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Resumo 

 

O trabalho busca descrever como a última área do conhecimento oficializada pelo 

PMI, gestão de stakeholders, pode auxiliar no gerenciamento de projetos. Serão abordados 

conceitos gerais sobre gerenciamento de projetos, suas principais etapas, ferramentas e 

funcionalidades. O trabalho irá auxiliar na definição do termo stakeholder, como é feita a gestão 

das partes interessadas em projetos diversificados e qual a sua importância no planejamento de 

um projeto da área automobilística. Será apresentada a situação atual de uma empresa do ramo 

automotivo e serão sugeridas melhorias de acordo com o guia PMBOK. 

 

 Palavras Chave: Gestão de Stakeholders; Gerenciamento de projeto; Indústria 

Automobilística 

    



 

 

Abstract 

 

The work aims to describe how the last knowledge area, which was standardized by 

the PMI, ‘stakeholders’ management, can help in Project Management. General concepts of 

Project Management will be described, along with the main steps, tools, and functions. The 

work will assist in the definition of the term stakeholder, the management of people involved 

in diverse projects, and its importance in the planning of a big Project in an Automotive 

Industry. Will be presented the current situation of an automotive company and there will be 

suggestions according to the PMBOK guide. 
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1. INTRODUÇÃO  

No mercado brasileiro existem diversas empresas que tem como foco de trabalho o 

planejamento, execução e entrega de projetos. Independentemente do nível do projeto a ser 

realizado, é inegável a necessidade de uma boa equipe dedicada às atividades do projeto e um 

sistema adequado para fornecer suporte e controle das atividades e entregas. 

As multinacionais alocadas no Brasil passam, normalmente, por uma concorrência 

global para alocar projetos de grande porte em suas sedes. As empresas do ramo 

automobilístico, por exemplo, exigem um alto nível de maturidade em projetos, mão de obra 

especializada e tecnologia dos processos das usinas. 

Os fatores de sucesso dos projetos anteriores também são levados em conta, mas para 

trabalhar com diferenciais e conquistar os melhores projetos as empresas tem que estar um 

passo à frente. São poucas as usinas que trabalham com todas as áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projetos. 

E são esses diferenciais competitivos que o artigo em questão visa aprofundar. A 

intenção é demostrar como a última área de conhecimento criada, Gestão de Stakeholders, pode 

auxiliar as empresas a potencializar o sucesso em projetos de grande porte e por consequência 

ganhar a concorrência de novos projetos de nível mundial. 

1.1 OBJETIVOS DO TCC 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

O trabalho de conclusão de curso terá como objetivo descrever os benefícios da gestão 

de stakeholders no gerenciamento de projetos da indústria automobilística. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do TCC serão os seguintes: 

OE1 – Verificar como a gestão de stakeholders afeta um projeto; 
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OE2 – Provar a importância do gerenciamento de stakeholders no planejamento de projetos; 

OE3 – Investigar o impacto das decisões dos stakeholders na execução de um projeto; 

OE4 – Comprovar a aplicabilidade da gestão de stakeholders em projetos da área 

automobilística. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 GESTÃO DE STAKEHOLDERS 

 Por se tratar de um nova área de conhecimento do Gerenciamento de Projetos, muitos 

não sabem do que se trata a Gestão dos Stakeholders e qual sua aplicabilidade nos projetos. 

Stakeholder é um termo utilizado para grupos de pessoas que sofrem ou exercem 

alguma influência sobre um produto ou projeto. Essa influência pode ser direta ou indireta; 

positiva ou negativa. O fato é que uma boa análise desses grupos transversais podem auxiliar e 

otimizar a elaboração de um projeto. 

De acordo com PMI (2008, p. 246): 

Stakeholder é um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser 

afetado, ou ter a percepção de ser afetado por uma decisão, atividade, 

ou resultado de um projeto. Pode estar ativamente envolvido no projeto 

ou ter interesses que podem ser positiva ou negativamente afetados 

pela execução ou conclusão do projeto. 

Há três tipos principais de intervenientes de acordo com Valle et al. (2010), são eles:  

1. Patrocinadores (sponsor) – investidores, diretores, superintendentes, clientes (externos 

e internos); 

2. Participantes – gerente de projeto, equipe de projetos, agências reguladoras, 

fornecedores, empreiteiros, especialistas etc; 

3. Externos – ambientalistas, líderes e grupos de comunidades, mídia, familiares do 

integrantes do projeto etc. 

O gerente de projeto é uma das partes mais importantes, pois é ele o responsável por 

garantir o bom andamento do projeto e sua entrega conforme o especificado. Para auxiliá-lo 

nessa jornada é fundamental definir desde o início do projeto quem fará parte da equipe, qual o 

perfil de cada participante e quais serão as atribuições de cada um durante o projeto. 

De acordo com Robbins et al. (2010) não somos todos iguais, mas os gestores às vezes 

se esquecem de que precisamos reconhecer essas diferenças e tirar proveito delas para conseguir 

o melhor de seus funcionários. Por isso o gerente de projeto deve analisar cuidadosamente o 
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perfil de cada integrante de sua equipe visando facilitar a execução de todas as atividades 

durante toda a evolução do cronograma. 

Dentro da área de conhecimento da gestão de stakeholders há quatro processos dentro 

de diferentes fases (PMI, 2013): 

1. Identificar as partes interessadas na fase de iniciação; 

2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas na fase de planejamento; 

3. Gerenciar o engajamento das partes interessadas na fase de execução; 

4. Controlar o engajamento das partes interessadas na fase de monitoramento e controle. 

  Ao validar um projeto o Escritório de Projetos (Project Management Office – 

PMO) ou gerente responsável deve identificar junto com a equipe quais são os stakeholders do 

projeto, quais as suas funções, expectativas, prioridades e interesses, se são favoráveis ou 

contrários ao projeto, como são afetados e qual seu envolvimento. Ou seja, é fundamental 

levantar quais são os principais stakeholders desde o início do projeto. 

Segundo Riel (2013) até a estratégia mais brilhante e bem articulada está fadada ao 

fracasso se os stakeholders-chave, dos quais a organização depende, não a apoiarem. Portanto, 

precisa-se levantar os dados dos principais influenciadores do projeto para que seja determinado 

quais os pontos fortes e fracos de todos os grupos e então desenvolver um plano de ação para 

que todos se tornem aliados do projeto.  
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FIGURA 1 – QUATRO TIPOS PRINCIPAIS DE STAKEHOLDERS

 

FONTE: PMI (2013)  

 Conforme demonstra a rede de poder/interesse com as partes interessadas na figura 1 há 

quatro tipos principais de stakeholders e cada um deve ter um plano de ação diferente conforme 

indica o guia PMBOK (PMI, 2013): 

1. Aliados > Manter satisfeito: interesses convergentes aos do projeto e alto poder de 

influência 

2. Membros da rede > Monitorar: interesses convergentes aos do projeto e baixo 

poder de influência 

3. Bloqueadores > Gerenciar com atenção: interesse contrário ao objetivo inicial do 

projeto e alto poder de influência 

4. Desaceleradores > Manter informado: interesses divergentes aos do projeto e baixo 

poder de influência 

Para auxiliar no processo de identificação e classificação do grau de interesse das 

partes envolvidas no projeto é interessante a participação de especialistas na área, pois eles 

podem ampliar a lista dos stakeholders através de experiência e conhecimento no setor do 

projeto. A opinião especializada pode ser obtida por meio de consultas individuais ou em 

formato de painel (PMI, 2008). 
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Com uma lista definida das partes interessadas do projeto há mais chances de se obter 

sucesso na execução do projeto, pois a equipe já está trabalhando para que todos os envolvidos, 

que possam afetar o resultado do projeto, se tornem aliados e apoiadores das atividades e 

entregas. 

Além de identificar os stakeholders é fundamental estar atento às suas necessidades, o 

que ajudará o gerente de projeto a alcançar o sucesso na entrega do produto final.  Na figura a 

seguir é possível verificar um exemplo de desdobramento da lista de necessidades em relação 

à um automóvel: 

FIGURA 2 – DESDOBRAMENTO DE NECESSIDADES (AUTOMÓVEL) 

  

FONTE: Juran (1992, p.46) 

Sabendo os interesses, necessidades e grau de poder/influência de cada stakeholder, o 

gerente de projeto poderá direcionar o trabalho de modo a trazer todas as partes interessadas no 

projeto ao seu favor, ou seja, poderá garantir que o objetivo do projeto seja conquistado com 

mais facilidade. 

Com o apoio total dos stakeholders, que constitui o nível mais acentuado de 

alinhamento, facilita para que a organização abra mercados, obtenha licenças governamentais 

e mitigue problemas (Riel, 2013), portanto, é fundamental que o gerente de projeto responsável 
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anime o plano de ação desenvolvido através da matriz de stakeholders para que o projeto tenha 

mais forças e menos riscos. 

É essencial que seja especificado na lista das partes interessadas aqueles que podem 

causar um impacto direto no projeto, principalmente de âmbito externo. Além de a empresa ter 

menos acesso às suas informações e por consequência menos controle sobre suas atitudes, eles 

podem trazer dificuldades para que o projeto seja entregue conforme determinado no termo de 

abertura.  

Um exemplo de stakeholder direto são os fornecedores de matéria-prima que podem 

atrasar a entrega dos pedidos, não entregar o produto conforme especificação ou até mesmo vir 

a falência. Nesse caso seria interessante realizar auditorias no fornecedor antes e durante o 

projeto e desenvolver uma lista de fornecedores back-ups, os quais poderiam prover o mesmo 

material desejado. 

Conforme indica Mersino (2009) é importante lembrar que sempre vão existir pessoas 

que se opõem ao projeto e não podemos ignorá-los. Portanto a equipe de projeto deve procurar 

sempre expandir o leque dos stakeholders, pois os que mais perturbam são aqueles que não 

identificamos. 

Ao finalizar a lista de stakeholders é importante ter em mente que as entregas dessa 

área do conhecimento ainda não terminaram. A atualização frequente da lista é de extrema 

importância, pois com o andamento do projeto muitos detalhes podem mudar e por 

consequência os seus envolvidos. Novos stakeholders podem surgir, os que já estavam na lista 

podem passar a ter uma influência de outro nível ou até mesmo ser retirados. 

Outro fator relevante sobre a lista de stakeholders é sobre o compartilhamento dos 

dados, pois conforme PMI (2008) o gerente de projetos deve avaliar se a estratégia da empresa 

e do projeto permitem que todos os dados coletados sobre as partes interessadas sejam 

divulgados. Se for o caso é melhor manter a lista apenas com a equipe do projeto. 

Por fim, é importante que o gerente de projeto mantenha a lista de stakeholders 

atualizada, ou seja, verificar com uma certa frequência se os interesses e posições dos 

envolvidos no projeto permanecem o mesmo ou mudaram. Esses dados poderão indicar se os 
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objetivos estão sendo cumpridos ou se é necessária alguma mudança para cumprir com o escopo 

do projeto. 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 A arte de gerenciar empresas e equipes é um tema que vem sendo discutido há tempo, 

mas a arte de gerenciar projetos é algo relativamente novo. Há bastante material sobre o assunto, 

mas ainda são poucos os profissionais que se aperfeiçoam na área. 

Primeiramente, é necessário esclarecer o que é um projeto. De acordo com PMI (2008) 

é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A 

descrição já indica que um projeto sempre será diferente do outro. Há diversos fatores que são 

capazes de mudar totalmente o planejamento e execução de um projeto, pois muitas vezes não 

são previstos pela equipe envolvida no negócio. 

Uma construtora, por exemplo, dificilmente entregará um projeto conforme o 

combinado com o cliente. Dias de chuva, falta de mão de obra especializada e um fluxo de 

caixa mal administrado são fatores que podem atrasar a execução de uma obra, o que 

provavelmente postergará a entrega final do produto.  

É papel do gerente de projetos investir em um bom planejamento, para que os riscos 

sejam previstos e planos de ações sejam criados, evitando atrasos nas entregas do projeto. De 

acordo com Shenhar e Devir (2010) o cumprimento de metas de tempo e de orçamento é apenas 

uma pequena parte do quadro geral. Kerzner (2006) afirma que uma definição moderna de 

sucesso é aquela que mensura em termos de fatores primários e secundários, como: 

• Fatores primários: no prazo; dentro do orçamento; no nível desejado de qualidade. 

• Fatores secundários: aceitação pelo cliente; o cliente concorda com a utilização de seu 

nome como referência. 

Portanto uma equipe de projeto preparada deve trabalhar com todas as áreas do 

conhecimento para conseguir potencializar a chance de sucesso do empreendimento. De acordo 

com o guia PMBOK (PMI, 2012) as áreas são as seguintes: integração, escopo, tempo, custos, 
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qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e stakeholders. Todas elas tem 

entradas e saídas durante o ciclo de vida do projeto. 

Um bom relacionamento entre as áreas envolvidas é fundamental para que a 

transversalidade de funções flua corretamente. O gerente de projetos deve acompanhar a equipe 

envolvida desde o processo de seleção dos colaboradores até a entrega final do produto, 

evitando assim falhas de comunicação e entregas não conformes. Menezes (2009) conclui que 

essas pessoas estarão relacionando-se durante o período de desenvolvimento do projeto. Sua 

interação é importante para o atingimento satisfatório dos objetivos.   

Muitas empresas têm como objetivo desenvolver equipes de alto desempenho. O que 

pode ser alcançado, de acordo com PMI (2008), usando comunicações abertas e eficazes, 

desenvolvendo a confiança entre os membros da equipe, administrando conflitos e forma 

construtiva e estimulando soluções de problemas e tomadas de decisão de forma colaborativa. 

Kerzner (2006) afirma que existem seis áreas nas quais as empresas bem-sucedidas 

alcançam a excelência na gestão de projetos conforme indica figura 02. 

FIGURA 3 – OS SEIS COMPONENTES DA EXCELÊNCIA 

 

FONTE: Kerzner (2006) 

Processos Integrados – A integração da gestão de projetos com outros processos 

administrativos é fator decisivo para alcançar a excelência. 
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Cultura – O processo de gestão de projetos evoluiu para uma cultura comportamental 

baseada na responsabilidade perante múltiplas chefias. Algumas empresas utilizam o PMBOK 

como referência para o estabelecimento de uma cultura em gestão de projetos. 

Apoio gerencial – Os gerentes seniores são a principal fonte de apoio e incentivo para 

os integrantes e gerentes de um projeto em uma empresa com excelência em gestão de projetos. 

Os gerentes responsáveis abastecem os gerentes e as equipes com as orientações indispensáveis. 

Excelência Comportamental – Os gerentes de projeto dotados de sólidas habilidades 

comportamentais são mais capazes de envolver suas equipes nos processos de decisão, sendo a 

tomada de decisão conjunta um indicador de gestão de projetos bem sucedida. 

Treinamento e Desenvolvimento – A qualidade do treinamento e o desenvolvimento 

em gestão de projetos proporcionados aos funcionários é um fator chave para que a empresa 

alcance a excelência em gestão de projetos. 

Gestão informal de projetos – A gestão informal é considerada um atributo da empresa 

excelente em gestão de projetos. O custo de formalizar todas as decisões de projeto é muito 

alto. A gestão informal elimina a necessidade de documentação abundante e leva a 

documentação a níveis mínimos aceitáveis. 

Os fatores descritos pelo Kerzner (2006) demonstram que somente um conjunto de 

fatores gerados de forma integrada pode levar uma empresa a atingir a excelência em gestão de 

projetos. O gerente de projetos responsável deve pensar desde a fase de iniciação do projeto 

como irá fazer a gestão das áreas listadas, além das áreas de conhecimento padrão do guia 

PMBOK. 

2.3 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

Com a intenção de manter a confidencialidade da empresa analisada não será 

informada a sua razão social, apenas as características necessárias para compreensão do estudo. 

Trata-se de uma indústria de grande porte do ramo automobilístico de origem francesa. 

A sua planta fabril está localizada no município de São José dos Pinhais (PR) há 15 anos e 

possui mais de seis mil funcionários. 
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A montadora multinacional fabrica cerca de mil veículos por dia para diversas regiões 

do Brasil e exporta para o México e parte da América do Sul. No Brasil tem em média 7% de 

participação de mercado e cerca de 280 pontos de venda. 

O completo possui 3 fábricas: fábrica de veículos de passeio, fábrica de motores e 

fábrica de veículos utilitários. Para o estudo de caso serão analisados os processos da fábrica de 

veículos de passeio, a qual produz atualmente 3 modelos diferentes de veículos. 
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3. METODOLOGIA 

 Para estre trabalho optou-se por utilizar um estudo de caso único do tipo 

exploratório avaliativo. Para coleta de dados será utilizado uma entrevista com questionário e 

aplicação de observação direta. 

Há diversas divisões de estudos de caso na literatura, para enquadrar este trabalho 

como um estudo de caso descritivo exploratório, foi adotada a divisão de Gil (2009), que 

categoriza os estudos de caso em quatro tipos de acordo com o objetivo: 

a) estudo de caso exploratório: no qual o pesquisador não espera obter uma resposta 

definitiva para o problema proposto. O que se pretende é obter uma visão mais acurada do 

problema para posteriormente realizar uma pesquisa mais aprofundada;  

b) estudo de caso descritivo: tem o propósito de proporcionar uma ampla descrição de 

um fenômeno em seu contexto. Não buscam descrever com precisão as variáveis em estudo, 

nem a relação entre elas, mas visam a identificação das diversas manifestações do fenômeno 

em estudo para descrevê-lo de formas diversas, sob pontos de vista diferentes; 

c) estudo de caso explicativo: visa desenvolver categorias para ilustrar, corroborar ou 

refutar teorias. Estuda as razões de um problema para fornecer respostas a eles, mas não têm 

por objetivo estabelecer relações do tipo causa-efeito. O propósito deste estudo é identificar a 

multiplicidade de fatores capazes de influenciar o fenômeno e construir teorias capazes de 

explicar sua ocorrência em um determinado contexto;  

d) estudo de caso avaliativo: além de descrever e explicar o problema, também visa 

julgá-lo. Proporcionam descrições robustas e consistentes, simplificam os dados a serem 

expostos, esclarecem significados e proporcionam conhecimentos táticos. 

Gil (2009) também categoriza os estudos de caso em mais dois tipos, de acordo com a 

quantidade de casos estudada:  

a) estudo de caso único: refere-se à um indivíduo, um grupo, uma organização, um 

fenômeno, etc;  
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b) estudo de casos múltiplos: mais de um caso é estudado para investigar um 

determinado fenômeno. 

Segundo Gil (2002) com relação à coleta de dados o método de “estudo de caso” pode 

ser considerado o mais completo dentre todos os outros, pois, este se vale tanto de dados de 

pessoas quanto de dados documentais. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob a técnica de estudo de caso e uma de suas características mais significativas está na 

utilização de instrumentos padronizados de coleta de dados: 

a) Observação direta: este é um instrumento de pesquisa utilizada para coleta de 

dados subjetivos, sendo considerada uma das melhores técnicas para entender o comportamento 

humano. Nela o investigador tem que imergir como sujeito na pesquisa; 

b) Entrevista: esta é uma das mais importantes fontes de informação em um estudo 

de caso. Sendo definida por Moreira (2002) como uma conversa entre duas ou mais pessoas 

com um propósito específico em mente. Existem vários métodos de entrevistas, como, por 

exemplo, a estruturada, não-estruturada, semi-estruturada e survey. Questionário: Marconi e 

Lakatos (1999, p.100) definem como uma técnica de pesquisa elaborada com uma série de 

questões, que devem ser respondidas por escrito sem a presença do pesquisador; 

c) Formulário: para Selltiz apud Marconi e Lakatos (1999) “é o nome geral usado 

para designar uma coleção de questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador 

numa situação face a face com outra pessoa”. 

Nesse trabalho será demonstrado através de duas entrevistas com pessoas do mesmo 

departamento, mas funções e objetivos diferentes, como é necessária a aplicação de gestão de 

stakeholder dentro da empresa e como isso afetaria positivamente todas as áreas. 

Será comparado o referencial teórico com o estudo de caso para avaliar a situação atual 

do departamento e posteriormente sugerir melhorias na gestão de stakeholders da empresa. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Com o objetivo de demonstrar a aplicabilidade da gestão de stakeholders no 

gerenciamento de projetos, será descrito o trabalho da equipe de logística de projetos dentro de 

uma indústria automobilística. 

A equipe é responsável pelo aprovisionamento de peças de novos veículos e também 

faz a gestão de peças dos modelos que irão parar de ser produzidos na planta. 

Para gerenciar as novas peças são necessários inputs de áreas transversais: supply 

chain, engenharia e compras. 

Supply chain é responsável por definir os fluxos logísticos com novos fornecedores, 

tanto nacionais como internacionais. Muitas vezes os centros de distribuição da empresa não 

estão presentes em cidades próximas aos fornecedores e é trabalho da equipe de supply chain 

definir para qual centro as peças deverão ser enviadas. 

O departamento de engenharia deve analisar se as peças já pré-especificadas pela 

criação do veículo podem ser aplicadas aqui no Brasil, se a planta já tem peças similares com 

custo inferior ou se elas podem ser substituídas por outras peças que já usamos na fábrica. 

E compras é responsável pela negociação dos contratos com os fornecedores, deve 

avaliar se eles tem capacidade para produzir a quantidade de peças para produção e se atendem 

ao pré-requisitos definidos pela engenharia de produto. 

Por fim, a equipe de logística irá receber das equipes transversais, documentos que 

auxiliarão no processo de solicitação de peças para os centros de distribuição espalhados pelo 

mundo inteiro. Hoje a fábrica já tem fluxo com a maioria dos CDs, mas a cada novo projeto 

surgem outras necessidades e muitas vezes são criados novos CDs para atender as usinas de 

forma mais eficaz. 

Um exemplo disso foi a criação dos centros de distribuição em Marrocos e no México 

no último projeto lançado pela montadora. Foram grandes desafios, pois os novos contatos não 

tinham todo o conhecimento necessário de como aprovisionar peças. Eles nunca haviam usado 
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o sistema padrão da empresa, por isso a equipe de logística do Brasil teve muitas dificuldades 

até conseguir adaptar todo o processo de aprovisionamento com os novos países. 

Já para as peças que deixarão de ser utilizadas devido ao encerramento de produção de 

algum modelo são necessários inputs de diferentes áreas: engenharia, pós-venda e fluxos 

físicos. 

Nesse caso a engenharia é responsável por enviar uma lista com todas as peças fim de 

vida, ou seja, as peças que não serão mais utilizadas na usina. Vale lembrar que existem peças 

que são usadas em mais de um modelo, as quais continuarão a ser aprovisionadas pela logística. 

A equipe de pós-venda deve analisar quais peças devem continuar com o fluxo de 

pedidos em função da necessidade do cliente, pois via de regra as concessionárias tem que 

atender as oficinas até 10 anos após o encerramento de produção do veículo. Para isso tem dois 

tipos de peças, aquelas que são encaminhadas para as concessionárias do mesmo formato que 

vieram do fornecedor e aquelas que deverão passar por algum procedimento na fábrica antes de 

serem enviadas para uso. 

Por fim, a equipe de fluxos físicos monitora e envia para os analistas responsáveis a 

quantidade de peças na linha de produção e do estoque, desde o início até o fim do projeto de 

fim de vida do veículo. Eles também auxiliam no processo de triagem e armazenamento de 

peças. 

Com base nos dados recebidos, os analistas devem controlar o nível de estoque das 

peças que não serão mais usadas com o objetivo de garantir a produção até o último veículo 

produzido sem sobrar muitas peças. As peças que sobram devem ser ofertadas para o armazém 

das peças pós-venda e para usinas que ainda montam o carro. Caso não consiga enviar o saldo 

para outras plantas, as peças serão descartadas. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

De acordo com a entrevista realizada com dois integrantes da equipe de projeto, um 

responsável pela logística dos novos veículos (entrevistado 1) e outro responsável pela logística 

dos veículos que vão parar de ser produzidos na fábrica (entrevistado 2), pode-se analisar 

algumas situações relacionadas aos stakeholders. 

Ambos os entrevistados concordam que não há gestão de stakeholders atualmente na 

empresa. Os stakeholders de cada um são diferentes, porém é possível identificar uma grande 

variação de influência e interesses nas duas situações. Nas duas análises existem os stakeholders 

da rede poder/interesse: aliados, membros da rede, bloqueadores e desaceleradores. 

Referente a existência de stakeholders contrários ao projeto, o entrevistado 1 informou 

que não há nenhuma equipe contrária ao projeto, pois todos compreendem a sua necessidade 

para fábrica. Já o entrevistado 2 afirma que os únicos contrários ao projeto são aqueles que 

trabalham com os veículos na vida série, ou seja, com os modelos que já passaram pela fase do 

projeto. 

Os dois entrevistados afirmam que existe compartilhamento de dados com os 

stakeholders desde o início do projeto alinhando com eles os objetivos e traçando os pontos 

chaves para atingi-los. Para isso é realizado diversas reuniões e fóruns de convergência de ações 

e cronograma. Os controles de dados são feitos por meio de uma lista única de problemas e atas 

de reunião. 

Com relação ao impacto das decisões dos stakeholders cada um apresentou um 

impacto diferente, o entrevistado 1 comenta que qualquer decisão pode impactar na qualidade 

do projeto. Já o entrevistado 2 é impactado através das reuniões de projeto, onde são definidos 

os planos de ação. Um exemplo disso é um input é da engenharia de produto, a lista de peças 

novas ou modificação de peças já existentes, pelas quais podemos analisar a dimensão de cada 

projeto. 

Os dois entrevistados acordam que há diferença no relacionamento com cada 

stakeholder, dependendo da função e área de cada um, pois cada um tem particularidades 

distintas. Para eles, seus stakeholders também o consideram stakeholders de seus projetos. 
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Dentro de seus projetos não existe atualização frequente dos stakeholders. Quando há 

alguma alteração no plano de projeto os envolvidos são informados nas reuniões de projeto. O 

entrevistado 1 ressalta que o macro objetivo não muda, porém a estratégia para alcançá-lo pode 

sofrer adaptações durante a fase de projeto, os quais devem ser analisados e validados. 

Ambos os entrevistados acreditam que seja necessária a criação de um plano de ação 

para monitoramento dos stakeholders, para o 1 toda atividade deve ser monitorada para mostrar 

a evolução e os possíveis desvios com o objetivo de agir na causa e retomar o projeto para o 

rumo desejado. 

Por fim, os entrevistados sugerem melhorias na gestão atual, o entrevistado 1 enfatiza 

que são importantes revisões constantes com o objetivo de identificar necessidades e evoluir 

cada processo. E o entrevistado 2 acredita que deve ser esclarecida a função e grau de influência 

de cada envolvido no projeto para aumentar as chances de sucesso. 

Ao analisar a resposta das entrevistas sobre a atual gestão dos stakeholders na empresa 

em questão é possível identificar vários pontos de melhoria. Primeiramente é necessária a 

criação de um plano de ação para gestão das partes envolvidas no projeto e isso pode ser feito 

seguindo as etapas descritas no PMBOK: identificar, planejar, gerenciar e controlar o 

engajamento dos stakeholders. 

Os projetos citados nas entrevistas tem objetivos e stakeholders distintos, portanto é 

necessário desenvolver um plano de ação diferente para cada um. O plano de stakeholders deve 

ser desenhado e difundido na fase de planejamento do projeto, quando os envolvidos no projeto 

devem ser identificados e o plano de gerenciamento deve ser criado. Na fase de execução do 

projeto começara as etapas de gerenciamento e controle do engajamento dos stakeholders até e 

entrega final do projeto. 

Uma das principais fases é o detalhamento dos stakeholders, onde é importante deixar 

claro qual o grau de poder e influência de cada um para que seja possível definir o tipo correto 

de relacionamento durante o projeto. Deve-se priorizar o relacionamento com aqueles que tem 

alto grau de influência, os quais normalmente podem determinar o sucesso ou fracasso de um 

projeto. 
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Se a etapa de identificação das partes interessadas for efetuada corretamente, diversas 

falhas detectadas em ambas as entrevistas serão resolvidas. Um exemplo disso é sobre a 

existência de stakeholders contrários ao projeto, um dos entrevistados afirmou não existir 

ninguém contrário ao projeto, já o outro confirmou o contrário, mas não soube justifica-lo. 

Quanto ao compartilhamento de dados e impacto das decisões dos stakeholders é 

possível verificar que os entrevistados são afetados e afetam os demais nas reuniões de projeto 

e que o controle é feito por atas de reunião e lista de problemas. Como as reuniões citadas pelos 

entrevistados ocorrem com frequência e são documentadas, podem ser consideradas um meio 

padrão de controle desde que todos os envolvidos tenham consciência de sua importância e 

confidencialidade. 

Um fator importante para garantir o sucesso do projeto é a atualização frequente dos 

stakeholders, não apenas das pessoas ou grupos, mas, principalmente, de seus interesses, 

poderes e necessidades. Uma pequena mudança é capaz de impactar o objetivo principal do 

projeto e, por consequência, mudar o escopo traçado desde o início. 

É possível concluir que ambos os entrevistados concordam sobre a importância de uma 

gestão de stakeholders na empresa. Com base nos argumentos coletados nas entrevistas pode-

se verificar que melhorias são necessárias para garantir que o projeto esteja no rumo correto. E 

de acordo com as boas práticas do PMOK o melhor modo de transformar isso em realidade é a 

criação de um plano de ação para monitoramento dos stakeholders de cada projeto. 
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6. CONCLUSÃO 

Em relação à gestão de stakeholders é possível concluir que a sua integração ao Guia 

PMBOK trouxe ao mundo de projetos uma nova visão. A partir de então, as empresas puderam 

visualizar quais são as boas práticas associadas a esse tipo de gestão e como aplica-las em seus 

projetos. 

São diversas as vantagens geradas ao utilizar essas práticas em projetos, uma delas é 

potencializar a chance de atender as expectativas do cliente. Ao realizar o gerenciamento das 

partes interessadas o gerente de projeto deve descrever quais os requisitos do cliente e procurar 

manter esses dados atualizados, dessa forma a equipe de projetos aumenta a chance de igualar 

a percepção da entrega final com a expectativa do cliente. 

Quanto ao gerenciamento de projetos, é notável a necessidade de um bom 

planejamento para que as entregas sejam realizadas no prazo e conforme o estipulado. Muitos 

fatores podem influenciar o andamento de um projeto, tanto positiva como negativamente. E 

para evitar impacto no cronograma é fundamental que o gerente de projetos desenvolva um 

plano de projeto completo, envolvendo todos os grupos de processos, áreas de conhecimento e 

os próprios processos. 

A integração entre a gestão de stakeholders e o gerenciamento de projetos em um 

projeto é essencial para aumentar as chances de sucesso na fase de encerramento. A criação dos 

processos das partes interessadas foi feita com o objetivo de aplicar as boas práticas de 

stakeholders nos projetos, o que indica a importância dessa nova área do conhecimento no 

ambiente de projetos. 

Após pesquisa realizada em uma indústria automobilística sobre a gestão das partes 

interessadas, de duas equipes diferentes, foi possível verificar a importância da gestão de 

stakeholders para um projeto. Ambos os entrevistados constaram que caso fosse implementado 

um modelo de gestão de stakeholders em seus projetos aumentariam as chances de sucesso na 

entrega final do produto ou serviço. 

Foi possível demonstrar que as decisões dos stakeholders podem afetar diretamente a 

qualidade do projeto, seja por desvios, atrasos ou até mesmo por falta de comunicação. Muitos 
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envolvidos no projeto não tem clareza sobre a sua posição dentro da equipe, o que acaba 

gerando uma falta de sinergia na execução das atividades. 

Com a análise dos resultados das entrevistas e a sugestão de melhorias na gestão das 

partes envolvidas nos projetos de logística, pode-se concluir que a aplicabilidade da gestão de 

stakeholders em projetos da área automobilística é algo que pode ser efetivado. Assim como a 

empresa poderá conseguir visualizar de forma mais clara a necessidade do cliente, os 

integrantes de cada projeto poderão se certificar que estarão na direção certa para alcançar seus 

objetivos finais. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 São diversas as opções para continuação do trabalho apresentado. É possível o 

desenvolvimento do tema através de outros focos dentro do gerenciamento de projetos, pois a 

gestão de stakeholders existe em todas as áreas e etapas de um projeto. Por se tratar de pessoas 

o tema é bem abrangente, podendo levar à elaboração de artigos e trabalhos demonstrando a 

gestão de stakeholders em fases do projeto ainda não abordadas pelo PMBOK. 

Além disso é possível explorar a gestão de stakeholders dentro de outros tipos de 

empresa, fugindo um pouco das multinacionais, como por exemplo empresas familiares. 

Dependendo do ramo e do tamanho do negócio os principais envolvidos do projeto podem ter 

características e objetivos muito distintos. 

O tema abordado nesse trabalho foi baseado em atividades realizadas no departamento 

de logística de uma montadora de veículos, mas existem outras áreas dentro da empresa que 

também fazem uso do gerenciamento de projeto, como por exemplo engenharia, marketing e 

compras, as quais podem ser exploradas e analisadas. 
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9. APÊNDICES 

9.1 ENTREVISTA 1 

1) Qual sua função dentro da empresa? 

Analista de Logística Sênior. 

2) Você é responsável por qual tipo de projeto? Há quanto tempo? 

Responsável pela pilotagem de veículos fim de vida. Há 4 anos. 

3) Há gestão de stakeholders na sua equipe? 

Não. 

4) Quais são os stakeholders da sua equipe?  

Documentação 

Aprovisionamento 

Programação 

Fluxos Físicos 

5) Você consegue classificá-los de acordo com seu grau de interesse na tabela 

abaixo? 

 

Stakeholders   

/Tipo 
Aliados 

Membros da 

rede 
Bloqueadores Desaceleradores 

Documentação    X 

Aprovisionamento X    

Programação  X   

Fluxos Físicos   X  

 

6) Há diferença de poder e influência entre os stakeholders?  

Sim, principalmente devido a criticidade da atividade de cada Stakeholder, funções 

com maior impacto tem peso maior na decisão. 

7) Há identificação de stakeholders contrários ao projeto? Como você lida com eles? 

Não, a decisão sobre a necessidade da execução do projeto é compreendida por cada 

stakeholder. 
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8) Existe compartilhamento de dados com os stakeholders? Como isso é controlado? 

Sim. No início do projeto é fundamental alinhar com todos os stakeholders sobre os 

objetivos e traçar os pontos chaves para atingi-los. Importantíssimo a sinergia entre 

todos os stakeholders, afinal o sucesso do projeto depende do trabalho em equipe e a 

visão clara das responsabilidades. 

9) Como a sua equipe é impactada pelas decisões dos stakeholders?  

Qualquer desvio ou atrasos dos stakeholders podem impactar na qualidade do meu 

trabalho.  

10)  Há uma diferença no relacionamento com cada stakeholder? 

Sim, o objetivo do projeto é macro, porém cada stakeholder possui particularidades 

que exigem tratativas individuais, sempre em função do objetivo principal. 

11)  Você se considera stakeholder de quais equipes? 

Dos mesmos stakeholders que interferem no meu trabalho. 

12)  Há uma atualização frequente dos stakeholders do projeto? 

Não, as mesmas equipes que começam, vão até o fim do projeto. 

13)  Os stakeholders são informados quando há alguma alteração no plano de 

projeto? 

Sim, extremamente importante validação e difusão das alterações se assim forem 

necessárias, o macro objetivo não muda, porém a estratégia para alcança-lo pode 

sofrer adaptações durante a fase de projeto, os quais devem ser analisados e validados. 

14)  Você acha necessária a criação de um plano de ação para monitoramento dos  

stakeholders? 

Sim, toda atividade deve ser monitorada para mostrar a evolução e os possíveis 

desvios com o objetivo de agir na causa e retomar o projeto para o rumo desejado. 

15)  Você sugere alguma melhoria na gestão atual? 

Sim. Constantes revisões são necessárias, evolução faz parte de cada processo, saber 

identificar essas necessidades e aplica-las são fundamentais para o sucesso dos 

projetos. 
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9.2 ENTREVISTA 2 

1) Qual sua função dentro da empresa? 

Analista de projeto Sênior. 

2) Você é responsável por qual tipo de projeto? Há quanto tempo? 

Projeto de novos veículos há 1 ano. 

3) Há gestão de stakeholders na sua equipe? 

Não. 

4) Quais são os stakeholders da sua equipe?  

Aprovisionamento 

Fluxos Físicos 

Engenharia de produto 

Documentação 

Fabricação: chefe do projeto e operadores 

Compras 

Qualidade 

Supply chain 

5) Você consegue classificá-los de acordo com seu grau de interesse na tabela 

abaixo? 

 

Stakeholders 

/Tipo 
Aliados 

Membros da 

rede 
Bloqueadores Desaceleradores 

Aprovisionamento  X   

Eng. de produto   X  

Documentação  X   

Chefe de projeto 

Fabricação 
X   

 

Operadores  X   

Compradores    X 
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Qualidade   X  

Supply chain X    

Fluxos Físicos  X   

 

6) Há diferença de poder e influência entre os stakeholders?  

Sim, aqueles que afetam indicadores tem mais poder e influência, como compradores e 

qualidade. 

7) Há identificação de stakeholders contrários ao projeto? Como você lida com eles? 

Sim, as equipes que trabalham com os veículos que já estão com produção normal, ou 

seja, que já passaram pela fase de projeto. 

8) Existe compartilhamento de dados com os stakeholders? Como isso é controlado? 

Sim, existem diversas reuniões e fóruns de convergência de ações e cronograma. Os 

controles são feitos por meio de uma lista única de problemas e atas de reunião. 

9) Como a sua equipe é impactada pelas decisões dos stakeholders?  

Por meio das reuniões de projeto. O principal input vem da engenharia de produto, a 

lista de peças novas ou modificação de peças já existentes, pelas quais podemos 

analisar a dimensão de cada projeto. 

10)  Há uma diferença no relacionamento com cada stakeholder? 

Sim, depende da área e da função da pessoa. 

11)  Você se considera stakeholder de quais equipes? 

Sim, de todas as equipes que são meus stakeholders também, porém tenho mais ou 

menos influência em cada uma delas. 

12)  Há uma atualização frequente dos stakeholders do projeto? 

Não. 

13)  Os stakeholders são informados quando há alguma alteração no plano de 

projeto? 

Sim, nas reuniões de projeto. 

14)  Você acha necessária a criação de um plano de ação para monitoramento dos 

stakeholders? 

Sim. 

15)  Você sugere alguma melhoria na gestão atual? 

Sim, devia ser esclarecida a função de cada stakeholder dentro do projeto, assim como 

seu grau de influência 


