetos, configurando-se como um diferencial competitivo da organização. O 
objetivo geral consiste em analisar, a partir de produções científicas já elaboradas, como as 
organizações gerenciam os seus stakeholders na gestão de projetos. Os procedimentos 
metodológicos se configuram como uma pesquisa bibliográfica que utilizará como método a 
revisão integrativa de quatro dissertações de mestrados sobre a temática aqui elencada.  Pode-
se constatar que o gerenciamento de projetos: adapta os trabalhos ao mercado consumidor e 
ao cliente, aumenta o controle gerencial em todas as fases do ciclo de vida do projeto, facilita 
e orienta revisões da estrutura do projeto, otimiza a alocação de recursos, permite desenvolver 
diferenciais competitivos. Os stakeholders devem ser segmentados e analisados pelos 
gestores, buscando a melhor estratégia de comunicação e relacionamento com cada grupo. No 
entanto, a comunicação ainda é um elemento não tanto preconizado como deveria.  Cabe 
ressaltar que o sucesso de uma organização depende de um bom planejamento, de uma equipe 
comprometida com os objetivos a serem alcançados, possuir estratégias de melhoramento no 
planejamento e execução, principalmente, atender e investir em melhorias relacionadas aos 
desejos e necessidades dos stakeholders.  
 

 Palavras Chave: Gestão de projetos. Stakeholders. Organização. Estratégias. 

    



 

 

Abstract 

This research has the theme of managing stakeholders in project management. The choice of 
this theme is justified by the importance of the management of the stakeholders in the project 
management, configuring itself as a competitive differential of the organization. The general 
objective is to analyze, from scientific productions already elaborated, how the organizations 
manage their stakeholders in the management of projects. The methodological procedures are 
configured as a bibliographical research that will use as a method the integrative review of 
four master's dissertations on the subject matter listed here. It can be seen that project 
management: adapts work to the consumer and customer market, increases managerial control 
in all phases of the project life cycle, facilitates and guides project structure revisions, 
optimizes resource allocation, allows to develop competitive differentials. The stakeholders 
must be segmented and analyzed by the managers, seeking the best strategy of 
communication and relationship with each group. However, communication is still not as 
much advocated as it should be. It should be noted that the success of an organization depends 
on good planning, a team committed to the objectives to be achieved, have improvement 
strategies in planning and execution, mainly, attend and invest in improvements related to the 
wishes and needs of stakeholders. 
 
 Key Words: Project management. Stakeholders. Organization. Strategies. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Na medida em que a economia tornou-se mais complexa, as empresas mais numerosas 

e diversificadas, as organizações precisaram redefinir suas estratégias em meio ao mercado 

altamente competitivo. Neste cenário, as organizações tendem a buscar mecanismos que as 

diferenciem de seus concorrentes, buscando desenvolver e programar estratégias que as 

destaquem no mercado.  

Na busca pela obtenção de resultados quantitativos e qualitativos cada vez mais 

eficazes, muitas organizações utilizam de uma gestão voltada para projetos. Segundo 

Heldman (2006) projeto é um empreendimento temporário, com datas de início e término 

definidas, que tem por finalidade criar um bem ou serviço único.  O projeto estará concluído 

quando suas metas e objetivos forem alcançados e aprovados pelos stakeholders.  

Os stakeholders, portanto, possuem um papel fundamental no gerenciamento de 

projetos e constituem a base de conhecimentos do gerente de projetos. Conforme elucida 

Kerzner (2006), o êxito de um projeto é medido pelo grau de satisfação das partes envolvidas 

no mesmo, ou seja, dos stakeholders. No entanto, para garantir o sucedimento do projeto faz-

se necessário que o gerente identifique e conheça as características, expectativas e papeis de 

cada uma das partes envolvidas.  

A partir destas considerações, pode-se delimitar o tema desta pesquisa como o 

gerenciamento de stakeholders na gestão de projetos. 

Esta monografia está estruturada em sete partes: 

- A introdução, onde se destacou a delimitação do tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos, a justificativa e a metodologia utilizada para coleta e análise dos dados.  

- A fundamentação teórica, onde se buscou na literatura, estudos que envolvem a 

questão em estudo; 

- A metodologia, onde se apresentou os procedimentos metodológicos utilizados;  

- A discussão dos resultados, onde se trabalhou os principais resultados dos dados 

levantados a respeito do tema; 

- A conclusão, onde se teceu as principais considerações finais a que se chegou;  

- Os possíveis desdobramentos desta pesquisa;  

- As referências utilizadas ao longo da produção do estudo elaborado. 
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1.2 PROBLEMA 

Pretende-se responder o seguinte problema: Quais as características que envolvem o 

gerenciamento de stakeholders para a gestão de projetos?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Analisar, a partir de produções científicas já elaboradas, como as organizações 

gerenciam os seus stakeholders na gestão de projetos.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Apresentar resultados de algumas pesquisas previamente selecionadas acerca das 

práticas de gerenciamento de projetos;  

- Elencar as principais características dos gerentes de projetos;  

- Apontar o gerenciamento de stakeholders como função estratégica da gestão de 

projetos na organização.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha deste tema justifica-se pela importância do gerenciamento das partes 

interessadas na gestão de projetos, configurando-se como um diferencial competitivo da 

organização. 

Tendo em vista que o capital humano é patrimônio inestimável que uma organização 

pode reunir para alcançar competitividade e sucesso, acreditamos que o gerenciamento de 

stakeholders na gestão de projetos possui papel fundamental dentro das organizações. De 

acordo com Chiavenato (2010), todas as pessoas precisam ser consideradas colaboradoras em 

um projeto, pois se espera a adesão delas na realização dos objetivos. Dessa forma, o 

gerenciamento de stakeholders é uma das ferramentas importantes para a reconstrução das 

atividades gestoras, que reflete no trabalho da equipe organizacional e nas relações que se 

estabelecem entre seus atuantes.  
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1.5 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho se configura como uma pesquisa bibliográfica que utiliza como método a 

revisão integrativa. Os procedimentos metodológicos estão delineados no terceiro capítulo 

deste estudo.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo contempla a revisão de literatura que serve como respaldo para o 

desenvolvimento do estudo aqui proposto. Dessa forma, está dividido em três subcapítulos: A 

organização e sua relação com os stakeholders; Administração da Produção e Gestão de 

Projetos. 

 

2.1 A ORGANIZAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OS STAKEHOLDERS 

 

A partir do século XX, com o advento da Revolução Industrial criou-se uma nova 

realidade para as organizações, principalmente no que se refere ao aumento de fábricas e de 

mão de obra especializada por parte dos operários. Consequentemente, tal cenário exigiu 

métodos totalmente novos de administração, o que acarretou no surgimento da Escola de 

Administração Clássica ou Científica, tendo como um de seus principais expoentes Frederick 

Taylor (1856- 1915) nos Estados Unidos e Henri Fayol (1841-1925), na França. O princípio 

básico dessa Escola era o de maximizar a produtividade por meio de baixos custos de 

produção. 

Ressalta-se que Henry Ford também contribuiu para fundamentar a Administração 

Científica, ele afirmava que para diminuir os custos a produção deveria ser em grande 

quantidade e aparelhada com tecnologia capaz de colaborar ao máximo na produtividade dos 

operários (GIL, 2007).  

O que se pode notar é que a Teoria Clássica focalizava na produtividade das tarefas 

realizadas pelos trabalhadores. Partindo disso que Taylor desenvolveu um sistema de 

administração, o qual tinha como fundamento à racionalização do trabalho, mais 

especificamente na simplificação dos movimentos requeridos para a execução das tarefas, 

objetivando a redução do tempo consumido (GIL, 2007). Logo, pode-se dizer que a gestão de 

pessoas nesse modelo, tem como principais características: seguir pressupostos tayloristas 

(produtividade), ser responsável por trâmites burocráticos e transações processuais, ter foco 

na tarefa, custos e nos resultados produtivos.  

A Administração Clássica, no entanto, provocou insatisfações por parte dos 

trabalhadores. Diante disso, surgiu um movimento de reação e de oposição a ela, denominado 

Escola das Relações Humanas. Esta Escola teve como enfoque a relevância dos fatores 

psicológicos e sociais na produtividade. As bases desses movimentos foram dadas pelos 
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estudos do psicólogo americano Elton Mayo (1890-1949). A Teoria das Relações Humanas 

originou-se, principalmente, para humanizar e democratizar a administração, afastando-se dos 

conceitos rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica. Isso repercutiu para o desenvolvimento 

das chamadas ciências humanas, principalmente a psicologia e a sociologia.  

Esta nova forma de administrar preocupava-se com o indivíduo e com suas 

necessidades. Assim, o movimento continuou a evoluir, passando para outro estágio: o 

Behaviorismo, cuja base também era fundamentada no comportamento humano.  

Em 1945, surgiram os primeiros estudos sobre a liderança, a democracia no trabalho e 

a motivação humana. Neste novo contexto, a função de chefe de pessoal se envolveu com as 

teorias de Mcgregor, Barnard e outros – o chefe de pessoal deveria se preocupar ainda mais 

com o empregado e com a organização, pois nesta época surgiram as questões legais e 

sindicais. Na década de 1950 iniciou-se a transformação do departamento. Foi nesse período 

que a função de Gerente de Pessoal passou a ser denominada como Gerente de recursos 

humanos. Anos mais tarde, na década de 1960, foi criada a denominação de Gerente de 

relações industriais, para que as organizações pudessem distinguir quem cuidaria dos aspectos 

administrativos daquele que cuidaria das questões voltadas aos funcionários (VISCAINO; 

ESTORK, 2007). 

Foi só nos anos 80/90 a competitividade tornou-se mais intensa entre as organizações, 

a sua estrutura passou a utilizar equipes multifuncionais de trabalho com atividades 

provisórias voltadas para missões específicas e com objetivos definidos.  Desse modo, as 

pessoas e seus conhecimentos e habilidades mentais passaram a ser a principal base da nova 

organização.   

Chiavenato (2005) dividiu em três eras das organizações no século XX, primeiro a era 

da industrialização clássica que representa o período da industrialização brasileira, nessa era 

as pessoas eram consideradas recursos de produção, juntamente com outros recursos 

organizacionais, como máquinas, equipamentos e capital. A segunda era foi denominada de 

industrialização neoclássica que teve seu inicio no final da segunda guerra mundial e as 

organizações tentaram novos modelos de estrutura que pudessem proporcionar-lhes mais 

inovação e melhor ajustamento às novas condições. Nesse período, as Relações Industriais 

foram substituídas por Administração de Recursos Humanos e as pessoas passaram a ser 

vistas como recursos vivos e não como fatores apenas de produção.  

A terceira era que consiste na Era da informação e do conhecimento teve seu início por 

volta de 1990 e é a qual vivemos até o momento, suas características principais são as 
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mudanças rápidas, disseminação da tecnologia e da informação. A competitividade tornou-se 

mais intensa entre as organizações, a estrutura das organizações passou a utilizar equipes 

multifuncionais de trabalho com atividades provisórias voltadas para missões específicas e 

com objetivos definidos.  

 Uma das principais mudanças está relacionada ao comportamento das organizações 

que passou a considerar, de forma mais evidente, a correlação entre indivíduos e organizações 

e quais fatores interferem nessa parceria. De acordo com Chiavenato (2010), todos os gestores 

devem atuar como líderes, inclusive as pessoas precisam ser consideradas colaboradoras, pois 

se espera a adesão delas na realização dos objetivos. Dessa forma, a liderança é uma das 

ferramentas importantes para a reconstrução das atividades gestoras, que reflete no trabalho 

da equipe organizacional e nas relações que se estabelecem entre seus atuantes.  

Logo, as organizações obedecem três características comuns, conforme estabelece 

Robbins (2006): a primeira é que cada uma tem um propósito distinto, normalmente expresso 

em termos de metas ou conjunto de metas; a segunda é que cada uma é composta de pessoas; 

e a terceira é que todas as organizações desenvolvem uma estrutura sistemática que define 

papeis formais. Assim, as organizações também contemplam outros critérios, como a sua 

estruturação de acordo com a função desempenhada dentro da instituição e também de acordo 

com cada critério estabelecido por cada empresa. No entanto, uma empresa não opera sem o 

auxílio de determinados agentes – seus stakeholders.   

O termo stakeholder foi empregado na área administrativa, pela primeira vez, por 

meio de um memorando interno do Stanford Research Institute (SRI) em 1963. Este 

memorando designava os grupos de stakeholders como os acionistas, empregados, clientes, 

fornecedores, credores e a sociedade (SLINGER, 1998). Assim, os stakeholders englobam 

todo público que de algum modo está envolvido com a empresa. Segundo Slinger (1998, p.2) 

“stakeholder como uma abordagem nos negócios, significa considerar os stakeholders como 

pessoas, com seus próprios valores e objetivos, com as quais a companhia tenta interagir para 

benefício mútuo”.  

 Consta-se, portanto, que os stakeholders consistem nos grupos de pessoas que afetam 

ou são afetadas pelos objetivos de uma organização. Nessa direção, Clarkson (1995) define 

dois tipos de stakeholders: primário que corresponde a todos os stakeholders, cuja 

participação continuada se faz vital para a sobrevivência da organização; já o secundário são 

aqueles que afetam ou são afetados pela organização, mas não se fazem vitais para sua 

sobrevivência.  
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No modelo de Freeman, apresentado na Figura 1, mostra os grupos de pessoas ou 

stakeholders que envolvem a organização.  

 

Figura 1: O modelo de Freeman 

 

Fonte: Freeman; Harrison; Wicks (2010) [Adaptado] 

 

 

Como se pode ver na figura acima, vários grupos envolvem uma organização e eles 

devem ser levados em conta no momento de elaborar um projeto pelo gestor, pois todos 

podem, de algum modo, afetar os objetivos pretendidos, e consequentemente, contribuir ou 

não para o sucesso desses objetivos.  

Por ora, foi apresentado o conceito de stakeholders e sua contextualização. No tópico 

a seguir, será explanado acerca da teoria dos stakeholders.   

 

2.2 A TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 

A teoria dos stakeholders se configura como a teoria das partes interessadas (direta ou 

indiretamente), na qual tem como destaque os objetivos estratégicos em atender um grupo 

maior de atores sociais que afetam ou são afetados pelas práticas e atuação da organização. 

Baseado nesta teoria, as organizações deixam de privilegiar somente os interesses dos seus 

acionistas, concentrando-se também na responsabilidade das empresas em satisfazer os 
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interesses dos funcionários, fornecedores, comunidade local, consumidores, governo, dentre 

outros. 

Donaldson e Preston (1995) a partir do estudo sobre esta teoria mapearam as 

contribuições até então feitas e as dividiram em três dimensões ou abordagens: precisão 

descritiva, poder instrumental e validade normativa. Segundo estes autores, o objetivo de uma 

teoria de stakeholders consiste em descrever situações existentes e predizer relações de causa 

e efeito, além de "recomendar atitudes, estruturas e práticas que juntas constituam a 

administração dos stakeholders" (DONALDSON;  PRESTON, 1995, p. 66).  

A dimensão descritivo / empírica descreve ou explica as características e 

comportamentos específicos da corporação, tais como: a natureza da organização, o modo de 

gerenciamento e como as corporações são administradas. Nesta dimensão, encontram-se os 

estudos que visam descrever e/ou explicar características e comportamentos corporativos em 

face dos stakeholders (DONALDSON; PRESTON, 1995). Uma teoria descritiva das 

organizações baseado na teoria dos stakeholders deve levar em conta o ciclo de vida das 

organizações, ou seja, os processos pelo qual a organização está inserida desde o nascimento 

da empresa até a fase de declínio que toda empresa enfrenta.  

Em relação à dimensão instrumental, esta se refere às conexões ou as faltas de 

conexões entre gerenciamento dos stakeholders e a realização de objetivos corporativos 

tradicionais como, por exemplo, a lucratividade. Os estudos que contemplam esta dimensão 

objetivam avaliar o impacto dos stakeholders para o desempenho das organizações e elucidar 

como as estratégias e políticas que visam melhorar o atendimento aos consumidores, 

empregados, fornecedores e a comunidade, resulta em melhor desempenho das organizações. 

Quanto à dimensão normativa, esta tem como finalidade "interpretar a função da corporação, 

incluindo a identificação da moral ou da orientação filosófica para a operação e administração 

das corporações" (DONALDSON; PRESTON, 1995, p. 65).  

Posto isto, pode-se inferir que a identificação dos stakeholders mais importantes para a 

organização é uma estratégia em que os gestores podem utilizar para alcançar melhor 

desempenho.  Nesse sentido, Harrison, Freeman e Abreu (2015), esclarecerem que a Teoria 

dos Stakeholders é necessária para fornecer uma perspectiva mais equilibrada nos objetivos 

das organizações, que leva em conta não só os interesses dos proprietários, mas também os 

interesses de todas as pessoas que de algum modo afetam ou são afetados pelas empresas.   

Harrison, Freeman e Abreu (2015) afirmam que os Stakeholders quando bem tratados, 

tendem a ter atitudes positivas frente à organização, como por exemplo, o aumento da compra 
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dos produtos ou serviços (clientes), possibilidade de um melhor incentivo fiscal 

(comunidade), possibilidade de melhores termos de financiamentos (instituições financeiras), 

trabalho árduo e lealdade à organização, mesmo durante períodos difíceis (empregados), entre 

outros. Nesta perspectiva, Freeman et al. (2010) afirma que os gestores tem que satisfazer 

simultaneamente os proprietários, os trabalhadores, seus sindicatos, fornecedores e clientes a 

fim de alcançar os objetivos pretendidos.   

No entanto, para adotar uma estratégia que incorpore as necessidades e demandas de 

vários grupos de stakeholders, os gestores devem compreender e tentar prever quais 

estratégias precisa ser trabalhada. Para tanto, o gerenciamento de stakeholders é fundamental 

na base de conhecimentos do gerente de projetos, visto que um projeto bem sucedido é 

medido pelo grau de satisfação das partes envolvidas no mesmo. Segundo Lyra, Gomes e 

Jacovine (2009) a organização deve traçar metas para suas relações com stakeholders atuais e 

em potencial como parte de um processo estratégico contínuo de administração, considerando 

o impacto potencial dos stakeholders nas unidades estratégicas corporativas e de negócios. 

Antes de adentrarmos na gestão de projetos, o tópico a seguir discorrerá sobre a 

administração de produção, que está relacionada com a gestão de projetos.  

 

2.3 A ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

A administração da produção pode ser definida como o campo de estudo de técnicas e 

conceitos nas funções de produção e operações, ou seja, consiste na função administrativa 

responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e 

serviços (SLACK, 1997).  No entanto, o sistema de produção e operações se origina de vários 

processos de transformações que se relacionam entre si.  

 As atividades de processamento podem ocorrer em diferentes empresas e umas 

tornam-se fornecedoras das outras. Este conjunto de empresas que estabelecem relações de 

fornecimento até que o produto seja disponibilizado ao cliente final é denominado de rede de 

operações produtivas. As operações produtivas acontecem de modo interconectado com 

diversos fornecedores, em sua aplicabilidade pode-se dar o seguinte exemplo: quando os 

estoques se reduzem, os varejistas fazem pedidos ao atacadista ou diretamente ao fabricante. 

O atacadista, da mesma forma, fará pedidos ao fabricante, que por sua vez, fará pedido a seus 

fornecedores, que completarão seus próprios estoques com os produtos que recebem de seus 

fornecedores (MARTINS; LAUGENI, 2005).  
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Destaca-se que as empresas estão ligadas entre si, participando de uma rede que irá 

incluir os fornecedores dos fornecedores, os clientes dos clientes e é pela rede de operações 

que passam os materiais, componentes, informações e pessoas. Slack (1997) enfatiza que 

todas as operações fazem parte de uma rede maior, interconectada com outras operações.  

Os administradores de produção devem pensar em seus fornecedores e consumidores 

como operações, nesse sentido, segundo Slack (1997) o projeto de rede é a identificação dos 

relacionamentos necessários para a realização do produto, portanto, é importante considerar 

toda rede porque ajuda a compreender como competir, identificar os nós significativos e 

também a focalizar em longo prazo.  

As decisões de projeto baseadas no entendimento das redes implicam: na integração 

vertical que consiste no grau de posse de uma organização da rede a qual faz parte (pode ser 

pelo lado da oferta, denominada de integração vertical a montante ou pelo lado da demanda 

que é a integração vertical à jusante); na localização das operações que contextualiza 

geograficamente a operação em relação aos recursos, outras operações ou clientes; e na gestão 

da capacidade produtiva em longo prazo que diz respeito ao tamanho ou capacidade de 

produção em cada unidade de rede (SLACK, 1997).  

O bom funcionamento da produção acontece principalmente através da realização de 

um planejamento, que possibilitará a administração dos elementos necessários para que a 

produção seja eficaz.  Segundo Zaccarelli (1986, p. 1) a atividade de planejamento e controle 

da produção “consiste em um conjunto de funções inter-relacionadas que objetivam comandar 

o processo produtivo e coordená-lo com os demais setores administrativos da empresa”. 

A essência do Planejamento e Controle da Capacidade de Produção encontra-se 

agrupadas em três atividades principais: planejamento, programação e controle. O 

planejamento tem como objetivo a construção de um plano para a produção, a programação 

versa na determinação do local e tempo necessário para fabricação dos produtos, e o controle 

é o processo de lidar com as variáveis que podem impedir que o plano seja executado 

(JUNIOR, 2009).  

As decisões relacionadas ao planejamento e controle da capacidade, normalmente 

tomadas pelos gerentes das organizações, estão relacionadas a sete impactos principais: 

custos, receitas, capital de giro, qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade (SLACK 

et al,  2002 apud JUNIOR, 2009).  

No que se refere ao controle da capacidade de produção, Slack (1997, p.345) afirma 

que “prover a capacitação de satisfazer a demanda atual e futura é uma responsabilidade 
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fundamental da administração de produção”. Diante disso, o melhoramento da produção 

torna-se uma ferramenta importante para alcançar com maior eficácia os resultados 

almejados. Nessa direção, as metodologias de implementação da qualidade e melhoramento 

do processo de produção do projeto são variadas, dentre elas pode-se citar: Ciclo PDCA.  

O Ciclo PDCA significa Plan = Planejar, Do = Executar, Check = Controlar e Act = 

Agir. Consiste numa ferramenta utilizada para as atividades de análise e solução de 

problemas, é um método de gestão que prevê um contínuo, ou seja, as atividades de planejar, 

executar, controlar e agir devem estar acontecendo continuamente a fim de que as mudanças 

efetivamente aconteçam em prol das melhorias dos processos organizacionais.  

 
Ele foi desenvolvido por Walter A. Shewart na década de 20, mas começou a ser 
conhecido como ciclo de Deming em 1950, por ter sido amplamente difundido por 
este. Ele também pode ser usado para facilitar a transição para o estilo de 
administração direcionada para a melhoria contínua. Todo gerenciamento do 
processo consta em estabelecer a manutenção nas melhorias dos padrões montados 
na organização, que servem como referências para o seu gerenciamento. Introduzir o 
gerenciamento no processo, significa implementar o gerenciamento repetitivo, via 
Ciclo de Deming (PDCA) (ALENCAR., 2008, p.12) 

 

As etapas do ciclo PCDA acontecem do seguinte modo: 

 

Figura 2: Ciclo PDCA de controle de processos 

 

Fonte: CAMPOS (1994) 

 

O Ciclo PDCA é um método de gestão, representando o caminho a ser seguido para 

que as metas estabelecidas possam ser atingidas. Na utilização do método poderá ser preciso 
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empregar várias ferramentas, as quais constituirão os recursos necessários para a coleta, o 

processamento e a disposição das informações necessárias à condução das etapas do PDCA. 

Desse modo, pode ser considerada uma ferramenta importante de apoio à gestão das 

organizações, auxiliando os gestores no processo de tomada de decisões, visando alcançar os 

seus objetivos organizacionais. 

 O PDCA está relacionado às fases do ciclo de vida de projetos, que é constituído pelos 

processos de iniciação. Um dos desafios é alinhar os Processos de Gerenciamento 

dos Projetos ao Ciclo PDCA, tornando-se assim, um poderoso e objetivo instrumento. A 

seguir, trataremos sobre a Gestão de Projetos.  

 

2.4 A GESTÃO DE PROJETOS 

 

A definição de projeto, de acordo com o PMBOK do PMI (2013), consiste em um 

empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado único. Desse 

modo, o projeto precisa ter um início e término bem delimitado, buscando produzir um 

resultado positivo e único. De uma maneira geral, projeto é o conjunto de informações 

internas e externas à empresa, coletadas e processadas, com o objetivo de analisar e implantar 

uma decisão de investimento. Cada projeto é constituído por várias etapas, devendo ser 

diferenciado de uma atividade contínua, pois o projeto é uma situação inovadora, a qual 

possui tempo e recursos determinados a acabar, possuindo, portanto um ciclo de vida, onde 

seus objetivos são mais específicos.  

No que concerne à gestão de projeto, esta pode ser definida como o processo de 

planejamento, organização, direção e controle de recursos da organização para a conclusão de 

um objetivo tanto geral como específico (KERZNER, 2006). O gerenciamento de projetos 

visa descrever, organizar e monitorar o andamento das atividades dos projetos. 

Segundo PMBOK (PMI, 2013, p.18):  

  
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. 
O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração dos 
seguintes processos de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, 
execução, monitoramento e controle, e encerramento. 

 

O PMBoK (PMI, 2013) descreve as cinco fases de um projeto, denonimada de “ciclo 

de vida”: iniciação  refere-se à decisão de iniciar um projeto, portanto, é a fase de escolhas 



13 

 

estratégicas; planejamento – consistem na coleta de dados, informações e conhecimentos 

sobre o projeto; execução que é o momento em que se coloca em prática o planejado; controle 

onde o gerente poderá verificar e revisar o planejamento; e encerramento que possuem duas 

etapas o administrativo e a avaliação do projeto.  

 

Figura 3: Processos do ciclo de vida de um projeto 

 

Fonte: (PMI, 2013) 

 

Ressalta-se que os processos do ciclo de vida não são separados ou descontínuos, mas 

são formados por atividades que se sobrepõem ao longo de cada fase do projeto. 

Destaca-se que antes de levar em consideração o cumprimento dos prazos, orçamentos 

e qualidade, é importante atender as necessidades das partes interessadas ou stakeholders do 

projeto. O PMBOK do PMI (2013) define stakeholder como um indivíduo, grupo ou 

organização que pode afetar ou ser afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um 

projeto. Nessa medida, dependendo dos interesses, os stakeholders podem assumir uma 

posição estratégica e engajada com relação ao projeto, ou, observando-se por outro lado, 

podem ser contrários a sua realização e, em casos extremos, até buscar a sua interrupção, 

contribuindo para seu fracasso. 

Segundo o PMI (2013) satisfazer os stakeholders deve ser um objetivo essencial do 

projeto e, consequentemente, das organizações. O gerenciamento de stakeholders foca na 

comunicação contínua com as partes interessadas, visando a atender as suas necessidades e 

expectativas, abordando as questões conforme elas ocorrem, gerenciando os interesses 

conflitantes e incentivando o engajamento das partes interessadas com as decisões e 

atividades do projeto na organização.  

O objetivo principal do Gerenciamento de Projetos é a satisfação e a realização 

das necessidades dos interessados ou envolvidos no projeto. Desse modo, qualquer projeto 
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possui um conjunto de entidades ou pessoas com interesses em seus resultados ou que serão 

influenciados por eles, que são os stakeholders (KERNER, 2006).  De acordo com o PMI 

(2013), identificar as partes interessadas ou stakeholders é o processo de identificação de 

todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e documentação das 

informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso 

do projeto.  

A identificação e análise das partes interessadas têm como objetivos: identificar as 

partes que podem ser afetadas pelo projeto; documentar seus interesses; documentar seu 

envolvimento; documentar seu impacto nos resultados do projeto. Este processo é 

fundamental para desenvolver estratégias de gerenciamento adequadas para efetivamente 

engajar as partes interessadas nas decisões e na execução do projeto. 

Cabe enfatizar que o gerenciamento dos stakeholders é de suma importância no 

âmbito de projetos, assim como no campo estratégico das organizações. Geralmente os 

stakeholders abrangem o cliente, o próprio gerente do projeto, os integrantes da equipe, 

pessoal administrativo, fornecedores, etc. (PMI, 2013). É fundamental que o gerente de 

projeto conheça a função e os interesses de cada um deles no projeto e na organização, assim 

como as estruturas de relacionamento entre eles.  

No que concerne aos stakeholders, o gerente de projetos deve: elaborar um mapa de 

stakeholders e de suas conexões; definir a tipologia de interesses e de poder de influencia dos 

stakeholders sobre o projeto; construir uma matriz de prioridades em relação a cada um dos 

stakeholders; definir as necessidades e objetivos específicos dos stakeholders em relação ao 

projeto; consolidar o processo de diálogo com foco na gestão do relacionamento com os 

stakeholders prioritários, controlando a existência de mudanças nos circuitos de influência.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo pretende esboçar os procedimentos metodológicos para a realização 

desta pesquisa. O procedimento técnico utilizado nesse estudo foi à pesquisa bibliográfica, 

isto é, o estudo foi elaborado a partir de materiais já publicados. Do ponto de vista dos 

objetivos, pode-se afirmar que esta pesquisa tem caráter descritivo. Quanto a Abordagem do 

problema pode considerar esta pesquisa de cunho qualitativo, cuja preocupação está voltada 

para os aspectos da realidade, centrando-se na compreensão dos fenômenos que não podem 

ser quantificados ou reduzidos a operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001). 

Tendo como objetivo analisar como as organizações gerenciam os seus stakeholders 

na gestão de projetos foi feito um levantamento bibliográfico a partir do método de revisão 

integrativa. Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011) a revisão integrativa possibilita 

realizar uma síntese de vários estudos já publicados, permitindo a geração de novos 

conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas pesquisas anteriores.  Este 

método de pesquisa possibilita a síntese de vários estudos publicados e propicia conclusões 

gerais a respeito de uma particular área de estudo.  

A revisão integrativa foi escolhida por possibilitar a síntese e análise do 

conhecimento científico já produzido, para que toda aplicação do trabalho seja 

fundamentada em estudos já feitos, evitando o retrabalho e mostrando a sua relevância no 

meio em que se aplica. 

 

A revisão integrativa da literatura permite ao pesquisador aproximar-se da 
problemática que deseja apreciar, traçando um panorama sobre a sua produção 
científica, de forma a que possa conhecer a evolução do tema ao longo do 
tempo e, com isso, visualizar possíveis oportunidades de pesquisa 
(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p.130). 

 

Para a efetivação da revisão integrativa seguiu-se algumas etapas sob o respaldo 

de Mendes (2008): 

1. Identificação do tema de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa. Esta 

primeira etapa pode ser considerada como norteadora para a condução de uma revisão 

integrativa bem elaborada, ela deve estar relacionada a um raciocínio teórico e deve incluir 

definições já aprendidas pelo pesquisador. 
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2. Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem 

ou busca na literatura.  

Após a escolha do tema e a formulação da questão de pesquisa, se iniciou a busca nas 

bases de dados para identificação dos estudos que serão incluídos na revisão. Utilizou-se da 

do banco de dados do Google acadêmico. Desse modo, foram pesquisadas fontes de dados 

em artigos e dissertações que correspondessem com as seguintes palavras-chave: gestão 

de projetos, gerenciamento de projetos, gerenciamento de stakeholders.  

Foram muitas bases de dados encontradas, sendo assim, foi utilizado o procedimento 

de inclusão e exclusão de estudos, sendo conduzido de maneira criteriosa. Foi estabelecido 

como critério de seleção: dissertações de mestrado publicadas com tema relacionado ao 

assunto desta pesquisa.  

3. Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ 

categorização dos estudos. Esta etapa consistiu na definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados, utilizando um instrumento para reunir e sintetizar as 

informações-chave.  

Ressalta-se que foram selecionados quatro estudos. Após realizar uma leitura 

criteriosa de cada um deles, elaborou-se uma síntese, apontando o título, os autores, os 

objetivos e o método das pesquisas selecionadas, para posterior análise (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Matriz de Síntese dos estudos selecionados 

Dissertações Autor Objetivos Método 

 
Critérios de avaliação do 

desempenho de 
gerenciamento de 

projetos: Uma 
Abordagem de Estudos 

de Casos 

 
LOPES 
(2009) 

 
Contribuir para a pesquisa e 
melhoria do desempenho de 
gerenciamento de projetos 

 
Três estudos de caso (em três empresas) 

conduzidos com a realização de 
entrevistas estruturadas usando um 

questionário específico aplicado em 22 
entrevistados 

 
Gestão das Expectativas 
das Partes Interessadas 
em Projetos: um estudo 

da percepção dos 
profissionais em gestão 

de projetos 

 
DIAS 
(2016) 

 
Analisar como se dá a 

gestão de expectativas das 
partes interessadas em 

projetos na percepção dos 
especialistas dessa área. 

 
Questionário aplicado para 80 

profissionais que trabalham com gestão 
de projetos 

 

 
Gestão de projetos e o 

Guia PMBOK: um 
estudo sobre o nível de 

uso do Guia PMBOK nas 
empresas brasileira 

 
MANGELLI 

(2013) 

Relatar o resultado de um 
estudo de verificação das 
práticas de gerenciamento 
de projetos, baseadas no 

Guia PMBOK. 

 
Aplicação de questionários para  194 

profissionais, dos quais 137 retornaram 
questionários completos. 

 
Gerenciamento de 

 
OLIVEIRA 

 
Levantar as principais 

 
Aplicação em um Caso Real da Indústria 
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projetos e a aplicação da 
análise de valor agregado 

em grandes projetos 

(2003) características deste tipo de 
gerenciamento, no intuito 

de justificar a sua crescente 
assimilação, bem como 
evidenciar a sua função 
estratégica dentro das 

empresas. 

Brasileira 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

4. Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. Depois de elaborar a 

matriz de síntese, foram elencadas duas categorias (Tabela 2) seguindo critérios de escolha e 

delimitação determinados pelos objetivos pretendidos. 

 

Tabela 2: Categorias selecionadas 

CATEGORIAS 

O gerenciamento de projetos 

As partes interessadas: Stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

5. Interpretação dos resultados. Esta etapa correspondeu à fase de discussão dos 

principais resultados na pesquisa. Fundamentado nos resultados da avaliação crítica dos 

estudos incluídos realizou-se a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de 

conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. 

6. Apresentação da revisão/síntese do conhecimento. Esta etapa consistiu na 

elaboração da análise e discussão das categorias elencadas, contemplando a descrição das 

etapas percorridas e os principais resultados evidenciados da análise das dissertações 

incluídas.  

 

A análise dos estudos selecionados foi feito de modo descritivo, possibilitando 

reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado. No capítulo seguinte, será 

apresentada a análise e a discussão dos resultados obtidos.   
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Como já descrito, após elaborar a matriz de síntese, realizou-se a categorização 

que ocorreu após leituras sucessivas dos estudos selecionados, associando os objetivos 

desta pesquisa com os assuntos mais abordados desses estudos. A etapa da categorização 

serve para facilitar a ordenação e a sumarização de cada estudo, tem como objetivo sumarizar 

e documentar as informações extraídas das dissertações encontradas nas fases anteriores 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011).  

A categorização é uma classificação que se reúne em um grupo de elementos que 

possibilitam a descrição e a discussão dos temas mais relevantes. Foram elencadas duas 

categorias: gerenciamento de projetos e os stakeholders.   

A seguir será apresentada a análise e discussão dessas categorias elencadas, é 

importante enfatizar que além dos estudos escolhidos, algumas questões foram 

correlacionadas com referenciais já abordados no decorrer desse trabalho para dar maior 

embasamento teórico à discussão.  

 

4.1 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Como vimos na revisão de literatura, o PMBOK (PMI, 2013) define as seguintes 

categorias como grupos de processos que favorecem um bom gerenciamento de projetos:  

processos de iniciação, processos de planejamento, processos de execução, processo de 

monitoramento e controle, processo de encerramento.  No entanto, a avaliação desses 

processos torna-se uma ferramenta potencial para que o gerente de projetos monitore e 

controle o desempenho de todo o ciclo de vida do projeto.  

O objetivo da pesquisa de Lopes (2009) consistiu, justamente, em identificar os fatores 

que influenciam a seleção de critérios de avaliação do desempenho pelos stakeholders chave 

do projeto (patrocinador, gerente do projeto e os membros chave da equipe de gerenciamento 

de projetos). A pesquisa deste autor evidenciou que nas três empresas por ele pesquisadas, a 

questão da avaliação do desempenho do gerenciamento de projetos foi considerada muito 

importante para o sucesso dos projetos organização. Esta evidência vai de acordo com a 

afirmação de Kennerley e Neely (2002), pois enfatizam que as organizações ficaram mais 

complexas e dinâmicas, tal que os gestores das organizações perceberam que o uso da 

avaliação de desempenho é apropriado para avaliar seu sucesso. 
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A seleção da relação de critérios é parte importante do processo de decisão das fases 

iniciais do projeto. Lopes (2009) apresenta uma lista de 10 critérios, baseada na sua revisão de 

literatura acerca do sucesso de projetos, de gerenciamento de projetos e de fatores críticos de 

sucesso de projetos. Os critérios estão apresentados em ordem decrescente sobre o tema: 

Eficiência e eficácia da comunicação; Controle e monitoramento; Desempenho de custo; 

Gerenciamento de mudanças; Desempenho de prazo/cronograma; Definição de objetivos; 

Definição de requisitos; Delegação de responsabilidades; Gerenciamento de riscos; 

Gerenciamento do encerramento do projeto. 

Lopes (2009) verificou que para os entrevistados a seleção de critérios é parte 

importante do processo de decisão das fases iniciais do projeto. No entanto, alguns critérios 

como: capacidade de tomada de decisão, eficiência da comunicação e delegação de 

responsabilidades são avaliados informalmente. A avaliação informal deve-se ao fato de que 

tais critérios são subjetivos. No entanto, Kennerley e Neely (2002) alertam que é interessante 

que o gestor de projetos utilize de ferramentas para avaliação, pois estas indicam maior grau 

de fidedignidade.  

Nota-se, portanto, que os gestores de projetos embora utilizem de técnicas informais 

para avalição devido aos critérios serem subjetivos, faz-se necessário repensar em métricas e 

instrumentos que propicie resultados mais fidedignos, pois o conhecimento do desempenho de 

gerenciamento e do sucesso do projeto é fundamental para se destacar no mercado. 

A contribuição do bom gerenciamento do projeto ocorre devido ao cumprimento dos 

acordos assumidos com o cliente (escopo, prazo e qualidade) e também pela gestão da 

margem (custos e resultado financeiro) da empresa realizadora do projeto.  Embora o custo, 

prazo e escopa sejam critérios fundamentais para avaliação de desempenho, outros critérios 

são elencados com a mesma importância. Tal fato evidencia, segundo Lopes (2009), que os 

gerentes preferem um grupo de critérios multidimensionais que avaliam a comunicação,  o 

envolvimento dos stakeholders, capacidade de tomada de decisões, segurança, entre outros.  

Concluiu-se que a empresa com baixa maturidade apresenta uma tendência a preferir critérios 

financeiros para avaliação do gerenciamento de seus projetos, enquanto as empresas com alta 

maturidade preferem um conjunto de critérios multidimensionais (LOPES, 2009). 

Em relação à pesquisa de Mangelli (2013), ele verificou as práticas de gerenciamento 

de projetos, baseadas no Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), presentes 

no dia-a-dia pelos profissionais de projetos das organizações brasileiras. Na análise dos dados, 

verificou-se um uso mediano das práticas de gestão de projetos quando analisado pela ótica 
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das nove áreas de conhecimento (integração, escopo, tempo, custo, recursos humanos, 

comunicação, risco e aquisição) do Guia PMBOK.  

Os indícios coletados por Mangelli (2013) apontam que ainda existe pouca adesão aos 

preceitos de gestão de projetos, principalmente, em questões básicas de planejamento, 

definição de escopo, tempo do projeto e aquisição que são negligenciadas na sua inter-relação 

com a qualidade, gestão de pessoas, comunicação efetiva do projeto e avaliação adequada dos 

riscos do projeto. 

Em Oliveira (2003), sua pesquisa levantou as principais características do 

gerenciamento de projetos a partir de uma análise da execução de um projeto. Ele constatou 

que nas atividades principais do projeto, o Gerente de Projetos passa a ter um melhor 

diagnóstico e controle sobre o progresso deste. Por conseguinte, passa a ter também mais 

segurança para a tomada de decisão, escolha das ações corretivas e projeções futuras.  

 O pesquisador também constatou que uma alegação frequente dos gestores de 

projetos, os quais são concluídos com atrasos e também em relação aos custos, é a de que 

estes só conseguem perceber a real magnitude de tais problemas em estágios já avançados de 

progresso, onde na maioria das vezes já não se consegue tomar ações corretivas em tempo de 

evitar fracasso do projeto.  

Segundo Kerzner (2006) alcançar a excelência de gerenciamento de projetos ou 

mesmo a maturidade pode não ser possível sem o uso de processos repetitivos – metodologia 

de gerenciamento de projetos – que devem ser usados no projeto e aumentam as chances de 

sucesso de uma organização. Sob este mesmo aspecto, na sua pesquisa, Lopes (2009) afirma 

que os projetos bem gerenciados tem maior chance de satisfazer as necessidades e 

expectativas dos clientes, assim aumentam a capacidade da empresa de realizar novos 

negócios com o mesmo cliente e de se posicionar no mercado para realizar negócios com 

novos clientes.  

 

4.2 AS PARTES INTERESSADAS: STAKEHOLDERS 

 

Os stakeholders têm interesse no funcionamento da organização pelas mais variadas 

razões e cabe às organizações responder às necessidades deste grupo. Em relação ao conflito 

de interesses dos stakeholders, nas três empresas pesquisadas por Lopes (2009), o autor 

constatou que a seleção de critérios para a avaliação do desempenho do gerenciamento do 

projeto não se deve aos objetivos individuais dos stakeholders, mas na busca pela satisfação 
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das necessidades do cliente e dos interesses do negocio que são objetivos em comum a todos 

do projeto.  

Oliveira (2003) preconiza que cabe aos gerentes do projeto identificar os stakeholders, 

bem como conhecer suas expectativas e demandas. A pesquisa deste autor evidencia que os 

stakeholders são identificados de acordo com os objetivos da organização e classificados 

considerando suas influências e interesses. Este processo é estabelecido, principalmente, pelas 

ações no nível de comunicação e interação para cada um deles. Todavia, este autor observou que 

nem sempre a comunicação é bem utilizada pelos gerentes de projetos.  

Nesse sentido, Lyra, Gomes e Jacovine (2009) afirmam que o gerente de projetos deve 

saber utilizar a comunicação formal e informal, deve incentivar as decisões entre os 

stakeholders para chegar aos resultados. Assim, ele deve utilizar os meios de comunicação 

para coordenar as suas equipes e para a obtenção das informações necessárias para o controle, 

monitoramento e tomadas de decisão. 

A pesquisa de Dias (2016) buscou analisar como se dá a gestão de expectativas das 

partes interessadas em projetos na percepção dos especialistas dessa área. Para tanto, ele 

aplicou um questionário auto administrado, via correio eletrônico, para uma amostra de 67 

profissionais em gestão de projetos filiados ao Capítulo Mineiro do Project Management 

Institute (PMI).  

O que foi constado na pesquisa do autor supracitado é que os stakeholders mais 

relevantes, de acordo com os entrevistados, são: os clientes/usuários, patrocinador, gerente do 

projeto e equipe do projeto. Em relação ao projeto, os entrevistados opinaram que 

expectativas de qualidade, prazo e a financeira apresentaram alto grau de importância para o 

sucesso do projeto. Desse modo, os fatores que mais influenciam as expectativas das partes 

interessadas em projetos são os econômicos, estratégicos e profissionais. 

Em relação à perspectiva do cliente, este está mais engajado na expectativa financeira 

do projeto e o seu nível de preocupação e interesse está voltado para as expectativas de prazo, 

qualidade e escopo do projeto. O patrocinador também apresenta este mesmo nível de 

preocupação, com interesse em ter seu propósito concluído com êxito. Já o gerente do projeto, 

na opinião dos entrevistados, tem mais interesse com a expectativa financeira do projeto, na 

expectativa de qualidade do projeto. O nível de preocupação (interesse) do gerente do projeto 

é alto também nas expectativas de escopo para executar o que foi planejado para o projeto e 

com alto alinhamento às estratégias do negócio. 
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Na percepção dos especialistas entrevistados por Dias (2016), as principais facilidades 

na gestão de partes interessadas em projetos estão concentradas nas atividades e processos de 

recursos humanos e as dificuldades na comunicação em projetos.  Destaca-se este último 

aspecto – comunicação em projetos –, visto que toda a gestão de stakeholders depende, dentre 

outros fatores, da comunicação.  

  A partir dos resultados oriundos da análise das pesquisas aqui relacionadas, pode-se 

chegar a um maior aprofundamento sobre as principais características da gestão de projetos e 

verificar de que modo os stakeholders estão envolvido no processo de gestão de projeto.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo deste trabalho consistiu em analisar, a partir de produções 

científicas já elaboradas, como as organizações gerenciam os seus stakeholders na gestão de 

projetos.  Para tanto, utilizou-se de quatro dissertações de mestrado acerca desta temática. A 

partir disso, pode-se constatar que o gerenciamento de projetos: adapta os trabalhos ao 

mercado consumidor e ao cliente, aumenta o controle gerencial em todas as fases do ciclo de 

vida do projeto, facilita e orienta revisões da estrutura do projeto, otimiza a alocação de 

recursos, permite desenvolver diferenciais competitivos. Todavia, o gerenciamento de 

projetos envolve não somente os recursos materiais e financeiros, mas também as pessoas que 

fazer parte, que são os stakeholders.  

Deve-se levar em consideração que não é possível estabelecer uma lista de critérios 

que possa ser aplicada a todos os projetos para obtenção de sucesso do gerenciamento, visto 

que cada situação tem sua própria característica. Percebe-se que o gerenciamento bem-

sucedido é uma grande vantagem no cenário competitivo atual, afinal as empresas são 

reconhecidas por sua flexibilidade e capacidade de atender a seus clientes, visando conciliar 

de forma ética os objetivos do projeto e os interesses do cliente. Nesse sentido, a equipe de 

gerenciamento deve ser preparada para praticar e desempenhar bem o seu papel trazendo os 

benefícios que as organizações desejam.  

O gerente e a equipe devem sempre delimitar o escopo, buscar identificar e minimizar 

os riscos, escolher bem os fornecedores, atentar-se as todas as partes interessadas, enfim 

discutir todos os processos para determinar o nível de execução de cada processo para cada 

projeto, a fim de garantir um projeto bem-sucedido. Dentro deste cenário a ferramenta de 

avaliação de desempenho permitirá que o Gerente de Projetos simule o desempenho da equipe 

do projeto durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento, todavia, esta ferramenta –  pelo 

menos em uma das pesquisas aqui analisadas – ainda é utilizada de modo informal, visto que 

os critérios são mais subjetivos.  

Buscou-se responder: quais as características que envolvem o gerenciamento de 

stakeholders para a gestão de projetos? Diante disso, notou-se a importância de se considerar 

toda a rede da qual uma operação produtiva faz parte, porque ajuda a empresa a entender 

como competir efetivamente, identificando as ligações que compõem a rede e ajudando a 

empresa a focalizar uma perspectiva de longo prazo. Constatou-se que os stakeholders devem 

ser segmentados e analisados pelos gestores, buscando a melhor estratégia de comunicação e 
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relacionamento com cada grupo. No entanto, a comunicação ainda é um elemento não tanto 

preconizado como deveria. Em relação às expectativas e interesses dos stakeholders, pode-se 

verificar que em relação aos clientes e ao patrocinador, geralmente, estes estão preocupados 

com a qualidade, prazo e a questão financeira. Já o gerente do projeto tem mais interesse com 

a expectativa financeira e na qualidade do projeto.  

 De modo geral, cabe ressaltar que o sucesso de uma organização depende de um bom 

planejamento, de uma equipe comprometida com os objetivos a serem alcançados, possuir 

estratégias de melhoramento no planejamento e execução, principalmente, atender e investir 

em melhorias relacionadas aos desejos e necessidades dos stakeholders.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Sugere-se a realização de trabalhos mais aprofundados nas questões sobre técnicas e 

metodologias existentes na avaliação de desempenho do gerenciamento de projetos. Ademais, 

podem-se ampliar as análises de pontos mais específicos dos stakeholders como estratégia 

para a organização atingir os objetivos pretendidos, e, possivelmente, estabelecendo na prática 

os assuntos aqui suscitados. 
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