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RESUMO 

Este trabalho trata de assuntos relacionados a prática de gerenciamento de projetos, baseadas 

no Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), enfatizando o processo de 

gerenciamento de partes interessadas em uma clínica odontológica, após apresentar um 

conceito de gestão de projetos e as boas práticas utilizadas na metodologia da gestão de 

projetos. O objetivo do trabalho é analisar a gestão de partes interessadas em projetos de 

implantação de gestão, por meio de um estudo de caso na clínica odontológica Stilo 

Implantes. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica e coleta e análise de dados da 

clínica sob o método dedutivo, de natureza básica e abordagem qualitativa. O resultado final é 

um plano de gerenciamento de partes interessadas, identificando estratégias e a aplicação das 

boas práticas sugeridas por obras de gerenciamento de partes interessadas. 

Palavras Chave: Projetos. Partes interessadas. Clínica Odontológica. Gestão de serviços. 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper deals with issues related to project management practice, based on the PMBOK 

Guide (Project Management Body of Knowledge), emphasizing the stakeholder management 

process in a dental clinic, after presenting a project management concept and good practices 

used in project management methodology. The objective of the work is to analyze the 

management of stakeholders in management implementation projects, through a case study in 

the dental clinic Stilo Implants. The methodology used is the bibliographic review and data 

collection and analysis of the clinic under the deductive method, of a basic nature and 

qualitative approach. The end result is a stakeholder management plan, identifying strategies 

and applying best practices suggested by stakeholder management works. 

Keywords: Projects. Stakeholders. Dental Clinic. Service management. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este estudo trata-se de uma pesquisa sobre o gerenciamento de partes interessadas em 

uma clínica odontológica, após apresentar um conceito de gestão de projetos e as boas 

práticas utilizadas na metodologia da gestão de projetos.  

Um exemplo de boas práticas é o Project Management Body of Knowledge (guia 

PMBOK), editado pelo Project Management Institute (PMI), que reúne o subconjunto do 

conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido 

como boa prática, o que significa que existe consenso de que a aplicação correta dessas 

habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso em uma ampla série 

de projetos diferentes (VALLE, 2014). 

A gestão é o conjunto de ações que precisarão ser conduzidas em todas as dimensões 

de um projetos, durante todo o seu ciclo de vida, para aumentar as chances de que os produtos 

aguardados sejam entregues atendendo aos critérios de qualidade acordados com as partes 

envolvidas premissas e restrições definidas, entre elas o custo orçado e o tempo estabelecido 

(CIERCO, 2012). 

Para Rabechini (2005 apud VALLE et al., 2014), gerenciar os interessados, num 

contexto mais amplo, significa mais que atender suas expectativas por informações. Gerenciar 

os interessados requer apurar suas necessidades e implementar ações que visem atender suas 

expectativas que, em muitos casos, estão expressas em produtos/serviços. 

Para empresas que atuam no setor de clínicas odontológicas, e pretendem melhorar a 

gestão e a lucratividade dos serviços, gerenciar seus relacionamentos e a comunicação com 

suas partes interessadas agrega valor e vantagem competitiva ao negócio.  

Assim, estudos acadêmicos em projetos de implantação de gestão em serviços 

odontológicos se justificam à medida que contribuem para a disseminação do conhecimento 

na área de saúde onde o cirurgião-dentista sai da faculdade dominando as técnicas, se 

especializa em realizar o atendimento ao cliente e precisa saber como gerenciar seu negócio e 

as partes interessadas para se manter no mercado, criando desde o início das suas atividades 

um planejamento de consolidação no mercado como a Stilo Implantes, que iniciou suas 

atividades em 2017 e está implantando um sistema de gestão com a estratégia de parcerias, 

qualidade nos serviços e indicação entre pacientes. 
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1.1.  Tema 

 

Gerenciamento de partes interessadas em projetos de implantação de gestão de serviços 

em clínicas odontológicas. 

1.2 Problema 

 

A ausência do gerenciamento de partes interessadas compromete o sucesso da 

implantação de gestão de serviços em uma clínica odontológica? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a gestão de partes interessadas em projetos de implantação de gestão a partir da 

experiência da clínica odontológica Stilo Implantes. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral exposto acima, serão necessários os seguintes objetivos para 

obtenção da conclusão final: 

 Realizar levantamento do referencial teórico relacionado ao tema proposto; 

 Mapeamento e classificação das partes interessadas de acordo com suas formas de 

atuação e suas expectativas em relação aos resultados do projeto envolvidos com a 

Stilo Implantes. 

 Identificação de interesses e oportunidades para criar vantagem competitiva utilizada 

na elaboração do plano de gestão de partes interessadas da Stilo Implantes. 

1.4 Proposta de intervenção com base dos resultados alcançados  

 

Propõe-se identificar e avaliar as partes interessadas de forma que seja construído um 

plano de gerenciamento de partes interessadas para a clínica odontológica Stilo Implantes. 

1.5 Hipóteses / Suposições  

 

 A ausência do gerenciamento de partes interessadas prejudica a implantação de 

gestão de serviços da clínica odontológica pesquisada. 

 A implantação de um plano de gerenciamento de partes interessadas proporciona 

uma gestão de serviços eficiente na empresa estudada. 
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1.6 Forma de desenvolvimento do trabalho 

 

Para a elaboração do plano de gerenciamento de partes interessadas, será utilizada a 

metodologia do guia PMBOK, através dos processos de identificação, planejamento e 

gerenciamento das partes interessadas, com a aplicação de entrevista com o cirurgião-dentista 

e empreendedor e sua equipe e também com o auxílio de pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto. 

 

O trabalho será organizado em 6 capítulos: 

 

Capítulo 1 - Introdução com apresentação do tema, problemas, objetivos principais e 

metodologia da pesquisa; 

Capítulo 2 - Fundamentação teórica: revisão bibliográfica do guia PMBOK (6ª edição), 

destacando-se o capítulo 13, que trata do gerenciamento das partes interessadas;  

Capítulo 3 - Pesquisa de campo e a análise de resultados; 

Capítulo 4 - Conclusão do estudo; 

Capítulo 5 - Sugestão de um possível desdobramento para o presente trabalho;  

Capítulo 6 - Referências bibliográficas consultadas para este estudo. 

1.7 Metodologia 

 

A pesquisa foi baseada em um estudo de caso da empresa Stilo Implantes, a partir da 

observação não participante das atividades relacionadas a gestão das partes interessadas no 

fornecimento de seus serviços. Utilizou-se o método dedutivo, de natureza básica, sob a 

abordagem qualitativa. O estudo qualitativo permite que o pesquisador entre em contato direto 

com o ambiente e a situação que está sendo investigada, favorecendo um contato próximo 

com o informante e permitindo uma visão mais abrangente do fenômeno (MARCONI; 

LAKATOS, 2011). 

A coleta de dados foi realizada por meio da revisão de literatura e aplicação de 

entrevistas ao gestor e colaboradores da Stilo Implantes. As entrevistas foram realizadas por 

meio de conversa oral, fato que permite a compreensão dos contextos sociais específicos 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). 

 A análise dos dados foi qualitativa, com foco na interpretação e não na quantificação a 

partir de um processo de pesquisa flexível, promoveu a análise dos dados de forma 
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interpretativa e descritiva; os resultados são situacionais e limitados ao contexto (SYMON; 

CASSELL, 2012). 

Após a coleta e análise de dados foi construída uma proposta de intervenção baseada 

em um plano de gerenciamento de partes interessadas. Para Rabechini gerenciar os 

interessados requer apurar suas necessidades e implementar ações que visem atender suas 

expectativas que, em muitos casos, estão expressas em produtos/serviços (2012 apud VALLE 

et al., 2014).  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Gestão de projetos 

 

A recente história da evolução dos projetos confirma o reconhecimento de sua gestão e 

de suas metodologias, técnicas e ferramentas como importantes aliados para potencializar as 

grandes ações, estratégias e metas definidas nos planejamentos estratégicos das organizações 

(CIERCO, 2012).  

Algumas instituições têm se destacado na oferta de metodologias e guias de referência 

para auxílio à gestão de projetos, neste estudo será utilizado o Project Management Institute 

(PMI), o PMI é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1969 e suas diretrizes são 

seguidas e praticadas por empresas de diversos portes no mundo inteiro, atuantes nos mais 

diversos ramos de atividades (CIERCO, 2012).  

Em 1987, os conceitos do PMI foram consolidados em um guia chamado PMBOK – 

Guide to the project management body of knowledge ou Guia do conjunto de conhecimentos 

em gestão de projetos (CIERCO, 2012). Desde então este guia já passou por diversas 

atualizações, observando as tendências e fatores de sucesso em projetos, padronizando e 

criando uma linguagem única sobre as boas práticas entre os gerentes de projetos e, 

atualmente, está na sua sexta edição. 

 Para o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de partes interessadas para a 

implantação de uma metodologia de gestão utilizaremos as referências do Guia PMBOK. 

2.2 Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos - PMBOK 

O PMI define o Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) como um 

termo que descreve o conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. O 

conhecimento em gerenciamento de projetos inclui práticas tradicionais comprovadas 
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amplamente aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão surgindo na profissão (PMI, 

2017).  Acompanhando as mudanças o PMI, faz atualização das informações a cada 4 ou 5 

anos. 

O PMBOK não é uma metodologia, e sim um corpo de conhecimentos. A partir do seu 

entendimento, as empresas podem montar suas próprias metodologias de gestão de projetos 

(CIERCO, 2012). Para que cada organização identifique quais são as necessidades de seu 

projeto e faça as devidas adaptações utilizando os processos, técnicas e ferramentas que mais 

se identifiquem com o projeto. 

O Guia PMBOK é uma base sobre a qual as organizações podem criar metodologias, 

políticas, procedimentos, regras, ferramentas e técnicas e fases do ciclo de vida necessários 

para a prática do gerenciamento de projetos ( PMI, 2017) sendo um guia de técnicas 

descritivas e  não necessariamente prescritivas. Contém um guia e um padrão, pois se baseia 

na ISO 21.500. E se divide em três partes, sendo a primeira um Guia de conhecimentos de 

gerenciamento de projetos, do que são projetos, do objetivo do Guia PMBOK, e do papel de 

gerente projetos, a segunda parte trata do padrão de gerenciamento de projetos e a parte três 

contém apêndices, glossário e índice.  

2.3 Gerenciamento de projetos – PMBOK 

 

De acordo com o PMI (2017, pág.10),  

“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”. 

Para o PMBOK (PMI, 2017), “projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado único”, para o PMI projetos permitem a criação de valor de 

negócio. O valor de negócios em projetos refere-se ao benefício que os resultados de um 

projeto específico fornecem às suas partes interessadas. O benefício dos projetos pode ser 

tangível, intangível ou ambos (PMI, 2017). 
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Projetos tem vários componentes-chave que, quando gerenciados de forma eficaz, 

resultam numa conclusão bem sucedida e se inter-relacionam durante o gerenciamento de um 

projeto (PMI, 2017). Conforme exemplificado pela figura a seguir: 

Figura 1 – Descrição dos componentes-chave do guia PMBOK 

 

Fonte: PMI (2017, p.18) 

A próxima figura ilustra a inter-relação dos componentes-chave que foram descritos 

acima: ciclo de vida do projeto, fase do projeto, revisão de fase, processos de gerenciamento 

de projetos, grupos de processos de gerenciamento de projetos e área de conhecimento em 

gerenciamento de projetos. 
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Figura 2 - Inter-relação dos componentes-chave do Guia PMBOK® em projetos 

 

Fonte: PMI (2017, p.18) 

2.4 Ciclo de vida do projeto, fase do projeto, revisão de fase, processos de gerenciamento 

de projetos 

 

Ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, do início a 

conclusão. Ele fornece a estrutura básica para o gerenciamento do projeto (PMI - 2017, p.18) 

e independente do porte do projeto pode ser aplicada de forma genérica cabendo à equipe de 

gerenciamento de projetos definir o ciclo de vida de cada projeto, podendo ocorrer de forma 

sequenciais, informativa ou sobrepostas. 

A fase de um projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que 

culmina na conclusão de uma ou mais entregas (PMI - 2017, p.22), estas etapas podem servir 

para analisar as entregas e avaliar o desempenho do projeto. 
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2.5 Grupos de processos de gerenciamento de projetos  

 

Para o PMBOK (2017), 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. 

2.6 Área de conhecimento em gerenciamento de projetos 

 

Área de Conhecimento é uma área identificada de gerenciamento de projetos definida 

por seus requisitos de conhecimento e descrita em termos dos processos que a compõem: 

práticas, entradas, saídas, ferramentas e técnicas (PMBOK, 2017). 

A partir da quinta edição, o Guia PMBOK incluiu o gerenciamento de partes 

interessadas. Para Cierco (2012), esta área tem por finalidade tratar de um dos mais 

importantes e complexos aspectos a serem gerenciados em um projeto. A edição atual é 

composta de 49 processos e estão divididos em dez áreas de conhecimento: integração, 

escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições, partes 

interessadas. A figura abaixo mostra a inter-relação entre os processos e o grupo de processos. 
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Figura 3 - Fluxo resumido de processos PMBOK V.6 

 

Fonte: Costa (2017).  

 

2.7 Gerenciamento das partes interessadas (stakeholders) em projetos 

 

2.7.1 Partes interessadas (stakeholders)  

 

Segundo Freeman et al. (2010 apud VALLE et al., 2014) a palavra stakeholder surge na 

literatura de negócios, em 1963. O termo foi usado, originalmente expresso como “aqueles 

grupos cuja falta de suporte faria com que a organização parasse de existir”. 

 Para Boutillier (2012 apud VALLE et al., 2014) stakeholder é alguém que é afetado por 

uma empresa ou que pode afetar uma empresa. As pessoas, grupos ou organizações podem ser 

considerados stakeholders, sendo a possibilidade de ter responsabilidade moral a característica 

que define uma parte interessada. A natureza, por exemplo, apesar de ser afetada pela ação 

humana, não poderia entrar em acordo com uma empresa e a inclusão de entidades não 

humanas amplia o conceito de forma que impede a criação de uma estrutura lógica para o 

desenvolvimento de uma estratégia e de um plano de ação, o que não impede sua 
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representação através de pessoas políticas, sociedade civil ou organizações não 

governamentais. 

O termo é conceituado pelo PMBOK (2017, p.550) da seguinte forma: 

“Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que 

pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, 

atividade ou resultado de um projeto. As partes interessadas do 

projeto podem ser internas ou externas ao projeto, e podem estar 

envolvidas ativamente ou passivamente, ou não estar cientes do 

projeto. As partes interessadas do projeto podem ter um impacto 

positivo ou negativo no projeto, ou ser impactadas de forma positiva 

ou negativa pelo projeto.” 

A figura a seguir mostra os grupos de partes interessadas e sua relação com o gerente 

de projeto: 

Figura 4 - Exemplos de partes interessadas do projeto 

 

Fonte: PMI (2017). 
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O valor de negócios em projetos refere-se ao benefício que os resultados de um projeto 

específico fornecem as suas partes interessadas (PMI, 2017). Por isto é necessário identificar e 

acompanhar as informações que os partes interessadas estão recebendo, quais deles impactam 

diretamente o projeto e satisfazer suas expectativas. 

O PMBOK explica que o envolvimento das partes interessadas pode variar, desde 

contribuições ocasionais em pesquisas e grupos de discussão até o patrocínio total do projeto, 

que inclui o fornecimento de apoio financeiro, político ou outro tipo de apoio. Este tipo e 

nível de envolvimento no projeto pode mudar ao longo do ciclo de vida do projeto. Portanto, 

identificar, analisar e envolver as partes interessadas corretamente, gerenciar de maneira 

eficaz suas expectativas e participações durante todo o ciclo de vida do projeto, é essencial 

para o sucesso do projeto. 

2.7.2 Gerenciamento das partes interessadas 

 

Para Valle (2012) a palavra stakeholder é mundialmente conhecida pelos profissionais 

de gerenciamento de projeto. Sua sugestão como boa prática é que o termo utilizado seja 

padronizado desde o início do projeto para evitar problemas de comunicação. 

O ponto de partida para o gerenciamento de partes interessadas, começa no grupo de 

iniciação, com o desenvolvimento do Termo de Abertura e o seu primeiro processo consiste 

em identificar as partes interessadas.  

O guia PMBOK (PMI,2017, p.504) descreve esse processo como: 

“O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os 

processos exigidos para identificar todas as pessoas grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, 

analisar as expectativas das partes interessadas, seu impacto no 

projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para 

o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e na 

execução do projeto. Os processos apoiam o trabalho da equipe do 

projeto para analisar as expectativas das partes interessadas, avaliar 

o grau em que afetam ou são afetadas pelo projeto, 

e desenvolver estratégias para envolver com eficácia as partes 

interessadas em apoio a decisões, ao planejamento e a execução do 

trabalho do projeto. 
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Os processos de gerenciamento das partes interessadas foram estabelecidos na norma 

internacional ISO 21.500 (2012, apud VALLE et al., 2014) sobre gerenciamento de projetos e 

simultaneamente adotados na norma brasileira ABNT NBR ISO 21.500 (2012, apud VALLE 

et al., 2014). A partir de 2013, na quinta edição esses processos entraram no PMBOK e na 

sexta edição houve uma atualização nas definições dos processos. 

As partes interessadas são elementos do projeto essenciais para o seu sucesso ou 

fracasso, portanto é fundamental que as informações sobre elas sejam detalhadas, e gerenciar 

as partes interessadas requer habilidades de comunicação do gerente de projetos. 

Segundo Valle (2014) nas normas ISO 21.500 e na norma brasileira NBR ISO 21.500 

a área de conhecimento de gerenciamento de partes interessadas é a primeira, pois são as 

partes interessadas que definem o escopo do projeto. O PMBOK também recomenda que 

assim que ocorrer a confirmação do termo de abertura seja feita logo a identificação e 

engajamento das partes interessadas. 

Como as necessidades de comunicação das partes interessadas não é uniforme e pela 

necessidade de um engajamento eficaz, o gerente de projetos deve saber planejá-las muito 

bem para cada grupo identificado implementando estratégias de comunicação apropriadas e 

vital para manter relacionamentos eficazes com as partes interessadas. Buscando entender 

bem suas expectativas e necessidades, ao definir o escopo do projeto, o que é preciso para 

atender suas expectativas e gerenciar essas expectativas ao longo do projeto inteiro inclusive 

quando elas mudarem o que ocorre muito. 

O PMBOK PMI (2017), enumera algumas tendências e práticas emergentes para 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto incluem, mas não estão limitadas a:  

 Inclusão das partes interessadas em revisões de projetos - Uma estratégia de 

comunicação eficaz requer revisões periódicas e oportunas da comunidade de partes 

interessadas e atualizações para gerenciar mudanças em seus membros e atitudes.  

 Inclusão das partes interessadas em reuniões de projetos -  As reuniões de projetos 

devem incluir partes interessadas de fora do projeto e mesmo da organização, quando 

apropriado. As práticas inerentes às abordagens ágeis podem ser aplicadas a todos os 

tipos de projetos.  
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 Aumento do uso da computação social - Ferramentas de mídias sociais não apenas 

podem apoiar a troca de informações, mas também desenvolvem relacionamentos 

acompanhados por níveis mais profundos de confiança e comunidade. 

 Abordagens multifacetadas à comunicação. A estratégia de comunicação padrão para 

comunicações com partes interessadas do projeto abrange a seleção de tecnologias e 

respeita preferências e práticas culturais, pessoais de idioma, mídia, conteúdo e 

entrega. Abordagens multifacetadas como essas são mais eficazes para comunicação 

com partes interessadas de diferentes gerações e culturas.  

As etapas para o gerenciamento das partes interessadas do projeto são: identificar as 

partes interessadas, planejar o engajamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento 

das partes interessadas, monitorar o engajamento das partes interessadas, na figura a seguir 

mostra a visão geral destes processos. 

Figura 5 - Visão geral dos processos de gerenciamento de partes interessadas em 

projetos 

 
 Fonte: PMI, (2017) 
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 Neste trabalho serão abordados os dois primeiros processos: Identificar as partes 

interessadas e planejar o engajamento das partes interessadas. 

  

 

 

 

2.7.2.1 Identificação das partes interessadas 

 

A fase de identificação e engajamento, inicia o mais breve possível assim que o termo 

de abertura do projeto tiver sido aprovado e passa por revisões ao longo do projeto, 

principalmente quando o projeto passa por encerramento de fases, quando há entrada ou saída 

de partes interessadas internos e externos. 

São fontes de informação os seguintes documentos: Business Case e Plano de 

gerenciamento de benefícios, esse mapeamento será entrada para o plano de gerenciamento de 

comunicações e plano de engajamento das partes interessadas. 

Segundo o PMBOK (PMI, 2017 p.505): 

Definições mais abrangentes de partes interessadas estão sendo 

desenvolvidas e expandem as categorias tradicionais (funcionários, 

fornecedores e acionistas) para incluir grupos como reguladores, 

lobistas, ambientalistas, organizações financeiras, meios de 

comunicação e pessoas que simplesmente acreditam que são partes 

interessadas, pois consideram que serão afetadas pelo trabalho ou 

pelos resultados do projeto. 

  A próxima figura mostra o mapeamento das partes interessadas do projeto, e considera 

também os ambientes internos e externos, pois uma ampla visão dos envolvidos torna o 

processo mais completo. 
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Figura 6 - Mapeamento das partes interessadas do projeto 

 

Fonte: Valle, (2012). 

Identificar as Partes Interessadas é o processo de identificar regularmente as partes 

interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, 

envolvimento, interdependências, influencia e impacto potencial no sucesso do projeto. (PMI, 

2017).  

Segundo Valle (2012) essa classificação também pode ser obtida por meio de uma 

avaliação das categorias de partes interessadas envolvidas. Como mostrado no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 1 - Avaliação das categorias de partes interessadas envolvidas 

Categorias de partes interessadas Partes interessadas típicas 

Entrega de resultados: responsáveis pela 

entrega de produtos do projeto. 

Equipe do projeto, alguns subcontratados. 

Uso dos produtos: usuários diretos ou 

indiretos dos resultados do projeto. 

Usuários internos, clientes. 
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Autoridade financeira: fornece aprovação da 

liberação de fundos ou provisão de recursos 

Executivos, patrocinadores do projeto, 

gerências de negócios, financiadores e 

investidores acionistas. 

Contribuintes: fornecem inputs e serviço 

para o projeto. 

Grupos de serviço, fornecedores, 

subcontratados. 

Suporte a produtos: assegura que os produtos 

estejam disponíveis para o uso. 

Grupos de suporte técnico 

Análise/auditoria: assegura que os processos 

apropriados são seguidos e que a qualidade 

dos produtos entregues cumpre os padrões 

adequados. 

Grupos de análise técnica e de qualidade, 

grupos de consumidores, auditores, agências 

reguladoras e ambientais. 

Afetados pelos resultados: afetados pelos 

produtos ou resultados do projeto. 

Público/imprensa, sindicatos/organizações de 

negociação, concorrentes. 

Projetos relacionados: podem afetar a 

capacidade do projeto de alcançar seus 

objetivos. 

Outros gerentes de projeto ou equipes de 

projeto (internos e externos). 

Fonte: Valle, (2012). 

A próxima figura ilustra as entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo. 

Figura 7 - Identificar as Partes Interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas 

 
Fonte: PMI (2017). 
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Figura 8 - Identificar as Partes Interessadas: Diagrama de fluxo de dados 

 

Fonte: PMI (2017) 

Tratando-se de documentação do projeto, alguns se destacam podendo ser 

considerados como entrada para esse processo. São o registro das mudanças e o registro das 

questões que poderá incluir ou alterar o tipo de relacionamento entre as partes interessadas. 

Enquanto a documentação dos requisitos e acordos podem fornecer informações sobre partes 

interessadas em potencial. 

Os fatores ambientais da empresa também são considerados importantes e podem 

interferir. Segundo o PMBOK (PMI, 2017 p. 510) se incluem dados como a cultura 

organizacional, clima político e estrutura de governança, padrões do governo ou do setor 

tendências e práticas ou hábitos globais, regionais ou locais; e distribuição geográfica de 

instalações e recursos. 

Está incluído também os ativos de processos organizacionais como modelos e 

instruções de registro das partes interessadas, registros das partes interessadas de projetos 

anteriores, e repositório de lições aprendidas com informações sobre as preferências, ações e 

envolvimento das partes interessadas. 
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As ferramentas e técnicas sugeridas pelo PMBOK para a elaboração deste processo 

são: opinião especializada, coleta de dados, análise de dados baseados na análise das partes 

interessadas e análise de documentos representação de dados e reuniões. (PMI, 2017). 

Para que o trabalho não se estenda desnecessariamente, dentre as várias técnicas de 

representação de dados do mapeamento das partes interessadas sugeridas pelo PMBOK, será 

detalhado somente a matriz de poder/interesses, matriz de poder/influência ou matriz de 

impacto/influência. 

Essa técnica apoia um grupo de partes interessadas de acordo com o nível de 

autoridade (poder), nível de preocupação sobre os resultados do projeto (interesse), 

capacidade de influenciar os resultados do projeto (influencia), ou capacidade para causar 

mudanças no planejamento ou na execução do projeto (PMI, 2017 p. 512). Este tipo de matriz 

também é ideal para projetos mais simples. 

As saídas para esse processo são o registro das partes interessadas, solicitação de 

mudança, atualização no plano de gerenciamento e nos documentos do projeto. (PMI, 2017) 

2.7.2.2 Engajamento das partes interessadas 

Segundo o PMBOK planejar o engajamento das partes interessadas e o processo de 

desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em 

suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto no projeto (PMI, 2017). Para 

que seja eficiente deve-se sempre verificar a necessidade de atualizações. 

Figura 9 - Planejar o engajamento das partes interessadas: Entradas, ferramentas e 

técnicas e saídas 

 

Fonte: (PMI,2017 p. 516) 
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Figura 10 - Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: Diagrama de fluxo de 

dados 

 

Fonte: (PMI,2017) 

Esse plano apresenta informações detalhadas sobre as diversas partes envolvidas com o 

projeto, é construído desde o início do projeto e alterado de acordo com as alterações 

realizadas ao longo do projeto.  Podem ocorrer no início ou nova fase do projeto, em 

mudanças na estrutura da empresa ou setor, ou com a inclusão ou saída de partes interessadas 

ou por questões estratégicas de engajamento. 

O PMBOK orienta para as entradas do planejamento de engajamento, a utilização dos 

critérios de êxito contidos no termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do 

projeto, descrevendo a equipe e as partes interessadas no projeto, quais tipos de comunicação 

será compartilhada e analisando os riscos para a escolha de estratégias de engajamento (PMI, 

2017). 

Em relação a documentos do projeto utilizados nessa etapa destaca-se o registro de 

premissas contém informações sobre premissas e restrições que podem estar vinculadas a 
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partes interessadas especificas, o registro das mudanças, registro das questões, o cronograma, 

registro dos riscos, registro das partes interessadas (PMI, 2017).  

Os fatores ambientais que influenciam este processo e são citados no PMBOK são, 

cultura organizacional, clima político e estrutura de governança; políticas de administração de 

pessoal; apetites de risco das partes interessadas; canais de comunicação estabelecidos; 

tendências, práticas ou hábitos globais, regionais ou locais; e distribuição geográfica de 

instalações e recursos (PMI, 2017). 

Os ativos de processos organizacionais também são importantes nessa etapa, alguns 

dos citados no guia são, requisitos de comunicação da organização; repositório de lições 

aprendidas com informações sobre as preferências, ações e envolvimento das partes 

interessadas; e ferramentas de software necessárias para apoiar o engajamento eficaz das 

partes interessadas (PMI,2017). 

Quando se gerencia o engajamento um critério a ser considerado é a capacidade de 

indivíduos ou grupos com conhecimento ou treinamento especializado em áreas estratégicas 

de gestão e comunicação e de partes envolvidas no projeto atual ou anterior. O benchmarking 

pode ser utilizado como coleta de dados e a parte analítica pode ser a partir das premissas e 

restrições e causa-raiz. 

As técnicas de tomada de decisão que podem ser usadas para esse processo incluem, 

mas não estão limitadas a priorização/classificação. Os requisitos das partes interessadas 

precisam ser priorizados e classificados, assim como as próprias partes interessadas. As partes 

interessadas com mais interesse e mais influência, com frequência são priorizadas no topo da 

lista (PMI, 2017). 

Para a representação de dados o guia PMBOK, destaca o mapa mental para demonstrar 

visualmente as relações das partes interessadas entre si e entre a organização e cita a matriz de 

avaliação do nível de engajamento das partes interessadas permitindo a comparação dos 

níveis de engajamento atuais e os desejados para as entregas do projeto (PMI, 2017). 

A matriz de avaliação dos níveis de engajamento das partes interessadas pode ser 

classificada conforme descrito no PMBOK (PMI, 2017): 

 Desinformado. Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais. 
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 Resistente. Cientes do projeto e dos impactos potenciais, mas resistentes a quaisquer 

mudanças que possam ocorrer como resultado do trabalho ou dos resultados do 

projeto. Essas partes interessadas não apoiarão o trabalho ou as saídas do projeto. 

 Neutro. Cientes do projeto, mas não apoiam nem resistem. 

 Apoiadora. Cientes do projeto e dos impactos potenciais e apoiadoras do trabalho ou 

de seus resultados. 

 Líderes. Cientes do projeto e dos impactos potenciais e engajadas ativamente para 

garantir que o projeto tenha êxito. 

Na figura a seguir da matriz de avaliação do nível de engajamento das partes 

interessadas, C representa o nível de engajamento atual de cada parte interessada e D indica o 

nível que a equipe do projeto avaliou como essencial para garantir o êxito (desejado) do 

projeto. A lacuna entre atual e desejado para cada parte interessada direcionará o nível de 

comunicação necessário para engajar com eficácia a parte interessada (PMI, 2017). 

Figura 11 - Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas 

 

Fonte: PMI, 2017. 

As reuniões também são citadas como ferramentas para a discussão e análise de dados 

para o engajamento das partes interessadas. 

2.7.2.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

 

O PMBOK descreve esse processo como se comunicar e trabalhar com as partes 

interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a 

participação das partes interessadas adequadas (PMI, 2017). O objetivo principal é 

administrar expectativas, aumentar o apoio e diminuir resistências. A figura abaixo mostra as 

entradas, ferramentas e técnicas e saídas deste processo: 
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Figura 12 - Gerenciar o engajamento das partes interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas 

e saídas 

 

Fonte: PMI, (2017). 

Figura 13 -  Gerenciar o Engajamento das partes interessadas: Diagrama de fluxo de 

dados 
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Fonte: PMI, (2017). 

 As atividades desse processo são descritas pelo PMBOK (2017, p.550) da seguinte 

forma: 

Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas envolve atividades 

tais como: 

Engajar as partes interessadas nas etapas apropriadas do projeto 

para obter, confirmar ou manter seu compromisso continuado com o 

êxito do projeto; 

Gerenciar as expectativas das partes interessadas através de 

negociação e comunicação; 

Abordar quaisquer riscos ou preocupações potenciais relacionadas 

ao gerenciamento de partes interessadas e antecipar questões futuras 

que podem ser levantadas por elas; e 

Esclarecer e solucionar as questões que foram identificadas. 

Gerenciar o engajamento das partes interessadas ajuda a garantir 

que as partes interessadas entendam claramente as metas do projeto, 

os objetivos, os benefícios e os riscos para o projeto e também como 

sua contribuição aprimorara o êxito do projeto. 

As entradas desse processo estão contidas plano de gerenciamento do projeto, nessa 

etapa inclui-se o plano de engajamento das partes interessadas e o plano de gerenciamento de 

mudanças, assim como todos os outros utilizados na fase anterior. 

Os documentos do projeto que podem ser considerados entradas para este processo 

incluem, registro das mudanças, registro das partes interessadas, assim como os outros citados 

antes. Também são entradas os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos 

organizacionais que podem influenciar o processo gerenciar o engajamento das partes 

interessadas.  

As ferramentas e técnicas utilizadas são opinião especializada, habilidades de 

comunicação, habilidades interpessoais e de equipe nesse caso utilizando ferramentas de 

gerenciamento de conflitos, consciência cultural, negociação, observação/conversação, 

consciência política.  

As regras básicas, definidas no termo de nomeação da equipe, definem o 

comportamento esperado para os membros da equipe do projeto e também outras partes 

interessadas, com relação ao engajamento das mesma (PMI, 2017). O guia também cita a 

importância das reuniões para ajustar ou esclarecer questões envolvendo o engajamento das 

partes interessadas.  
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As saídas deste processo são as solicitações de mudança, as atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto e as atualizações nas documentações que envolvem partes 

interessadas (PMI, 2017). 

3. ESTUDO DE CASO – STILO IMPLANTES 

 

A clínica odontológica Stilo Implantes é uma empresa regional, nasceu do sonho de 

levar aos curitibanos, um serviço que combina excelência e melhoria de qualidade de vida 

com preços justos, saúde bucal e estética. Fundada em 2017 pelo cirurgião-dentista Luiz 

Pereira e com o objetivo de se destacar no mercado e criar uma identidade baseada na sua 

marca, dentro do seu projeto de gestão encontra-se o plano de gerenciamento de partes 

interessadas o qual será objeto do estudo de caso deste trabalho, seguindo boas práticas de 

gestão e identificando oportunidades de melhoria e de novos negócios ou parceiros. 

São oferecidos os tratamentos de implantodontia (Implantes), ortodontia, prótese 

dentária, clínico geral, odontopediatria, periodontia (Limpeza), e dentística. 

Atualmente os tratamentos realizados pela clínica são particulares, com planos de 

tratamento negociados entre o cirurgião-dentista e o paciente, com perspectivas de 

disponibilizar o atendimento a funcionários de empresas parceiras. 

3.1 Objetivo do plano de gerenciamento das partes interessadas 

Identificar oportunidades estratégicas para a padronização da gestão e expansão de 

mercado, solidificando a clínica odontológica Stilo Implantes como referência na área de 

saúde bucal e melhoria de qualidade de vida e autoimagem. 

Para gerenciar as partes interessadas foi elaborado um plano de gerenciamento das 

partes interessadas, com o início do seu desenvolvimento a partir da elaboração do termo de 

abertura do projeto, como orienta o guia PMBOK (PMI, 2017), utilizando os processos 

descritos para a identificação das partes interessadas, seus interesses e impactos no êxito do 

projeto, e elaborar ações de engajamento e para quebrar resistências que possam ocorrer. 

Esse plano descreverá os processos utilizados para o engajamento das partes envolvidas 

desde o início do projeto até seu encerramento 

3.2 Componentes do plano de gerenciamento partes interessadas  
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 O primeiro passo será a identificação das partes interessadas que podem afetar o 

projeto e sua influência. 

 O segundo passo será identificar o nível de engajamento e traçar estratégias de 

engajamento para as partes interessadas 

O terceiro passo é realizar uma avaliação dos requisitos de comunicação e potencial 

impacto que essas partes podem afetar o projeto. 

 Elaboração de uma matriz de poder e interesse das partes interessadas. 
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Quadro 2 - Identificação das partes interessadas - Stilo Implantes 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS  

Cód. Parte interessada Principais responsabilidades Principais expectativas Influência interna/ externa 

1 Cliente Comprometimento com o tratamento, veracidade 

nas informações passada na anamnese e 

pagamento dos serviços. 

Deseja qualidade nos serviços, 

satisfação e preço justo. 

Externa 

2 Conselho 

regional de 

odontologia 

Órgão fiscalizador do exercício da profissão de 

cirurgião-dentista. 

Deseja cumprimento dos 

preceitos éticos e legais da 

profissão. 

Externa 

3 Fornecedores Qualidade na prestação do serviço, agilidade de 

entrega, disponibilidade de produto, flexibilidade 

para mudanças em pedidos em termos de 

especificação, prazo de entrega e quantidade, 

preço justo e de acordo com o mercado. 

Relacionamento de longo 

prazo 

Externa 

4 Comunidade 

Local 

Realização ações que atendam a comunidade, 

eventos odontológicos ou de saúde, em parceria 

com as clínicas e as prefeituras, escolas, feiras e 

eventos locais. 

Deseja ofertas de serviços 

com qualidade e preço justo, 

incluindo parceria com outras 

empresas,  

Externa 

5 Bancos Oferecer produtos financeiros que facilitem a 

negociação de planos de tratamento entre a clínica 

e o paciente e viabilizar o fluxo de caixa para as 

operações administrativas da clínica. 

Deseja fluxo de caixa positivo 

e oferecer produtos 

financeiros 

Externa 

6 Marketing e 

vendas 

Criar estratégias para atrair e fidelizar clientes Espera um crescimento de 

taxa de ocupação dos 

consutórios e fidelização de 

Externa 
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clientes 

7 Administradora Gestão administrativa e financeira. Deseja aumento da taxa de 

ocupação das salas de 

atendimento e de fechamento 

de planos de tratamento, dados 

administrativos para tomada 

de decisão, incluir sistema de 

pagamento através de boleto. 

Interna 

8 Cirurgião-dentista 

(proprietário) 

Aperfeiçoamento técnico e gerencial. Participação 

de congressos e atualizações da área. Conhecer o 

perfil dos pacientes, aperfeiçoamento no 

atendimento e capacitação de funcionários. 

Retorno do investimento, 

atender as necessidades dos 

pacientes. Crescimento e 

fortalecimento da empresa.  

Interna 

9 Ortodontista 

Prestador de 

serviços. 

Atrair, vender, atender e fidelizar clientes Deseja um espaço equipado e 

retenção de pacientes. 

Interna 

10 Vigilância 

Sanitária 

São conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde (Lei 

n.8080./90). 

O controle da prestação de 

serviços que se relacionam 

direta ou indiretamente com a 

saúde. 

Externa 

11 Empresa de 

Coleta de Lixo 

Hospitalar /   

Realizar a coleta de lixo hospitalar prevenindo 

contaminações. 

Evitar contaminação e atender 

a legislações municipais 

especificas. 

Externa 
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12 Assessoria 

Jurídica e 

Contábil 

 Assessoria preventiva da empresa quanto a 

questões jurídicas e contábeis. 

Prestar serviços de assessoria 

especializada 

Externa 

13 Prefeitura de 

Curitiba 

Liberação de alvará de funcionamento. Liberar as atividades da 

empresa. 

Externa 

14 Empresas locais Oferecer condições acessíveis que colaborem com 

a saúde e qualidade de vida aos funcionários, 

repassar o pagamento pelos serviços prestados 

pela clínica. 

Parcerias ganha - ganha entre 

empresa e clínica e atender 

aos funcionários. 

Externa 

15 Concorrentes Prestar serviços odontológicos em uma 

determinada região. 

Atender pacientes da região de 

acordo com seu público-alvo. 

Externa 
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Quadro 3 -  Nível de engajamento e estratégia para as interessadas - Stilo Implantes 

NÍVEL DE ENGAJAMENTO E ESTRATÉGIA PARA AS PARTES INTERESSADAS 

Cód. Parte interessada Nível de 

engajamento 

Possíveis reações Estratégias para ganhar mais 

suporte ou reduzir resistências 

1 Cliente Apoiador Recomendar, utilizar ou não os 

serviços oferecidos pela clínica. 

Plano de marketing odontológico 

constante e eficaz, realização de 

várias especialidades 

odontológicas, materiais de 

qualidade, conforto, higiene e 

segurança, atendimento pelo 

aplicativo, telefone. 

2 Conselho regional de odontologia Apoiador Fiscalização e fortalecimento do 

exercício da profissão de 

cirurgião-dentista. 

Seguir os preceitos éticos e legais 

da profissão. 

3 Fornecedores Desinformado Entrega de produtos que atendem 

os requisitos solicitados pela 

clínica, oferecimento de crédito a 

prazo. 

Especificar os requisitos de 

produtos necessários para atender 

a demanda da clínica. 

4 Comunidade Local Neutro Desconhecimento da existência 

da clínica. 

Elaborar plano de marketing e de 

participação em eventos da 

comunidade. 
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5 Bancos Apoiador Concessão ou bloqueio de 

créditos, disponibilidade ou não 

de serviços financeiros. 

Manter saldo positivo e 

constância no uso dos serviços 

financeiros, contato direto com 

gerente da conta da empresa. 

6 Marketing e vendas  Apoiador Facilitar a captação de clientes e 

fortalecimento do nome da 

clínica. 

Investir em plano de marketing 

odontológico. 

7 Administradora Lidera Tomar decisões administrativas e 

financeiras sem base em 

relatórios gerenciais. 

Utilizar um software de gestão de 

clínica odontológica com emissão 

de relatórios gerenciais. 

8 Cirurgião-dentista (proprietário) Lidera  Oferecer serviços de saúde e 

estética bucal e participações de 

cursos de aperfeiçoamento 

profissional e inovações na área. 

Documentar os tratamentos 

realizados, manter banco de dados 

de clientes, acompanhar o fluxo 

de pacientes, disponibilizar 

planos de pagamento para os 

tratamentos, conciliar agenda do 

consultório com os 

aperfeiçoamentos técnicos. 
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9 Ortodontista  Neutro Encerramento de prestação de 

serviço na clinica, mudança de 

clínica e levar carteira de clientes 

para outro local. 

Oferecer infraestrutura em espaço 

e equipamentos, disponibilidade 

para atender emergências de 

pacientes de ortodontia e 

manutenção do contato com o 

paciente enviando lembretes de 

consulta e pagamentos. Não tem 

autorização para levar os 

pacientes da clínica para outro 

consultório. 

10 Vigilância Sanitária Apoiador Fiscalização das instalações e de 

normas de segurança anualmente 

e em caso de não cumprimento 

das exigências poderá receber um 

auto de infração e receber 

sanções descritas na Lei federal 

nº  6.437, de 20 /08/1977 

Atender aos critérios definidos 

em lei para garantir proteção, 

higiene e segurança a todos que 

acessem as instalações da clínica. 

11 Empresa de Coleta de Lixo Hospitalar /   Neutro Entregar certificação de 

adequação as normas de coleta de 

lixo hospitalar. 

Manter o cadastro da clínica 

atualizado junto à empresa de 

coleta de lixo hospitalar e ter o 

contato de outros prestadores de 

serviço do ramo. 

12 Assessoria Jurídica e Contábil Neutro Manter a empresa a par das 

obrigações legais que podem 

ocasionar multas e punições e 

Manter sempre essas partes 

informadas sobre questões fiscais, 

contábeis e contratuais e 
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auxiliar negociações e 

acompanhamento de contratos. 

eventuais alterações em contratos. 

13 Prefeitura de Curitiba Neutro Recolher o ISS. Declarar o ISS e declarar o 

documento de arrecadação. 

14 Empresas locais Neutro Oferecer serviços.  Divulgar a clínica junto a eventos 

empresariais. 

15 Concorrentes Desinformado Guerra de preços, oferecimento 

de pagamentos por meio 

diversos, investimento em 

marketing. 

Se posicionar no mercado com 

qualidade e custo, definir público-

alvo, fidelizar clientes, realizar 

pesquisa de satisfação e criar 

bonificação por indicação. 
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Quadro 4 -  Avaliação - Stilo Implantes 

AVALIAÇÃO 

Cód. Parte interessada Requisitos de Comunicação Potencial impacto 

1 Cliente Necessita de comunicação clara, cortês,o que 

será oferecido e os benefícios do tratamento e da 

qualidade de materiais e equipamentos e pós 

consulta(avaliação de retorno). 

Impacto econômico, imagem, continuidade 

do negócio. 

2 Conselho regional de odontologia Necessita de comunicação caso haja a inclusão 

de novas especialidades, licenças e verificação 

de publicidade 

Legislação que regula o exercício da 

profissão. 

3 Fornecedores Informar quais os requisitos necessários para a 

entrega dos produtos ou serviços que atendam às 

necessidades da clínica. 

Qualidade nos produtos utilizados nos 

procedimentos odontológicos. 

4 Comunidade Local Necessita saber a existência da clínica e os 

serviços oferecidos, incluindo ações filantrópicas 

na localidade e canais de marketing diversos. 

Aumento no fluxo de atendimentos, 

crescimento da imagem da clínica, aumento 

de faturamento. 

5 Bancos Operações financeiras e contábeis, recebimento 

de pagamentos. 

Flexibilização de crédito, soluções financeiras 

de pagamentos e recebimentos, opções de 
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investimentos. 

6 Marketing e vendas  Legislação de publicidade autorizada pelo CRO Gerar aumento na captação de clientes e 

conversão em fechamentos de contratos. 

7 Administradora Relatórios financeiros e de banco de dados de 

pacientes. Conhecimento da estratégia de 

crescimento 

Planejamento de gestão a longo prazo. 

Tomadas de decisões estratégicas. 

8 Cirurgião-dentista (proprietário) Agenda de pacientes, anamnese, eventos da área 

odontológica, relatórios de evolução do 

tratamento e acompanhamento de fluxo de 

pacientes. relatórios financeiros e de 

remuneração de funcionário e comissionamentos 

de dentista  

Solidificação da empresa no mercado 

combinando qualidade nos serviços e 

satisfação dos clientes. 

9 Ortodontista  Fluxo de pacientes, documentação de 

tratamentos, atendimentos emergenciais.  

Crescimento e manutenção de carteira de 

clientes. 

10 Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária 

Renovação anual de alvará, disponibilidade para 

fiscalizações no espaço físico, nos equipamentos 

e dos procedimentos realizados no consultório. 

Multas e sanções, interdição da clínica e 

outras penalidades descritas na lei nº 6.437, 

de 20 /08/1977 caso não atenda as exigências. 

11 Empresa de Coleta de Lixo 

Hospitalar  

Contrato para o recolhimento do material 

descartado contendo valores e dias de 

A ausência da coleta pode gerar multas para a 

clínica que não está cadastrada no sistema de 
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atendimento. coleta de lixo hospitalar no município de 

Curitiba. 

12 Assessoria Jurídica e Contábil Necessidade de elaboração e revisão de contrato 

de prestação de serviços e de informações de 

exigências contábeis e fiscais feitas pelo poder 

publico 

Auxiliar na prestação de contas com órgãos 

da administração pública, e na orientação da 

firmação de contratos com terceiros. 

13 Prefeitura de Curitiba Plantas do local, certificado de conclusão do 

projeto do consultório e preenchimento de alguns 

formulários específicos. 

Embargar o funcionamento da clínica. 

Implicações tributárias. 

14 Empresas locais  Opções de tratamento disponíveis na clínica, 

propostas de parcerias, envolvimento com a 

comunidade. 

 Aumentar a possibilidade de participar de 

rede de negócios locais. 

15 Concorrentes Monitorar como se relacionam com os clientes, 

suas ações de marketing e presença na internet. 

Perda de mercado potencial. 
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Figura 14 - Matriz de poder / interesse baseada no PMBOK 

 

Fonte: Adaptado do PMI, 2013 p.39 

 Na matriz proposta inicialmente devemos gerenciar de perto os clientes, a 

administradora e o cirurgião-dentista e o conselho regional de odontologia, sempre em contato 

um com outro, identificando resistências e engajando para manter alinhadas expectativas e 

necessidades para a gestão da clínica. 

 O passo seguinte é o quadro manter satisfeito, olhando quem tem alto poder e baixo 

interesse, pois são aqueles que não participarão tão ativamente no projeto mais devem estar 

engajadas e satisfeitos para que não atrapalhem o projeto neste caso são o marketing e vendas, 

ortodontista (prestador de serviço), a vigilância sanitária e a empresa de coleta de lixo 

hospitalar. 

 O quadro seguinte é o manter informado, onde estão as partes que tem alto interesse e 

baixo poder, são aqueles que podem influenciar as partes que estão acima, são bancos e a 

prefeitura de Curitiba. 

 O último passo é o quadro monitorar, são partes com baixo interesse e baixo poder, 

não tem tanta influencia sobre a clínica mais precisam ser monitoradas. São fornecedores, 

empresas locais e concorrência. 

4. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi sugerir um plano de gerenciamento de partes interessadas 

em uma clínica odontológica. 
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 Através do gerenciamento destas partes pode se tomar decisões estratégicas quanto à 

padronização da gestão de serviços e de crescimento da empresa, avaliando alternativas que 

gerem resultados positivos no desempenho da clínica ao longo de um período, que deve ser 

revisto sempre que surgirem novas oportunidades ou de expansão dos negócios. 

 Esta área vem ganhando crescente importância a cada edição do PMBOK, pois uma 

parte interessada, gera um risco para o projeto pois podem impactar ou serem impactadas pelo 

projeto e por terem interesses distintos devem ser identificados e gerenciados 

estrategicamente de forma que aqueles que exercem maior poder ou impacto diminuindo as 

resistências ao longo do projeto e garantindo engajamento ao longo do projeto. 

 Na área odontológica um plano de gerenciamento de partes interessadas é de 

fundamental importância, pois são várias as exigências externas e expectativas internas as 

quais a atividade de odontologia está inserida e para um projeto de implantação e criação de 

padrões de gestão é necessária uma visão global desses relacionamentos para tomadas de 

decisão e continuidade do negócio. 

 Através deste plano a clínica poderá traçar objetivos e metas para seu modelo de 

gestão, sabendo a importância e a influência de partes interessadas que podem impactar 

diretamente nos seus resultados. 

Foi proposto um plano simples para o gerenciamento das partes interessadas para a 

clínica odontológica Stilo Implantes, podendo servir de base para outros projetos do setor 

odontológico. Utilizando referências bibliográficas e entrevistas informais que serviram como 

suporte para o desenvolvimento do trabalho.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

O tema escolhido apresenta apenas uma pequena parte de um projeto de gestão de uma 

clínica odontológica, os possíveis desdobramentos poderiam ser a continuidade do 

gerenciamento de partes interessadas incluindo o gerenciamento e o monitoramento das partes 

interessadas. 

Outros processos relevantes são o de aquisições, qualidade, e riscos envolvendo este 

tipo de negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CIERCO, A.A. [et al]. Gestão de Projetos - 1ª. Ed. – Rio de Janeiro. Ed. FGV,2012. 

CORRÊA, HENRIQUE L; CAON, MAURO -  Gestão de serviços: lucratividade por meio de 

operações e satisfações de clientes – 1ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2014. 

GARBIN, A. J.; GARBIN, C. A. S.; TIANO, A. V. P.; CARVALHO, M. L.; FAGUNDES, 

A. C. G. Marketing em Odontologia: a percepção do cliente em relação ao serviço 

odontológico de clínica privada. Revista de Odontologia da UNESP, 37(2), 2008. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

SYMON, G.; CASSELL, C. Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current 

Challenges. London: Sage Publications, 2012.PMI. Um guia do Conhecimento em  

Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK. 5ª edição – Project Management Institute, São 

Paulo,2013 

Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK. 6ª edição – Project Management Institute, São 

Paulo,2017 

VALLE, A. B. [et al]. Fundamentos do gerenciamento de projetos – 3ª Ed. – Rio de Janeiro. 

Ed. FGV,2014.  

VALLE, J.A.S [et al]. Gerenciamento de Stakeholders em Projetos – 1ª. Ed. – Rio de Janeiro. 

Ed. FGV,2014.  

 


