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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo oportunizar melhores sinergias nos processos logísticos 

internos e externos, utilizando o mapeamento e aproximação dos stakeholders como princípio 

fundamental para abordagens concisas, que possibilitem melhorias nos resultados, no âmbito 

de custos e nível de serviço. A metodologia aplicada consiste na adaptação da matriz de 

stakeholders (Poder e Interesse), em uma matriz de percepções dos clientes internos e 

externos, com interface nos processos de planejamento logístico. O resultado desta matriz 

possibilitará a identificação categorizada das oportunidades de melhorias, objetivando a 

construção de ações para melhorias processuais e aproximação destes clientes.   

 

 Palavras Chaves: Sinergias. Stakeholders. Matriz de percepções dos clientes internos 

e externos. Oportunidades 

    



 

 

Abstract 

 

This work aims to provide better synergies in internal and external logistics processes, using 

the mapping and approximation of stakeholders as a basic principle for concise approaches 

that allow for improvements in results, in terms of costs and level of service. The applied 

methodology consists in the adaptation of the matrix of stakeholders (Power and Interest), in a 

matrix of perceptions of the internal and external clients, with interface in the processes of 

logistic planning. The result of this matrix will enable the categorized identification of 

opportunities for improvement, aiming at the construction of actions for procedural 

improvements and approximation of these clients. 

 

 Key Words: Synergies. Stakeholders. Matrix of perceptions of the internal and 

external clients. Opportunities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – MAPA DE PROCESSOS DO PMBOK 6 EDIÇÃO ......................................... 3 

FIGURA 2 – MATRIZ DE PODER E INTERESSE .............................................................. 6 

FIGURA 3 – RELAÇÕES ORGANIZACIONAIS PLANEJAMENTO LOGÍSTICO .......... 8 

FIGURA 4 – MATRIZ DE PERCEPÇÕES DOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS .11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ............................... 7 

TABELA 2 - MÉTRICA DE AVALIAÇÃO CLASSIFICATÓRIA .................................... 7 

TABELA 3 - NÍVEL DE ADESÃO DA POPULAÇÃO ..................................................... 10 

TABELA 4 – NÍVEL DE SATISFAÇÃO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO ......................11 

TABELA 5 - NÍVEL DE SATISFAÇÃO REGIONALIZADO ...........................................12 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .......................................................................................... 2 

2.1. GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS ................................................................................. 2 

3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS .................................................. 7 

3.1.  MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................................ 7 

3.2.  CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA ........................................................................................ 8 

3.3.  ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA ............................................................................. 9 

4. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 14 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS  ................................................................................... 16 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 17 

7. ANEXOS .............................................................................................................................. 19 

7.1. QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÕES .......................................................................................... 19 

7.2. PLANO DE AÇÃO - FERRAMENTA 5W2H ............................................................................. 20 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O gerenciamento de projetos possui processos direcionados as partes interessadas, e 

uma das questões fundamentais e atributos para o sucesso na jornada de um projeto é 

gerenciar de forma robusta os stakeholders. Fazendo um paralelo com o mundo logístico, 

possuir um sistema metodológico que vise integrar os stakeholders envolvidos é um grande 

diferencial para o atingimento dos resultados. Para tanto é necessário responder uma questão 

relacionada a conectividade das pessoas. Como aproximar os stakeholders ligados aos 

processos logísticos? 

 Os objetivos relacionados ao tema, permeiam soluções com maior conectividade, 

utilizando ferramentas de gestão, no sentido de mapear as partes interessadas e definir a ações 

necessárias para o alcance dos objetivos, tanto ligados a custos como nível de serviço. 

 A abordagem a seguir será delimitada na inserção de ferramentas de gestão aos clientes 

internos e externos (doravante denominados stakeholders), visando que suas percepções 

possam contribuir e agregar em melhores resultados vinculados aos processos logísticos, 

principalmente no tocante ao planejamento.  

 A relevância do tema faz com que as companhias possam mitigar custos em um dos 

principais fatores relevante composição do preço final dos produtos, seja qual for a área de 

atuação. Diagnosticar e aproximar os clientes e parte fundamental na elevação do nível de 

serviço. 

 Por fim, o objetivo deste trabalho é avaliar as percepções dos stakeholders internos e 

externos, utilizando ferramentas desenvolvidas para esta finalidade e atuando na construção 

de plano de ações robustos no processo de elevação destas percepções, gerando um efeito 

intuitivo de melhoria nos processos logísticos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Gerenciamento dos stakeholders 

 

 Gerenciar os stakeholders é parte fundamental no gerenciamento dos projetos, 

entender de forma clara as inter-relações e característica de cada stakeholder envolvido, 

possibilita um grande diferencial entre o sucesso ou não sucesso de um projeto. Mas 

primeiramente é importante entendermos o que significa stakeholders em seu contexto. O 

termo stakeholders é compreendido como as partes interessadas em um projeto, podendo ser 

direcionado a organizações, grupos ou pessoas. De acordo com Soares (2004), os stakeholders 

de um projeto são “pessoas e organizações, como clientes, patrocinadores, organizações 

executoras e o público, que estejam ativamente envolvidos no projeto ou cujos interesses 

possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto”. 

 No PMBOK o Gerenciamento dos stakeholders está inserido no grupo de processos 

iniciação, processo identificar as partes interessadas, área de conhecimento denominada partes 

interessadas, conforme figura 1. Este processo é executado na fase de iniciação justamente 

pela importância de avaliarmos todas as partes envolvidas do projeto, antes de efetivamente 

iniciarmos o escopo. Ter este entendimento dirime dúvidas referente correto direcionamento, 

além de alinhar expectativas. 

 

Figura 1 – Mapa de processos do PMBOK 6 edição 
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Autor: PMBOK (2018) 
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 Segundo Polacchini (2016), o gerenciamento dos stakeholders é composto por quatro 

processos: 

 Identificar os stakeholders – o processo de identificar pessoas, grupo ou 

organizações que podem afetar ou serem afetados por uma decisão, atividade ou 

resultado do projeto. Analisar e documentar informações relevantes. 

 Planejar o gerenciamento dos stakeholders – o processo de desenvolver 

estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar os stakeholders de 

maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo do projeto. 

 Gerenciar o engajamento dos stakeholders – o processo de se comunicar e 

trabalhar com os stakeholders para atender suas necessidades/expectativas, 

abordar questões à medida que elas ocorrem e incentivar o engajamento 

apropriado dos stakeholders nas atividades do projeto, durante seu ciclo de vida. 

 Controlar o engajamento dos stakeholders – o processo de monitorar os 

relacionamentos dos stakeholders no projeto em geral e ajustar estratégias e 

planos para o engajamento destes. 

 

Os stakeholders possuem graus diferentes em relação autonomia, interesse e poder, 

podem estar ligados diretamente ao processo (interno) ou possuir relação indireta ao processo 

(externo). Como exemplo de stakeholders externos em um projeto, podemos citar os órgãos 

regulamentadores do Estado, cujo projeto depende diretamente deste ente para o seguimento 

de determinadas ações. 

Na execução dos projetos, viabilizar o atendimento das necessidades dos stakeholders 

é de extrema relevância, com tudo deve-se de fato avaliar os impactos destes atendimentos ao 

escopo do projeto, protegendo processos fundamentais relacionados a prazo, custo, riscos, etc. 

Segundo Vassallo (2000), os stakeholders é um grupo que gera valor nas organizações e 

atender suas demandas é um diferencial estratégico.  

 Sternberg (1999), comenta que a responsabilidade de vários grupos ou indivíduos em 

uma organização pode descaracterizar os objetivos centrais, pois cada um deles tem interesses 

próprios, causando grandes impactos aos projetos inseridos nestas organizações. Sempre que 

existem focos distintos de interesses a coesão processual fica prejudicada e tacitamente os 

interesses individuais sobrepõe o bem maior da organização. Este aspecto pode ser decisivo 

no sucesso ou insucesso dos projetos. Gerir expectativas, engajar e monitorar os stakeholders 

são mais do que necessidade meios para execução dos projetos. Na verdade, estes são os 

princípios do gerenciamento dos projetos no que tange a existência de uma demanda 

temporária, requerendo esforços empregados para um resultado projetado. 
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 Segundo Hanashiro et al. (2008) as empresas enfrentam a difícil e árdua tarefa de 

satisfazer diferentes stakeholders, transformando seus objetivos individuais em necessidades 

coletivas. Este é um processo onde existe a necessidade de identificar os stakeholders e suas 

interfaces, suas ameaças e possíveis oportunidades, formulando estratégias para capturar 

apoio deste público. Para Kretan (2008) o sucesso do projeto necessariamente depende do 

atendimento das necessidades as quais foi iniciado, portanto atender as expectativas diretas e 

indiretas dos stakeholders e validá-las com os envolvidos.   

 De acordo com Kerzner (2006) a economia foi um fator que auxiliou para difundir a 

gestão dos projetos no mundo corporativo, principalmente nos períodos de recessões. A partir 

de 1993 houve um grande crescimento nas orientações metodológicas para execução dos 

projetos, inclusive nas empresas de logística, onde os princípios de resultados pautados em 

redução de custos operacionais necessitavam de melhores enfoques gerenciais. Os 

stakeholders envolvidos neste cenário buscam na redução dos custos logísticos maximizar 

lucros dos produtos e serviços ofertados e estes por sua vez são agregados aos consumidores 

finais. 

 Donaldson e Preston (1995), entendem que as organizações têm como missão 

satisfazer as necessidades dos stakeholders, de acordo com seus graus de poder e influência. 

Para Campbell (1997), os objetivos das organizações que determinam o número de 

stakeholders envolvidos e seu nível de influência, são determinantes frente as priorizações 

necessárias. 

 Frooman (1999), relata quatro tipos de estratégias de influência onde a necessidade de 

recursos da companhia determina possíveis oportunidades no sentido da obtenção de controle 

sobre ela. Elas são: 1) retenção direta; 2) uso direto; 3) retenção indireta; 4) uso indireto. 

 A retenção direta promove a descontinuidade no repasse do recurso “stakeholder”. No 

uso direto o stakeholder fornece o recurso com restrições. As estratégias indiretas dão ao 

stakeholder a possibilidade de influenciar o projeto através de um aliado, manipulando o 

fluxo de recursos pelo determinado na Companhia. 

 Para o correto mapeamento deste importante público, existe uma ferramenta 

denominada Matriz de poder e interesse, conforme figura 2, cuja finalidade é traçar estratégias 

no que tange o gerenciamento dos stakeholders, identificando os níveis de poder e interesse 

de forma qualitativa/quantitativa.  
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Figura 2 – Matriz de poder e interesse 

 

Fonte: Instituto de segurança social, 2011, slide 9. Disponível em < 

http://195.245.197.216/CLAS/Todos/Documentos_Trabalho//Metodologias%20de%20Planea

mento%20Participado%20e%20Din%E2micas%20de%20Participa%E7%E3o/2.2.%20An%E

1lise%20Stakeholders%202011.pdf>, acesso em 15/10/2018. 

  

Por fim, podemos afirmar que o adequado enquadramento deste público, utilizando 

ferramentas metodológicas, permite maior conectividade e potencial de sucesso aos projetos e 

processos empregados. Utilizar este modelo corporativamente (não apenas em projetos), trará 

resultados surpreendentes, através do engajamento dos envolvidos, maior conectividade e por 

consequência alcance de resultados. A proximidade entre os diferentes stakeholders inseridos 

nos contextos corporativos (aqui vamos nos reter especificamente aos contextos logísticos) é 

premissa para termos uma integração coletiva com enfoque nos resultados almejados. Ter 

uma gestão acurada deste processo, viabiliza estratégias, garante ajustes finos nas rotas 

planejadas e estabelece critérios claros e objetivos de sucesso.  

  

http://195.245.197.216/CLAS/Todos/Documentos_Trabalho/Metodologias%20de%20Planeamento%20Participado%20e%20Din%E2micas%20de%20Participa%E7%E3o/2.2.%20An%E1lise%20Stakeholders%202011.pdf
http://195.245.197.216/CLAS/Todos/Documentos_Trabalho/Metodologias%20de%20Planeamento%20Participado%20e%20Din%E2micas%20de%20Participa%E7%E3o/2.2.%20An%E1lise%20Stakeholders%202011.pdf
http://195.245.197.216/CLAS/Todos/Documentos_Trabalho/Metodologias%20de%20Planeamento%20Participado%20e%20Din%E2micas%20de%20Participa%E7%E3o/2.2.%20An%E1lise%20Stakeholders%202011.pdf
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

3.1 Materiais e métodos 

 Foi realizado um estudo de caso na área de Logística de uma multinacional, segmento 

agroindustrial. O estudo contemplou uma pesquisa bibliográfica relacionada ao 

Gerenciamento dos stakeholders em projetos (adaptando a uma abordagem corporativa 

operacional) e aplicação de questionário direcionado a temas ligados a nível de serviço, custos 

e conectividade entre as áreas com interface ao Planejamento Logístico. Utilizou-se adaptação 

da Matriz de Poder e Interesse como ferramenta de mapeamento de oportunidades e 

satisfação. Esta nova matriz foi intitulada como Matriz de Percepções dos Clientes Internos e 

Externos.  

 O questionário aplicado (anexo 1), foi elaborado de acordo com as necessidades 

essenciais para identificar o nível de satisfação dos clientes internos e externos relacionados a 

área de planejamento logístico, assim como direcionar pontos chaves relacionados ao alcance 

de resultados. A métrica de avaliação classificatória e critérios de pontuação do questionário 

foram estabelecidas de acordo com as tabelas abaixo: 

 

Tabela 1 – Critérios de pontuação do questionário 

Critérios de Pontuação - Questionário 

Nota Classificação 

5 Ótimo nível de satisfação 

4 Bom nível de satisfação 

3 Regular nível de satisfação 

2 Baixo nível de satisfação 

1 Péssimo nível de satisfação 

Fonte: Autor (2018) 

 

Tabela 2 – Métrica de avaliação classificatória 

Métrica de Avaliação Classificatória 

% médio satisfação Cliente Classificação 

>= 70% Interno Manter informado   

< 70% Interno Monitorar   

>= 70% Externo Manter satisfeito   
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< 70% Externo Gerenciar atenção   

Fonte: Autor (2018)  
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O campo populacional abordado refletiu em 17 áreas denominadas como clientes 

externos ao planejamento logístico (basicamente áreas fabris) e 04 áreas denominadas como 

clientes internos (áreas corporativas com envolvimento ao planejamento logístico). 

 

3.2 Contextualizando a pesquisa 

 

 As áreas de logísticas são elos fundamentais para garantir a movimentação das 

riquezas no país, inclusive sendo responsáveis pelo abastecimento de toda cadeia produtiva. 

De acordo com Silva (2008), a movimentação e armazenagem de materiais (MAM) é 

necessária em proporções de segurança, mitigando gargalos, porém deve ser executada de 

forma controlada. O adequado equilíbrio entre os entes pertencentes a esta cadeia garante uma 

robustez imprescindível ao processo, maximizando o nível de serviço prestado e por 

consequência mitigando custos processuais que são repassados aos clientes finais. Dado a este 

contexto é correto afirmar que manter todas as áreas de uma companhia em sinergia com a 

área de planejamento logístico é primordial para o alcance dos resultados da própria empresa, 

assim como potencial redutor de custos logísticos de nossa cadeia.  

 Em geral, a estrutura organizacional logística das empresas (macro) se relaciona de 

forma horizontal a cadeia de planejamento e produtiva, estabelecendo correlações nas mais 

variadas etapas do ciclo, como podemos observar na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Relações organizacionais planejamento logístico 

 

 
 

Fonte: Autor (2018) 
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 É necessário que esta estrutura logística tenha uma visão macro da cadeia, 

possibilitando melhores tomadas de decisões, e para que isso possa de fato ocorrer, a 

conectividade junto aos clientes internos e externos precisa ser elevada, prezando pela 

combinação custo e nível de serviço. Segundo Lima (1998) um dos principais desafios na 

logística moderna é gerenciar a relação entre custo e nível de serviço, agregando valor ao 

produto através do serviço oferecido. Os clientes internos do planejamento logístico, em geral, 

permeiam áreas corporativas das companhias, onde possuem atribuições em garantir a 

adequada conexão entre os processos produtivos e o cliente final. A inter-relação com o 

planejamento logístico pauta estes objetivos, de modo que a proximidade permite tomadas de 

decisões coesas e ágeis. 

Já os clientes externos dentro das companhias podem fazer parte da mesma empresa, 

como exemplo podemos citar uma área corporativa com interface as unidades fabris. Neste 

mesmo cenário está disposta a área de planejamento logístico, onde a interface junto as 

plantas fabris são de extrema relevância operacional, garantindo a melhor sinergia possível 

para companhia. Estas sinergias possibilitam o atingimento de metas, como principal 

indicador de acompanhamento logístico temos a OTIF (On Time, in Full). Para Filho (2016) o 

OTIF é um compromisso com o cliente e é capaz de avaliar todo o processo de produção. 

Por fim, a aplicação de um questionário que possibilite a identificação das percepções 

dos stakeholders internos e externos referente ao planejamento logístico, contribuem na 

avaliação de potenciais melhorias a serem praticadas e reforçar as boas práticas já realizadas. 

A utilização da Matriz de percepções dos clientes internos e externos contribui na análise de 

cada stakeholder envolvido, direcionando ações de forma assertiva. 

 

3.3 Análise dos resultados da pesquisa 

 

 O nível de adesão a pesquisa foi de 88%, tabela 3, estatisticamente significativo, a 

amostragem ideal para esta população, de 21 respondentes foi alcançada, considerando um 

nível de confiança de 95% e margem de erro de 9%. O público direcionado desta pesquisa 

além de estabelecer as notas, de acordo com os critérios da pesquisa, também colaboraram 

com feedback em cada questão, possibilitando planos de ações mais assertivos. 

 

 

Tabela 3 – Nível de adesão da população 
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Nível de Adesão 
 

 

Clientes População Amostra % 
 

 

Internos 6 4 67% 
 

 

Externos 19 18 95% 
 

 

Total 25 22 88% 
       Fonte: autor (2018) 

 

 

 Utilizou-se uma nova ferramenta para mapeamento dos stakeholders (adaptada da 

Matriz de Poder e Interesse), esta ferramenta foi nomeada de Matriz de percepções dos 

clientes internos e externos, conforme figura 3, esta matriz identificou e mapeou de forma a 

classificar pelas notas atribuídas na pesquisa o grau de ação necessária junto aos stakeholders, 

utilizando no eixo vertical da matriz para classificar os clientes entre internos e externos e o 

eixo horizontal para atribuir relevância as notas da pesquisa. A matriz possui um quadrante, 

divido pelos eixos acima expostos, e por sua vez, classificando os respectivos stakeholders. 

Esta classificação gera um futuro plano de ações, onde pode-se priorizar os quadrantes com 

peso inferior a nota 3,7. 

As letras e notas atribuídas são legendas referente aos clientes internos e externo, os quais 

participaram da pesquisa. 

 

Figura 4 – Matriz de percepções dos clientes internos e externos 
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Fonte: Autor (2018) 

 

A percepção de satisfação dos clientes internos e externos referente ao planejamento 

logístico foi de 77% de aprovação, nota 3,9, ou seja, um bom nível de satisfação. Quando 

estratificamos a pesquisa entre clientes internos e externos temos os seguintes resultados: 

 A percepção de satisfação apenas dos stakeholders internos foi de 82% de aprovação, 

nota, 4,1, ou seja, um bom nível de satisfação. Já a percepção de satisfação dos stakeholders 

externos foi de 76% de aprovação, nota 3,8, ou seja, um regular nível de satisfação. Abaixo 

tabela 4 demostrando estes resultados. 

 

 

Tabela 4 – Nível de satisfação planejamento logístico 
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Nível de Satisfação - Planejamento Logístico 

Clientes Nota média % Aprovação 

Internos 4,1 82%   

Externos 3,8 76%   

Total 3,9 77%   

Fonte: Autor (2018) 

 

 Quando estratificamos os resultados dos clientes externos referente localização 

geográfica, temos os resultados demonstrados no tabela 5. 

 

Tabela 5 – Nível de satisfação regionalizado   

Nível de Satisfação - Clientes Externos - Planejamento Logístico 

Regionais Nota média % Aprovação 

SC / RS 4,1 83% 

PR / SP / MS 3,4 68% 

MT/MG/GO/NE 3,8 75% 

Total 3,8 76% 

Fonte: Autor (2018) 

 Os resultados obtidos demonstram que os stakeholders internos e externos contribuem 

com mais percepções de oportunidades inerentes ao nível se serviço, ou seja, determinar ações 

que visem aproximar de forma empática estes stakeholders é fundamental para a construção 

de uma cadeia com maior sinergia e como desdobramento destas construções, variáveis como 

custos também são percebidas em questões relacionadas a indicadores de tempo de 

permanência dos ativos na unidades, rupturas de vendas, dentre outros, (conforme anexo 1), 

questionário de percepções. 

 Tão importante quanto entender a percepção dos stakeholders é buscar de forma rápida 

e assertiva respostas que atendam seus anseios, desta forma o plano de ação/ou resposta deve 

de fato impactar os stakeholders. Neste estudo tivemos uma devolutiva documentada, com os 

planos de ações utilizando metodologia PDCA, (Plan, Do, Check e Act), em português 

(Planejar, Fazer, Checar e Agir), refletida na ferramenta 5W2H, de acordo com o anexo 2. 

As ações consistem basicamente em melhorar os resultados operacionais, 

principalmente clientes externos, em temas que o planejamento logístico possa alterar a 

realidade destes agentes. De acordo com o resultado da ferramenta 5W2H, reduzir os ajustes 

de cargas irá mitigar o trabalho operacional das plantas produtoras, dado que a falta de 
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volume para efetivação dos carregamentos impede que o veículo seja chamado na doca para 

carregar, gerando uma ociosidade operacional, assim como aumentando o tempo de 

permanência deste ativo na planta, deixando de “girar” com maior velocidade e por 

consequência maximizando custos com ineficiências de transporte para as companhias. 

 Outro fator, tão ou mais importante, é a resposta do ponto de vista da percepção dos 

stakeholders. Saber que seus parceiros querem e estão preocupados em ouvir seus desejos, 

contribui de forma substancial na formação da unidade para a companhia. Disponibilizar 

ferramentas metodológicas para o mapeamento dos stakeholders, entendimento do cenário 

“contexto inserido”, classificação das prioridades e devolutiva com planos de ações bem 

elaborados faz toda a diferença na construção de verdadeiras parcerias. Estas percepções cada 

vez se tornam mais necessárias, em um cenário onde o planejamento corporativo precisa estar 

fundido as operações. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de percepção dos stakeholders internos 

e externos referente ao planejamento logístico de uma multinacional, no segmento logístico de 

uma agroindustria, e avaliar os potencias de melhorias a serem praticados, reforçando as boas 

práticas já efetivadas e utilizando adaptações de ferramentas do gerenciamento das partes 

interessadas nos projetos para mapear, posicionar e propor ações no sentido de melhorar o 

nível de serviço prestado, assim como o atingimento de metas relacionados a redução dos 

custos logísticos. 

O estudo aplicado demonstrou que a percepção dos stakeholders denominados como 

externos (ligados aos processos produtivos) é de 76% de aprovação, já os stakeholders 

denominados como internos de 82% de aprovação referente ao planejamento logístico. Na 

média entre os stakeholders a aprovação foi de 77%.  

 Importante mencionar que a utilização e desenvolvimento de ferramentas direcionadas 

ao mapeamento das percepções dos clientes internos e externos é tão ou mais importante que 

propriamente os resultados inferidos, dado que a metodologia aplicada transcende aos 

resultados quantitativos. 

O resultado do trabalho direcionou PDCA dos pontos abordados como oportunidades, 

os quais serão implementados no decorrer de 2019. Esta prática fortalece a área logística, 

assim como a relação de melhoria contínua entre os envolvidos. É nítido que existe um largo 

caminho a percorrer e a proximidade dos stakeholders é fundamental para o planejamento 

logístico alcançar níveis de excelência. 

A conclusão do respectivo trabalho pressupõe estabelecer quais são os principais 

stakeholders envolvidos nos processos de planejamento e execução logística, assim como 

direcionar ações a fim de atender as expectativas. Estas ações são a chave do sucesso desta 

relação, tendo como resultado direto a melhora nos resultados atrelados ao nível de serviço, 

potencializando oportunidades na redução dos custos logísticos. Foram estabelecidos 

parâmetros metodológicos para o posicionamento e dimensionamento dos stakeholders, 

fundamental neste cenário, tornando extremamente necessária a utilização de novas e 

adaptadas ferramentas. Como resultado tangível foi desenvolvida matriz de percepções dos 
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stakeholders internos e externos e será disseminada esta utilização na busca pela identificação 

dos principais stakeholders através dos níveis de poder e influência. 

 

 

 

 

 

  



17 

 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Esta proposta mostra que é possível uma identificação e integração entre os 

stakeholders contidos entre as áreas de planejamento e execução logística. Utilizando uma 

ferramenta adaptada do gerenciamento de projetos (Matriz de Stakeholders) e transformando-

a em uma ferramenta corporativa, visando integrar as necessidades dos processos logísticos 

entre os stakeholders internos e externos. Este modelo permite ter clareza no planejamento e 

execução de ações que irão direcionar as prioridades tanto relacionadas a custo como nível de 

serviço, melhorando a percepção destes envolvidos. 

 Ficou nítida a oportunidade de melhoria continua com a aplicação de ações 

tensionadas aos públicos selecionados, utilizando ferramentas simples, como questionários de 

percepções e ferramentas de gestão como a 5W2H, onde o resultado obtido possibilitou o 

entendimento e aplicabilidade no aumento positivo destas percepções, entre o eixo 

corporativo logístico e operacional. 

 É clara e notória o potencial de aplicabilidade desta ferramenta em um cenário de 

amplitude corporativa, potencializando de forma objetiva ganhos financeiros e integrativos 

dentro destas. A simples adaptação de uma ferramenta de gestão de projetos ao cenário 

corporativo, possibilita alternativas de ajustes estratégicos. Por fim e não menos importante 

temos que reforçar que a simplicidade desta ferramenta facilita sua aplicabilidade em 

qualquer cenário logístico, onde é tão importante o ganho de tempo e agilidade nas decisões. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo 1 – Questionário de percepções 

 

Fonte: Autor (2018) 
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6.2 Anexo 2 - Plano de ação | Ferramenta 5W2H 

 

Fonte: Autor (2018) 


