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Resumo 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo uma revisão teórica, por meio 

de pesquisa e análise, referente a gerenciamento de partes interessadas em um projeto de 

implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH (um tipo de usina hidrelétrica) 

hipotética, em um rio pertencente a uma bacia hidrográfica de potencial elétrico conhecido.  A 

metodologia utilizada é o levantamento de bibliográfico dos assuntos concernentes tanto ao 

assunto gerenciamento de stakeholders quanto ao assunto PCHs. Utiliza-se, também, de uma 

entrevista a um profissional com experiência na área de projetos em usinas hidrelétricas. O 

objetivo do trabalho será a proposição de um plano de gerenciamento das partes interessadas 

que foram identificadas e classificadas tanto pela revisão teórica quanto pela entrevista 

realizada. O resultado final será a aplicação das boas práticas sugeridas por obras de 

gerenciamento de partes interessadas, sobretudo o guia PMBOK – Project Management Body 

of Knowledge, a um caso prático.   

 

Palavras Chave: gerenciamento de stakeholders. gerenciamento de partes interessadas. 

pequenas centrais hidrelétricas.  PCH.  
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Abstract 

This final project aims a theoretical review, through research and analysis, regarding the 

management of stakeholders in a project to implement a hypothetical small hydroelectric 

power plant-SHP (a type of hydroelectric power), in a river of a hydro basin which hydro-

energetic potential is known.  The methodology used is the bibliographic survey concerning 

affairs both to the subject of stakeholder´s management for that matter SHPs. Also an 

interview will be made with a professional with experience in hydropower projects. The 

objective of this final project will be the proposition of a stakeholder management plan to the 

stakeholders that were identified and classified by both the theoretical review and the 

interview. The end result will be the application of the good practices suggested by 

stakeholder´s management to a practical case. 

 

Key Words: stakeholders. small hydroelectric power plant. SHP. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 TEMA 

Projetos na área de energia elétrica, além de demandarem grande planejamento, envolvem e 

afetam muitas pessoas, comunidades, meio ambiente (fauna e flora), áreas geográficas 

envolvidas etc. Neste sentido, um assunto que ocupa boa parte dos estudos de planejamento e 

execução das obras de implantação de usinas (hidrelétricas, para este estudo) é o 

gerenciamento das partes interessadas que podem afetar ou serem afetadas pela implantação 

de empreendimentos desta complexidade.  

1.2 PROBLEMA 

Gerenciamento de stakeholders em um projeto de implantação de uma PCH a fio d’água: até a 

fase da Geração de eletricidade, quais são os impactos de um projeto de implantação de uma 

PCH nos stakeholders envolvidos, e como gerenciar suas expectativas em relação ao projeto? 

1.3 HIPÓTESES 

As hipóteses simplificadoras do caso hipotético estudado neste trabalho são: 

• Potencial hidráulico da bacia já conhecido; 

• Todas as principais partes interessadas serão devidamente identificadas, em maior 

ou menor grau, nas diversas etapas do projeto;  

• Os processos constantes do PMBOK são suficientes para a elaboração de um plano 

de gerenciamento de stakeholders de uma PCH nas características pesquisadas.   

• Em relação ao stakeholder Autoridades Públicas (órgãos ambientais, ANEEL, 

demais órgãos), bastará cumprir os requisitos previstos em leis, normas e 

regulamentos para mantê-lo favorável ao projeto. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GERAL: O objetivo deste trabalho é o de propor um plano de 

gerenciamento de partes interessadas (também chamadas de stakeholders), sob o ponto de 

vista do gerente de projetos, que possa vir a facilitar o entendimento entre a empresa 

(hipotética) que vai executar as obras de implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica - 

PCH (usinas hidrelétricas de menor porte) e as partes interessadas envolvidas em todas as 
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fases e sob todos os aspectos deste projeto. Delimitou-se este estudo hipotético a uma área 

com potencial hidráulico já conhecido, a Bacia do Rio Paraná.   

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as partes interessadas que, direta ou indiretamente, possam ser afetados 

pela execução e entrega do resultado final do projeto; 

• Analisar e classificar as partes interessadas identificadas, de acordo com suas 

formas de atuação e suas expectativas em relação aos resultados do projeto.  

1.5 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Para se chegar a um plano de gerenciamento de stakeholders, partir-se-á da identificação das 

diversas partes interessadas, utilizando-se tanto de pesquisa bibliográfica sobre o assunto, 

quanto por meio de uma entrevista com um profissional com experiência na área de projetos 

em Pequenas Centrais no Estado do Paraná. Este profissional, um engenheiro civil, terá o 

nome suprimido, bem como será suprimido o nome da empresa em que trabalha, visto que 

envolve projetos estratégicos, sobretudo com o poder público, motivo pelo qual não houve 

autorização para que se revelasse seu nome.  

A partir desta identificação dos stakeholders, serão aplicados os dois primeiros processos de 

gerenciamento de partes interessadas constantes no guia PMBOK 5ª edição, e em trabalhos de 

autores que se dedicaram a este tema.  

O trabalho está organizado em quatro capítulos. 

O primeiro capítulo trata das informações do trabalho sob uma visão geral, onde é delimitado 

o tema e apresentada a motivação para o trabalho. 

No segundo capítulo, é apresentada a fundamentação teórica na qual o trabalho se baseou. A 

literatura de referência para o trabalho é o guia PMBOK (5ª edição), destacando-se o capítulo 

13, que trata do gerenciamento das partes interessadas. Além disso, neste segundo capítulo do 

trabalho é descrita uma breve teoria sobre PCHs, contextualizando-se o cenário onde este tipo 

de geração de energia se encontra no Brasil, bem como os requisitos para obtenção de 

licenças para implantação de projetos desta natureza.   

No terceiro capítulo, apresenta-se a pesquisa de campo e a análise de resultados, na própria 

planilha ali constante. 



13 

 

No quarto capítulo, é apresentada a conclusão do estudo. 

No quinto capítulo, é sugerido um possível desdobramento para o presente trabalho. 

Por fim, no sexto capítulo, citam-se as referências bibliográficas consultadas para este estudo.  

1.6 METODOLOGIA 

• Metodologia Abordagem: qualitativa. 

• Tipologia quanto ao fim: descritiva, aplicada. 

• Tipologia quanto aos meios: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo ex post 

facto.   

 

Apresentada a introdução, parte-se para o capítulo do embasamento teórico do trabalho.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO PMBOK 

2.1.1 Projetos  

Nas últimas décadas, em virtude do acirramento da concorrência entre as empresas, sobretudo 

devido a maiores exposições à competição em mercados globalizados, o tema “gerenciamento 

de projetos” tem assumido vital importância. Um bom gerenciamento de projetos destina-se a 

preencher o elo entre planejamento, execução e controle nos projetos. Mas, o que é um 

projeto? 

Segundo o guia PMBOK:  

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica 

que eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado 

quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é 

encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser 

alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. poderá 

ser encerrado se o cliente (cliente, patrocinador ou financiador) desejar 

encerrá-lo.” (PMI, 2013).  

Este produto, serviço ou resultado criado ao final do projeto pode ser algo tangível, como um 

prédio, ou algo intangível, como um software. 

Projeto envolve mudança, de uma situação atual para uma situação futura, de cujo resultado 

se espera obter benefícios.  

Assim, nota-se que projeto é uma atividade peculiar, nova, cuja finalidade principal é originar 

algo novo, ou mudar algo já existente, em aspectos como funcionalidade, forma, finalidade, 

destinação etc. 

Dentro deste contexto, há um instituto que é uma das referências quando o assunto é a área de 

projetos, o PMI (Project Management Institute). Desde 1969, ano de sua criação na 

Pensilvânia, Estados Unidos, este instituto sem fins lucrativos reúne profissionais para trocar 

experiências e discutir boas práticas nesta área. Ao longo dos anos, a entidade reuniu 

informações preciosas para ajuda aos profissionais envolvidos com projetos em todo o 

mundo.  

Através do acúmulo de experiências dos mais diversos profissionais de projetos, o PMI 

compila todas estas informações e lança o guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge). Este guia surge da necessidade de se elaborarem procedimentos para serem 
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aplicados ao longo do projeto com vistas ao pleno atendimento do que foi proposto ao projeto 

atingir. Através do guia PMBOK, o Instituto sugere as melhores práticas para as organizações 

que necessitem implantar processos, métodos e instrumentos de gerenciamento de programas 

de projetos.  

2.1.2 PMBOK 

Este guia é reconhecido por indicar as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas 

por profissionais e pesquisadores do tema. Por ser revisado pelo PMI a cada quatro anos, 

percebe-se no PMBOK uma constante evolução e pesquisa nas áreas de conhecimento 

(RODRIGUES, 2013).  

A obtenção de sucesso em um projeto pressupõe a aplicação conjunta de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas que conduzirão os diversos processos envolvidos em seu 

gerenciamento.  

Neste contexto, o Guia PMBOK surge como uma referência em assuntos de gerenciamento de 

projetos. Destina-se a fornecer diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais e 

definir os conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos. Além disso, também 

descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos processos, bem 

como o ciclo de vida do projeto, servindo assim como padrão para profissionais de 

gerenciamento de projetos, onde se descrevem métodos, processos e práticas estabelecidos 

(PMI, 2013).  

O Guia divide-se basicamente em três partes. Nas duas primeiras seções, é dada uma 

introdução a conceitos usados em gerenciamento de projetos. Na seção 3, discorre-se, através 

de uma visão geral, sobre os grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle, e Encerramento), bem como sobre a interação entre estes cinco 

grupos de processos e as dez áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Por fim, as seções de 4 a 13 são o próprio guia de conhecimento em gerenciamento de 

projetos. Descrevem-se, nestas seções, as entradas, as saídas, as ferramentas e as técnicas que 

são sugeridas para uso no gerenciamento de projetos.  

A próxima figura sintetiza todos os processos encontrados no PMBOK 5ª edição.  
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Figura 1: Mapa dos processos do PMBOK 

 

 Fonte: http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/ (2013). Acesso em 13/04/2016. 

No próximo subitem, discorre-se sobre uma visão geral de gerenciamento de projetos de 

acordo com o PMBOK.  

2.1.3 Gerenciamento de Projetos no PMBOK 

A teoria que embasou este subitem foi retirada da 5ª Edição do PMBOK (PMI, 2013).  

Para coordenar todas as áreas envolvidas em um projeto, é necessário um bom planejamento. 

Todas as atividades necessárias para o andamento do projeto são melhor realizadas através de 

um eficiente gerenciamento do projeto. 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2013, p.4), “Gerenciamento de projetos é a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos 

seus requisitos”. 

O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos 47 

processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco grupos de 

processos. Esses cinco grupos de processos são: 

http://blog.mundopm.com.br/2013/03/14/47-processos-do-pmbok-5/
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• Iniciação, 

• Planejamento, 

• Execução, 

• Monitoramento e controle, e 

• Encerramento. 

A seção a seguir identifica e descreve estes cinco grupos de processos de gerenciamento de 

projetos, necessários para o bom andamento de qualquer projeto. 

2.1.3.1 Grupos de Processos 

No diagrama de fluxo de processos da próxima figura, é mostrado um resumo geral do fluxo 

básico e das interações entre os grupos de processos ao longo do ciclo de vida do projeto. O 

resultado de um processo torna-se a entrada de outro, mas não necessariamente no mesmo 

grupo de processos. Importante mencionar que “grupos de processos” não são “fases” dos 

projetos.  

Figura 2: Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos. 

 

Fonte: PMI, 2013, p.50.  

De acordo com Oliveira (2015, p.1),  

“Os cinco grupos de processos têm interdependências claras e em geral 

são executados em qualquer projeto e possuem um alto grau de interação 

entre si. Estes cinco grupos de processos independem de áreas de 

aplicação ou setores econômicos. Os grupos de processos individuais e os 

processos individuais são frequentemente repetidos antes da conclusão do 

projeto e podem interagir dentro de um grupo de processos e entre grupos 
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de processos. A natureza dessas interações varia de um projeto para outro 

e podem ou não ser executadas em uma ordem específica.” 

 

Os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos são descritos, baseando-se no 

PMBOK (PMI, 2013), a seguir: 

•  Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir um projeto 

novo ou uma fase nova de um projeto existente por meio da obtenção de autorização 

para iniciar o projeto ou fase. 

• Grupo de processos de planejamento. Os processos exigidos para definir o escopo do 

projeto, refinar os objetivos, e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os 

objetivos para os quais o projeto foi criado. 

• Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto, a fim de atender às especificações do 

projeto. 

• Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos necessários para 

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

todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças 

correspondentes. 

• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para concluir todas as 

atividades de todos os grupos de processos, a fim de encerrar formalmente o projeto 

ou a fase. 

Este perfil sequencial para gerenciamento de projeto também é observado no gerenciamento 

das partes interessadas, assunto do capítulo 13 do Guia PMBOK.  

O próximo subitem discorre sobre a teoria do gerenciamento de stakeholders, tratando de 

estudos de alguns dos principais autores nesta área. O subitem está dividido em dois tópicos: 

Definição de stakeholders e Gerenciamento das Partes Interessadas no PMBOK. 
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2.2 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) NO PMBOK 

2.2.1 Partes Interessadas (stakeholders) 

Após a emissão do documento que autoriza formalmente um projeto, que é o Termo de 

Abertura do Projeto (Project Charter), ou após alguma outra ação ou documento que 

formalize o início de um Projeto nas empresas, deve-se proceder à identificação dos 

stakeholders (CARVALHO, 2013).  

De acordo com o dicionário Michaelis (MICHAELIS, 2009), a palavra “stake” tem, dentre 

outros significados, a tradução (inglês-português) de “aposta”, “dinheiro apostado”, “prêmio”, 

“risco”, “interesse”, “parte”. Por sua vez, a palavra “holder” é traduzida como “dono”, 

“proprietário”. Uma tradução para stakeholders poderia ser “alguém que possui interesse em 

algo”. Termos como “afetados”, “impactados”, “intervenientes” também podem ser 

encontrados na literatura sobre o tema. Indo mais além, no Brasil, tornou-se prática comum 

referir-se a stakeholders como “partes interessadas” o que, de fato, parece ser o termo mais 

adequado, sendo este, inclusive, o termo usado no guia PMBOK (PMI, 2013) traduzido para a 

língua portuguesa. Este será o termo utilizado neste trabalho. 

Mas, na prática, ao que se refere o termo “Partes Interessadas”? No Guia PMBOK, o termo é 

descrito como sendo pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto. Ou seja, são os indivíduos, organizações, patrocinadores, clientes e o 

público que, direta ou indiretamente, estão ativamente envolvidas no projeto. Estes têm 

interesse no projeto, ou são afetadas por ele. 

Para Sternberg (1999 apud VALLE et al., 2014), a definição de Partes Interessadas 

(stakeholders) relaciona-se com três conceitos distintos: 

• Conceito 1: interesse – há diversos tipos de interesse, e a probabilidade de que as 

pessoas deem importância a um processo é tanto maior quanto maior o seu interesse 

no respectivo resultado.  

• Conceito 2: complexidade da realidade – a realidade é algo complexo. Faz-se 

necessário, além de identificar o stakeholders, definir um plano para que a influência 

destes não crie obstáculos ao andamento do projeto; 

• Conceito 3: partes interessadas como detentoras de direitos – este conceito está ligado 

à ideia da existência de direitos pelas gerações futuras. Há um consenso de que estas 

merecem herdar uma realidade com um mundo ambientalmente preservado. Isto 
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permite que haja legitimidade nas necessidades de eventuais intervenções 

governamentais em praticamente todo tipo de projeto.    

Uma limitação importante para o conceito de Partes Interessadas envolve o seguinte 

questionamento: existem stakeholders que não seriam seres humanos ou grupos de seres 

humanos?  

Para esta resposta, cita-se Boutillier (2012 apud VALLE et al., 2014), para quem existem 

entidades, a exemplo da fauna e flora, que podem ser afetadas pela atividade humana. Porém, 

o autor limita o conceito de partes interessadas somente a entidades que possam aceitar uma 

responsabilidade moral, ou seja, que possuam capacidade jurídica para fazer acordos com 

outros agentes. O autor cita como exemplo a natureza como sendo algo que não pode entrar 

em acordo com uma empresa. Assim, segundo o autor, para ser uma parte interessada, a 

entidade (pessoas, grupos ou organizações) deve apresentar um elemento essencial: moral. 

Apesar desta limitação de definição, a natureza (flora e fauna) pode ser perfeitamente 

defendida por pessoas ou por organizações não-governamentais, por exemplo. Continuam, 

porém, sem o elemento “moral”, o que as impede de diretamente ser uma parte interessada em 

projetos.    

Já para Wideman (2012 apud VALLE et al., 2014), os tipos de stakeholders usuais em 

projetos são:  

• Aquele que esteja diretamente relacionado com o projeto: consumidores, fornecedores, 

e os demais envolvidos no processo do projeto; 

• Aqueles que influem sobre as diversas condições que afetam o projeto (físicas, 

tecnologia, financeiras etc.); 

• Aqueles que possuem relação hierárquica com o projeto como, por exemplo, 

autoridades de governo; 

• Aqueles indivíduos, os grupos ou as associações com direitos adquiridos, muitos não 

exatamente envolvidos com o projeto, mas que vislumbram nele oportunidades ou 

ameaças para estes direitos. 

Identificar stakeholders em projetos faz surgir outra necessidade, a de classificá-los. Isto 

facilita o andamento do projeto, na medida em que a divisão dos stakeholders em grupos os 

torna mais gerenciáveis. 
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De acordo com Valle (2014), a classificação em grupos traz pontos positivos e negativos. Os 

positivos são: linguagem padronizada; movimentação de informações de um contexto para 

outro; facilitação da comunicação; e permissão de trocas de informações entre diferentes 

pessoas e organizações de uma forma mais adequada.  

Os pontos negativos, por sua vez, seriam: possibilidade de criação de barreiras à comunicação 

se for usada uma linguagem inadequada; desconhecer certa classificação equivale a não falar 

uma língua em determinados contextos; usar sistemas de classificação pode criar tanto 

visibilidade quanto invisibilidade do objeto classificado. Por exemplo, stakeholders 

classificados como estratégicos tentem a ter maior visibilidade, por sua vez outros 

stakeholders podem ser menos visíveis. Ocorrendo erro na classificação, pode haver 

esquecimento de algum stakeholder.           

O uso desta importante ferramenta em gerenciamento de stakeholders não pode se dar de 

forma sistemática, exata. Assim, Wideman (2012 apud VALLE et al., 2014) cita que esta 

classificação deve ser específica de cada projeto, obedecendo às suas peculiaridades e ao 

contexto em que está inserido.  

Valle (2014) propõe as seguintes classificações, que cita serem as normalmente encontradas 

em projetos: 

• Cliente ou usuário do produto/projeto: esta é a parte interessada especial de qualquer 

projeto, pois é aquela para a qual se busca a plena satisfação dos desejos/necessidades. 

De nada adianta fazer um projeto sem com que, ao seu final, o resultado entregue não 

atenda às necessidades e expectativas deste stakeholder, e estes elementos são 

percebidos através do conceito de valor (algo reconhecido quando os clientes 

enxergam algum benefício);  

• Patrocinador e investidor: patrocinador é a pessoa ou grupo que fomenta com recursos 

financeiros a execução do projeto. Assim, o investidor também seria o patrocinador do 

projeto. O patrocinador, desta forma, é um stakeholder importante para o projeto, pois 

possui interesse no sucesso e nos resultados que este vai gerar;  

• Gerente de projeto: pessoa escolhida pela organização executora para atingir os 

objetivos do projeto. Portanto, é stakeholder-chave em projetos.  

• Equipe de projeto: formada por todos os membros diretamente envolvidos nas 

atividades do projeto. São grupos representando diferentes interesses; 
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• Organização executora do projeto: a organização ou empresa é stakeholder 

importantíssimo na medida em que é quem assume o risco de perda de capital caso o 

projeto não atinja sucesso; 

• Comunidade: são vários os conceitos que englobam este stakeholder. Segundo Lee e 

Newby (1983 apud VALLE et al., 2014), uma comunidade pode ser definida em 

termos de: 

o Geografia: grupos de pessoas residentes em uma mesma região demográfica; 

o Interação: seus membros interagem regularmente entre si; 

o Identidade: sentimento de pertencer a um grupo com afinidades de crenças. 

Neste caso, não necessariamente estes grupos dividem uma mesma região. 

Dunham et al (2001 apud VALLE et al, 2014) acrescentam quatro tipos de comunidades:   

• Comunidade de local: fator comum é a proximidade física dos membros; 

• Comunidade de interesse: grupos de pessoas com algum interesse mútuo. Não há 

necessariamente dependência de pertencimento a um local em comum; 

• Comunidade de grupos de defesa: inclui grupos voluntariados ou não. Exemplos são 

os sindicatos e as corporações;  

• Comunidade de prática: a união se dá por interesses, valores e finalidade 

compartilhados pela coletividade. Forte senso de identidade; 

• Sociedade: comunidade, nação ou grupo mais amplo de pessoas. Há similaridade entre 

suas tradições, valores, interesses. Como exemplo tem-se um país, que é formado pela 

soma da sociedade civil e do Estado; 

• Estado: sempre é um stakeholder em qualquer projeto, pois é o ente que regula a vida 

de um país através de leis e seus agentes. Sob um aspecto legal, qualquer tipo de 

projeto sofre interferência do Estado, seja através de impostos, de normas, etc. O que o 

Estado busca é o bem-estar da coletividade (sociedade);  

• Gerações futuras: desenvolveram fundamental importância, sobretudo nas últimas 

décadas. Relaciona-se ao conceito de desenvolvimento sustentável, que é o tipo de 

desenvolvimento que atende às necessidades da geração atual sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras. Mesmo sem poder reivindicá-los, as gerações 

futuras têm seu direito de sustentabilidade garantido por lei, o que comprova a 

importância deste stakeholder em qualquer tipo de projeto.    
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No próximo tópico, apresenta-se a discussão teórica sobre o gerenciamento dos stakeholders 

em projetos, através de técnicas e ferramentas conforme o PMBOK.   

2.2.2 Gerenciamento das Partes Interessadas no PMBOK 

Gerenciar stakeholders com eficiência é um elemento chave para que os resultados de um 

projeto sejam bem aceitos pelas partes interessadas e impactadas. Diferentes pessoas têm 

diferentes expectativas. Por exemplo, o patrocinador de um projeto da construção de um 

empreendimento tem o interesse de obtenção de lucros. Já um determinado morador da cidade 

sede tem o interesse de não ter problemas com o resultado final do projeto (o 

empreendimento). 

De acordo com o guia PMBOK (PMI, 2013, p. 418), 

“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 e seu impacto no projeto, e 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento 

eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. O 

gerenciamento das partes interessadas também se concentra na 

comunicação contínua com as partes interessadas para entender suas 

necessidades e expectativas, abordando as questões conforme elas 

ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes e incentivando o 

comprometimento das partes interessadas com as decisões e atividades do 

projeto. A satisfação das partes interessadas deve ser gerenciada como um 

objetivo essencial do projeto.”  

 

Desta forma, o gerenciamento de partes interessadas no projeto é uma área de extrema 

importância, pois antes de se levar em consideração o cumprimento dos prazos, orçamento e 

qualidade, faz-se necessário o atendimento das necessidades das partes interessadas. De nada 

adianta ter um projeto entregue no prazo, com os recursos previstos, se as partes interessadas 

não estiverem, durante e ao final do projeto, plenamente satisfeitas com os resultados.  

Importante mencionar que, pelo fato de que cada projeto pode exigir requisitos variados, não 

há um modelo fixo para gerenciamento de stakeholders. O PMBOK aparece como um guia de 

sugestões de boa prática no gerenciamento destes atores envolvidos nos projetos, auxiliando o 

gerente de projetos a escolher suas próprias ferramentas de registro, avaliação, análise e 

acompanhamento na gestão de stakeholders em projetos.  

É no capítulo 13 da 5ª edição do Guia PMBOK que aparece, pela primeira vez, o 

Gerenciamento de Partes Interessadas no Projeto em um capítulo exclusivo. Neste capítulo, 

são descritos os processos relativos à identificação, planejamento, gerenciamento e controle 
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do engajamento das pessoas e organizações envolvidas. Estes atores relacionam-se no projeto 

por terem mero interesse, ou por serem afetadas, influenciadas ou ativamente envolvidas no 

projeto.  

Esta inclusão no PMBOK de um capítulo exclusivo para gerenciamento de partes interessadas 

demonstra a importância deste assunto para o gerenciamento eficaz de projetos. Havendo 

sucesso no projeto, ao seu término irá seguir algo novo, seja um produto, um serviço ou um 

resultado. A mudança no status quo trazida por este “algo novo” irá, invariavelmente, afetar 

as partes interessadas, que serão favoráveis, neutras ou desfavoráveis aos resultados trazidos 

por esta mudança de estado. Assim, sem que haja um engajamento favorável por parte dos 

envolvidos direta ou indiretamente nos resultados do projeto, é grande a possibilidade de que 

este seja fadado ao insucesso. 

Os processos sugeridos no PMBOK para o gerenciamento das partes interessadas são citados 

na figura a seguir. 
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Figura 3: Processos de Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

Fonte: PMI, 2013, p.391. 

 

Dos quatro processos do quadro, o presente trabalho será limitado aos dois primeiros: o 

processo Identificar as Partes Interessadas, que, por sua vez, irá alimentar dados para o 

processo Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas.  
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2.2.2.1 Identificação das Partes Interessadas  

No PMBOK, apresenta-se um fluxograma dos dados constantes deste processo, conforme a 

seguir. 

Figura 4: Dados do processo Identificação das Partes Interessadas. 

 

Fonte: PMI, 2013, p.392. 

 

Para os dados de ENTRADAS, de acordo com PMBOK (PMI, 2013, p.394),  

“O termo de abertura do projeto pode fornecer informações sobre as 

partes internas e externas relacionadas e afetadas pelo resultado ou a 

execução do projeto, tais como patrocinador(es), clientes, membros da 

equipe, grupos e departamentos que participam do projeto, e outras 

pessoas ou organizações afetadas pelo projeto.”  

 

Portanto, o Termo de Abertura do Projeto (TAP) já define a equipe interna do projeto 

(Gerente de Projeto, equipe de compras, equipe de informática, ou TI, projetistas estruturais 

etc.), bem como pode dar informações importantes sobre os stakeholders externos ao projeto.  

Em relação aos Documentos de Aquisição, as partes do contrato estabelecido para a 

realização do projeto são as principais partes interessadas do projeto. Os fornecedores são 

citados neste item.   

Um item de suma importância são os dados relacionados aos Fatores Ambientais da Empresa. 

Segundo o PMBOK (PMI, 2013), tais fatores são a cultura e estrutura da organização, os 

padrões regulatórios do setor, as tendências (globais e locais), as práticas e os hábitos locais.  

Por fim, os Ativos de Processos Organizacionais englobam os modelos para registro das 

partes interessadas, as lições aprendidas em projetos e fases anteriores e os registros das partes 

interessadas de projetos anteriores. 

Na figura a seguir, verificam-se os stakeholders-chaves identificados em boa parte dos 

projetos em geral.   
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Figura 5: Partes interessadas verificadas em projetos. 

 

Fonte: AUTOR. 

 

Em relação aos dados FERRAMENTAS E TÉCNICAS do processo de identificação das 

partes interessadas, o PMBOK sugere três grupos de dados. 

O primeiro grupo refere-se à Análise das Partes Interessadas. No PMBOK (PMI, 2013), 

este grupo é definido como uma técnica para coletar e analisar informações quantitativas e 

qualitativas sobre os interesses a serem considerados ao longo do projeto. Esta técnica faz a 

identificação dos interesses, das expectativas e da influência dos stakeholders, bem como 

determina seu relacionamento com a finalidade do projeto. Por fim, esta técnica promove a 

identificação dos relacionamentos entre as partes interessadas entre si, aumentando as 

possibilidades de êxito do projeto.  
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Há diversos modelos classificatórios para analisar partes interessadas. Para que não fique 

desnecessariamente muito extenso, no presente trabalho serão apresentados dois destes 

modelos. 

O primeiro modelo para o processo de identificar e analisar as partes interessadas do projeto, 

proposto por Mitchel, Agle e Wood (1997), é conhecido como Modelo de Saliência de 

Stakeholders (no PMBOK, este modelo aparece com o nome de Modelo de Relevância). De 

acordo com este modelo, “saliência” pode ser definida como o grau em que gestores dão 

prioridade às reivindicações concorrentes dos stakeholders. 

Neste modelo, a identificação e classificação das partes interessadas são feitas sob a ótica de 

três distintas características: poder, legitimidade e urgência. Assim, quanto mais destes 

atributos o stakeholder possuir, mais saliente este será em relação aos demais.  

Poder refere-se à probabilidade de um elemento, inserido em uma relação social, possuir uma 

posição tal que possa permitir que sua vontade seja exercida, mesmo havendo resistência. 

(WEBER, 1947 apud BANDIERA et al, 2013). 

Legitimidade, por sua vez, de acordo com Suchman (1995 apud BANDIERA et al, 2013), é a 

percepção geral de que as ações de certa entidade são desejáveis, aceitáveis, dentro de um 

sistema de normas, valores, crenças e definições possuídas por determinada sociedade. 

Por fim, “urgência” é o grau em que a relação ou a reivindicação do stakeholder demanda 

atenção imediata” (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997 apud BANDIERA et al, 2013). 

A combinação entre os três atributos citados determina, por sua vez, categorias mais 

específicas para a classificação dos stakeholders. A figura a seguir mostra estas possíveis 

combinações e as respectivas classes de classificação dos stakeholders. 
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Figura 6: Tipologia de Stakeholder – Modelo da Saliência. 

 

Fonte: MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997, p.12. 

O grau de saliência dos stakeholders pode ser retirado deste quadro: apresentando apenas um 

atributo, será considerado com baixa saliência ou “latente”; apresentando dois atributos, será 

considerado de saliência moderada ou “expectante”; por fim, se o stakeholder detiver três 

atributos, será considerado altamente saliente, ou “definitivo”.  Os interesses destas últimas 

partes interessadas devem ser atendidos com preferência em relação aos demais. 

Ao se avaliar o grau de saliência dos stakeholders de acordo com esta teoria, adquire-se uma 

boa percepção sobre as necessidades e expectativas destes em relação ao projeto e, assim, 

facilita-se o atendimento aos objetivos deste projeto.  

O outro exemplo de modelo para o processo de identificar e analisar as partes interessadas do 

projeto, e no qual o presente trabalho será baseado, é o modelo que demonstra o grau de 

poder/interesse das partes interessadas. De acordo com o PMBOK (PMI, 2013, p.396), este 

modelo “agrupa as partes interessadas com base no seu nível de autoridade (‘poder’) e seu 

nível de preocupação (‘interesse’) em relação aos resultados do projeto”.  
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A figura a seguir, retirada do PMBOK, sintetiza estas informações, separando os stakeholders 

ao longo dos quadrantes do quadro, de acordo com seu poder e seu interesse no projeto.  

Figura 7: Rede de poder/interesse com as partes interessadas. 

 

Fonte: PMI, 2013, p.396. 

Pode-se notar que os stakeholders B, H e F são partes interessadas prioritárias aos interesses 

do projeto. Isto porque, além de possuírem grande interesse nos resultados do projeto, 

possuem também grande capacidade de influência neste. Devem, portanto, serem 

“gerenciados com atenção”.  

Por sua vez, as partes “G” e “D” devem apenas ser monitoradas, não necessitando de maiores 

interferências em suas ações, por parte do gerente de projetos.  

Continuando o grupo de dados do PMBOK “FERRAMENTAS E TÉCNICAS”, chega-se à 

sugestão de se obter informações através de Opinião Especializada.  

“Para garantir uma ampla identificação e listagem das partes interessadas, 

deve-se solicitar a opinião e o conhecimento de grupos ou pessoas que 
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tenham treinamento ou conhecimento especializado na área ou disciplina 

em questão, tais como: 

• Alta administração; 

• Outras unidades dentro da organização; 

• Principais partes interessadas identificadas; 

Gerentes de projetos que trabalharam em projetos da mesma área 

(diretamente ou por meio de lições aprendidas); 

• Especialistas no assunto da área de negócio ou do projeto; 

• Grupos e consultores do setor; e 

• Associações profissionais e técnicas, entidades reguladoras e 

organizações não governamentais (ONGs). 

A opinião especializada pode ser obtida por meio de consultas individuais 

(reuniões particulares, entrevistas, etc.) ou em formato de painel 

(discussões de grupo, pesquisas de opinião, etc.).” (PMI, 2013, p.424).  

 

 

Esta será uma das formas de obtenção de informação sobre os stakeholders para o presente 

trabalho. A identificação e classificação das partes interessadas, relativas a projetos de PCHs, 

serão baseadas tanto na literatura sobre o assunto, quanto em um questionário que será 

enviado a um profissional especializado que já atuou em projetos desta magnitude.  

O último meio de obtenção de informações para o grupo FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

sugerido pelo PMBOK refere-se à adoção de Reuniões. De acordo com o PMBOK, “As 

reuniões para análise de perfis são reuniões do projeto concebidas para desenvolver o 

entendimento das principais partes interessadas do projeto, e podem ser usadas para a troca ou 

análise de informações sobre papéis, interesses, conhecimentos e a situação geral de cada 

parte interessada do projeto.” (PMI, 2013, p.425). 

 Por fim, chega-se ao grupo de SAÍDAS do processo de Identificação das Partes Interessadas, 

composto por apenas um conjunto de dados, o Registro das partes interessadas. Este é o 

principal resultado do processo de identificar as partes interessadas.  Apresenta todos os 

detalhes concernentes às partes que foram identificadas, o que inclui (PMI, 2013, p.425):  

 Informações de identificação. Nome, posição na organização, local, papel no projeto, 

informações de contato; 

 Informações de avaliação. Requisitos essenciais, principais expectativas, influência 

potencial no projeto, fase de maior interesse no ciclo de vida; e 

 Classificação das partes interessadas. Interna/externa, de apoio/neutra/resistente, 

etc. 

Os principais grupos das partes interessadas em projetos de PCHs tendem a ser constantes e 

bem identificáveis. Porém, outros grupos menos importantes de stakeholders podem 
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apresentar uma maior dinâmica. Isto obriga o gerente de projetos a consultar e atualizar 

constantemente o registro das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto.  

No próximo subitem, será discorrido sobre o segundo (e último, para o presente estudo) 

processo de gerenciamento das partes interessadas sugerido pelo PMBOK, de onde será 

criado o Plano de Gerenciamento das Partes interessadas.  

2.2.2.2 Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas  

Este será o processo do qual sairá o resultado do presente trabalho, ou seja, o Plano de 

Gerenciamento das Partes Interessadas para o caso de projeto de um PCH fictícia.   

De acordo com PMBOK (PMI, 2013, p. 418), este processo, de suma importância, é 

responsável por 

“... desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as 

partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida 

do projeto, com base na análise das suas necessidades, interesses, e 

impacto potencial no sucesso do projeto. O principal benefício desse 

processo é o fornecimento de um plano claro e de interação com as partes 

interessadas do projeto para que apoiem os interesses do projeto”. 

 

É através deste processo que será demonstrado como as partes interessadas irão ser 

impactadas pelo projeto, permitindo seu engajamento eficaz por parte do gerente de projeto e, 

assim, gerenciando precisamente suas expectativas em paralelo ao cumprimento dos objetivos 

do projeto. De acordo com o PMBOK (PMI, 2013), gerenciar as partes interessadas vai além 

de simplesmente melhorar as comunicações, e exige mais do que gerenciar uma equipe. É no 

âmbito do gerenciamento dos stakeholders que são criados e mantidos os relacionamentos 

entre a equipe do projeto e as partes interessadas, com vistas a satisfação de suas necessidades 

e requisitos dentro dos limites do projeto. 

Ao final deste processo, será gerado o plano de gerenciamento das partes interessadas, onde 

se encontram planos para realização eficaz do gerenciamento das partes interessadas. Com o 

avanço do projeto, o universo dos stakeholders e o nível exigido de envolvimento podem 

mudar, o que faz com que o planejamento do gerenciamento das partes interessadas seja um 

processo iterativo que precisa ser constantemente revisto pelo gerente de projetos (PMI, 

2013). 

Os grupos de dados constantes deste processo são sintetizados no próximo quadro.  
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Figura 8: Grupos de dados do processo Identificação das Partes Interessadas. 

 

Fonte: PMI, 2013, p.398. 

O grupo de dados de ENTRADAS é inicialmente alimentado pelo Plano de Gerenciamento 

do projeto. As informações deste grupo de dados que são importantes para desenvolvimento 

do plano de gerenciamento dos stakeholders são, de acordo com o PMBOK: 

• O ciclo de vida selecionado para o projeto e os processos que serão aplicados a cada 

fase; 

• Descrição de como o trabalho será executado para alcançar os objetivos do projeto; 

• Descrição de como os requisitos de recursos humanos serão cumpridos e como os 

papéis e responsabilidades, a estrutura hierárquica e o gerenciamento do pessoal serão 

abordados e estruturados para o projeto; 

• Um plano de gerenciamento de mudanças que documenta como as mudanças serão 

monitoradas e controladas; e 

• Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas. 

 

O segundo grupo de dados é o Registro das Partes Interessadas, que fornece as informações 

necessárias para apoiar um eficiente engajamento dos stakeholders do projeto. 

O terceiro grupo refere-se aos Fatores Ambientais da Empresa. Segundo o PMBOK (PMI, 

2013), todos os fatores ambientais relacionados à empresa devem ser usados como entrada 

para este processo. Isto porque o gerenciamento das partes interessadas deve sempre ser 

adaptado ao ambiente em que se encontra o projeto. Exemplos de fatores ambientais são a 

cultura, a estrutura, e o ambiente da organização.  

O terceiro grupo de dados são os Ativos de Processos Organizacionais. O banco de dados das 

lições aprendidas e as informações históricas são, de acordo com o PMBOK (PMI, 2013), 
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muito importantes, pois auxiliam na compreensão dos planos de gerenciamento anteriores, 

bem como são parâmetro para medir sua eficácia.  

Na sequência dos grupos de dados do PMBOK para o processo Planejar o Gerenciamento das 

Partes Interessadas, chega-se ao grupo das “FERRAMENTAS E TÉCNICAS”, que se 

divide em: 

Opinião Especializada: o gerente de projetos deve se apoiar em opiniões de partes 

especializadas para a tomada de decisão sobre o nível de engajamento requerido de cada parte 

interessada, em cada estágio do projeto.  

No PMBOK (PMI, 2013), citam-se exemplos de grupos ou pessoas com treinamentos ou 

conhecimentos especializados, que podem apoiar na criação do plano de gerenciamento das 

partes interessadas: 

• Alta administração; 

• Membros da equipe do projeto; 

• Outras unidades ou pessoas dentro da organização; 

• Principais partes interessadas identificadas; 

• Gerentes de projetos que trabalharam em projetos da mesma área (diretamente ou por 

meio de lições aprendidas); 

• Especialistas no assunto da área de negócio ou do projeto; 

• Grupos e consultores do setor; e 

• Associações profissionais e técnicas, entidades reguladoras e organizações não 

governamentais (ONGs). 

A obtenção de opinião especializada pode se dar através de consultas individuais (por 

exemplo, entrevistas) ou em formato de painel (discussões de grupo, pesquisas de opinião, 

etc.). 

Reuniões: o PMBOK sugere que as reuniões sejam sempre feitas com especialistas e a equipe 

de projeto, com vistas à definição dos graus de engajamento requeridos de todos os 

stakeholders, condição sine qua non para o sucesso do projeto. 

Técnicas Analíticas: deve haver constante comparação entre o grau de engajamento atual, de 

todas as partes interessadas, com os graus de envolvimento planejados e requeridos para a 

conclusão bem sucedida do projeto. Este bom nível de engajamento dos stakeholders deve ser 

buscado ao longo de todo o ciclo de vida do projeto para seu êxito. 

Em PMBOK (PMI, 2013), sugerem-se, para a classificação do grau de engajamento das partes 

interessadas, os seguintes níveis: 



35 

 

 Desinformado. Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais. 

 Resistente. Ciente do projeto e dos impactos potenciais e resistente à mudança. 

 Neutro. Ciente do projeto e mesmo assim não dá apoio ou resiste. 

 Dá apoio. Ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à mudança. 

 Lidera. Ciente do projeto e dos impactos potenciais e ativamente engajado em 

garantir o êxito do projeto.  

Estes níveis de engajamento sugeridos podem ser sintetizados na próxima figura, constante do 

PMBOK. Trata-se de uma documentação exemplificativa, em forma de matriz, onde “C” 

indica o nível de engajamento atual, e nível “D” mostra o nível desejado. 

Figura 9: Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. 

 

Fonte: PMI, 2013, p.402.   

 

Neste quadro, nota-se que a parte interessada “3” está no nível de engajamento desejado. As 

partes 1 e 2, por sua vez, necessitam ações mais enfáticas para serem conduzidas ao nível de 

engajamento desejado. 

Baseando-se na matriz de engajamento, a equipe de projeto pode mapear os níveis de 

expectativas dos stakeholders atuais e desejados e, com uso de outras ferramentas e técnicas 

(por exemplo, opinião especializada), fazer uso de ações e comunicações de engajamento.  

Após a apresentação dos grupos de dados que compõem a Entrada e as Ferramentas e 

Técnicas, chega-se ao grupo de dados que irá gerar o resultado deste trabalho. No grupo 

“SAÍDAS”, irá surgir o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas, bem como o 

Atualizações nos Documentos do Projeto. 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2013, p.430), o Planto de Gerenciamento das Partes 

Interessadas faz parte do Plano de Gerenciamento do Projeto, e é responsável por identificar 

“... as estratégias de gerenciamento necessárias para o engajamento das partes interessadas de 
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maneira eficaz”. Cita-se ainda que este Plano pode ser formal ou informal, bem estruturado ou 

detalhado, de acordo com as necessidades do projeto.       

Dados citados pelo PMBOK (PMI, 2013, p.430), além do registro das partes interessadas, e 

contidos no Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas, são: 

• Níveis de engajamento desejados e atuais das principais partes interessadas; 

• Âmbito e impacto da mudança nas partes interessadas; 

• Inter-relacionamentos identificados e sobreposição potencial entre as partes 

interessadas; 

• Requisitos de comunicações das partes interessadas para a atual fase do projeto; 

• Informações a serem distribuídas às partes interessadas, incluindo idioma, formato, 

conteúdo e nível de detalhes; 

• Motivo da distribuição daquela informação e o impacto esperado no engajamento das 

partes interessadas; 

• Intervalo de tempo e frequência para a distribuição das informações necessárias às 

partes interessadas; e 

• Método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das partes interessadas à 

medida que o projeto progride e se desenvolve. 

 

Baseando-se nas informações obtidas junto às partes interessadas, e inseridas no Plano, o 

gerente de projetos deve ter o discernimento adequado para tratamento e disseminação de tais 

informações, de acordo com a fonte destas. Isto porque as informações podem ser 

prejudiciais, no caso, por exemplo, de virem de um stakeholder resistente ao projeto (PMI, 

2013).  

Já Valle et al (2014) sugere o seguinte conteúdo para o Plano de Gerenciamento das Partes 

Interessadas: 

• Registro e classificação dos stakeholders-chave; 

• Níveis atual e desejado do engajamento dos stakeholders; 

• Estratégia de mudança do nível de engajamento dos stakeholders; 

• Impacto das mudanças para os stakeholders; 

• Níveis de sobreposição dos stakeholders; 

• Formas de comunicação entre os stakeholders para o projeto; 



37 

 

• Método de atualização e refino do plano de gerenciamento de stakeholders.   

O outro grupo de dados de SAÍDAS do processo Planejar o gerenciamento das partes 

interessadas, “Atualizações nos Documentos do Projeto”, refere-se a documentos do 

projeto que podem ser atualizados, e que incluem, mas não se limitam a, Cronograma do 

Projeto e Registro das Partes Interessadas.   

Os outros dois processos do gerenciamento das partes interessadas, o processo Gerenciar o 

Engajamento das Partes Interessadas, e o processo Controlar o Engajamento das Partes 

Interessadas, por fugirem do escopo, não serão objeto de estudo do presente trabalho. 

Apresentada a teoria sobre gerenciamento das partes interessadas, parte-se, no próximo item, 

à discussão sobre a descrição de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, bem como sobre o 

contexto destas no Brasil e, especificamente, na Bacia do Rio Paraná. 

2.3 PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – PCHS 

2.3.1 O Modelo do Setor Elétrico Brasileiro 

Na figura a seguir, representam-se as principais instituições do modelo do setor elétrico do 

país: 

Figura 10: Instituições do Setor Elétrico Brasileiro. 

 

 

Fonte: https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-

atuamos/com_quem_se_relaciona?_afrLoop=1168531707586599#%40%3F_afrLoop%3D1168531707586599%

26_adf.ctrl-state%3Djk0gltu5o_4, [200?]. Acesso em 12/02/2016.. 
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Resumidamente, estas instituições têm as seguintes funções (CCEE, [200?]): 

• Ministério de Minas e Energia – MME: é o órgão do governo federal responsável pela 

condução das políticas energéticas do país. Principais obrigações: formular e 

implementar as políticas para o setor energético, de acordo com as diretrizes definidas 

pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE. 

• Conselho Nacional de Política Energética – CNPE: formulação de políticas e diretrizes 

de energia para assegurar o suprimento de insumos energéticos a todas as áreas do 

país; 

• Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE: acompanhamento e avaliação 

da continuidade e da segurança do suprimento elétrico em todo o território nacional; 

• Empresa de Pesquisa Energética – EPE: principais atribuições contemplam realizar 

estudos e projeções da matriz energética brasileira; executar estudos que propiciem o 

planejamento integrado de recursos energéticos; desenvolver estudos que propiciem o 

planejamento de expansão da geração e da transmissão de energia elétrica de curto, 

médio e longo prazos; realizar análises de viabilidade técnico-econômica e 

socioambiental de usinas;  obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos 

hidrelétricos e de transmissão de energia elétrica. 

• Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Além disso, é 

responsável pela promoção de licitações na modalidade de leilão para a contratação de 

energia elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional - SIN. 

• Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS: é a instituição responsável por operar, 

supervisionar e controlar a geração de energia elétrica no Sistema Integrado Nacional - 

SIN e por administrar a rede básica de transmissão de energia elétrica no Brasil. 

• Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE: instituição responsável pelo 

equilíbrio operacional do mercado de comercialização de energia.  

Destas instituições, a ANEEL torna-se fundamental quando um produtor independente de 

energia pretende implantar uma PCH no país. Isto porque é ela que disciplina as diretrizes 

deste setor. A partir do ano de 1995, foi percebida uma grande reestruturação regulamentar no 

setor elétrico brasileiro. Introduziu-se a livre competição nos setores de geração e transmissão 

de energia, a partir do que novos agentes passaram a ter livre acesso na prestação de serviços 

relacionados à energia elétrica. Reforçaram-se os papéis dos órgãos reguladores e, em 
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paralelo, reduziu-se o papel do Estado nas funções empreendedoras neste setor (ANEEL, 

2003).  

Alguns aspectos importantes advieram destas mudanças. Além da criação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, também passaram a existir quatro setores separados 

relacionados às atividades de energia elétrica: geração, transmissão, distribuição e 

comercialização. No âmbito da livre competição, surgiram as figuras do Produtor 

Independente de Energia Elétrica – PIE, e a do Consumidor Livre. Estes novos atores 

passaram a existir em virtude de que, com as mudanças, passaram a poder transportar a 

energia gerada, através do acesso às linhas de transmissão, mediante o pagamento de uma 

tarifa.  

Para o setor da produção, ressalta-se princípio da competição. Há no modelo implementado 

três modalidades de exploração: serviço público, produção independente e autoprodução.  

“A produção independente possibilita a entrada de novos investidores 

com autonomia para realização de contratos bilaterais de compra e venda 

de energia elétrica, de forma competitiva e com flexibilidade para 

consolidação de suas estratégias. A geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica no Brasil tem algumas instituições que regulamentam 

estes setores” (ANEEL, 2003, p.13). 

Desta forma, a concepção de geração de energia através de PCHs tem se tornado o meio mais 

procurado pelos investidores, tanto para a comercialização, quanto para a produção de energia 

para consumo próprio. 

2.3.2 Conceito de PCH 

PCH é uma espécie de usina de hidroeletricidade, cuja concepção tem sido cada vez mais 

adotada para ampliação da oferta de eletricidade no Brasil. As usinas hidrelétricas são as 

fontes geradoras de energia mais limpas e econômicas do mundo.  

Do ponto de vista técnico, o princípio de funcionamento de uma PCH obedece, basicamente, 

ao funcionamento das hidrelétricas de grande porte. A energia que advém da vazão de água 

(hidráulica) é transformada pelas turbinas em energia mecânica, e esta, por sua vez, é 

transformada em energia elétrica por um gerador, para ser fornecida ao sistema elétrico por 

meio de linhas de transmissão (FLÓREZ, 2011).  

Na figura 10, sintetiza-se este processo. A energia hidráulica aparece na passagem forçada da 

água por um conduto. Com o grande montante de energia cinética criado, o fluido é então 
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lançado na área da turbina. Ao passar pelas pás, estas irão girar o eixo ao quão estão 

acopladas. Neste momento, a energia cinética é transformada em energia mecânica sob a 

forma de rotação. O eixo, por sua vez, é acoplado a um gerador elétrico, onde será gerada a 

energia elétrica que será enviada aos consumidores finais (empresas e residências). 

Figura 11: Processo simplificado de geração de energia elétrica em PCHs. 

 

Fonte: http://www.inepar.com.br/not_uhe_santonio.htm, [201?]. Acesso em 12/03/2016. 

Do ponto de vista normativo, de acordo com a definição da Agência Nacional de Energia 

Elétrica, caracterizam-se como Pequenas Centrais Hidrelétricas, ou PCHs: 

“...aqueles empreendimentos destinados a autoprodução ou produção 

independente de energia elétrica, cuja potência seja superior a 3.000 kW e 

igual ou inferior a 30.000 kW e com área de reservatório de até 13 km², 

excluindo a calha do leito regular do rio.” (ANEEL, 2015, p.1). 

Desta forma, há duas maneiras para classificar uma usina como sendo PCH: a energia elétrica 

produzida em termos de potência (de 3000 a 30000 kW) e a área total destinada ao 

reservatório (até 13km²), quando este existir.    

Este é o critério técnico para definição de uma PCH. Há, ainda, uma classificação quanto à 

capacidade de regularização do reservatório. Assim, são três os tipos de PCHs de acordo com 

esta classificação: 
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• A fio d’água; 

• De acumulação, com regularização diária do reservatório; 

• De Acumulação, com regularização mensal do reservatório; 

Os dois últimos tipos acima descritos ocorrem “quando as vazões de estiagem do rio são 

inferiores à necessária para fornecer a potência para suprir a demanda máxima do mercado 

consumidor” (ELETROBRAS, 2000, p.18). A diferença entre estes é a temporariedade da 

medição da vazão do rio: ou diária, ou de acordo com a média mensal considerada para o 

dimensionamento energético.  

Já o tipo de PCH a fio d’água  
“...é empregado quando as vazões de estiagem do rio são iguais ou 

maiores que a descarga necessária à potência a ser instalada para atender à 

demanda máxima prevista. Nesse caso, despreza-se o volume do 

reservatório criado pela barragem. O sistema de adução deverá ser 

projetado para conduzir a descarga necessária para fornecer a potência 

que atenda à demanda máxima. O aproveitamento energético local será 

parcial e o vertedouro funcionará na quase totalidade do tempo, 

extravasando o excesso de água.” (ELETROBRAS, 2000, p.17). 

 

Ou seja, neste modelo, o volume do reservatório é desprezado, pois a vazão de estiagem do 

rio é suficiente para a produção de energia na potência instalada de acordo com a demanda 

prevista.  

Esse tipo de PCH apresenta, dentre outras, as seguintes simplificações: 

 

• Dispensa estudos de regularização de vazões; 

• Dispensa estudos de sazonalidade da carga elétrica do consumidor; e 

• Facilita os estudos e a concepção da tomada d’água. 

Somado a isto, há o fato de que as barragens de contenção de água são usualmente baixas, de 

volumes relativamente reduzidos. Isto porque, ao contrário das grandes hidrelétricas, onde as 

barragens se destinam a armazenar grandes volumes de água e assim permitir maior 

perenidade mesmo em tempos de seca, no caso das PCHs, estas barragens têm a função 

apenas de desviar a água para o circuito de adução (ELETROBRAS, 2000). Portanto, como as 

áreas inundadas são pequenas, os valores despendidos com indenizações serão reduzidos, e os 

impactos sociais, menores.  

Apresentadas as características técnicas de funcionamento de uma PCH, parte-se para a 

contextualização do setor elétrico do país.  

No subitem a seguir, descrevem-se as normativas nacionais e as do Estado do Paraná para a 

exploração de potenciais elétricos através PCHs. 



42 

 

2.3.3 PCHs no Brasil e no Estado do Paraná – Contextualização e Legislação 

A grande fonte de produção de energia elétrica para a matriz energética brasileira é 

proveniente de empreendimentos hidrelétricos. De acordo com a ANEEL (2016), a 

capacidade instalada proveniente da fonte hídrica é de 95.446 MW (megawatt) de um total de 

1227 empreendimentos em operação, perfazendo mais de 61% da geração elétrica brasileira. 

Deste montante, de PCHs são produzidos 4.862 MW de energia, em 450 empreendimentos 

em operação. Ou seja, aproximadamente 3,28% da energia produzida no país são advindos de 

PCHs, volume que tende a aumentar significativamente nos próximos anos. 

Apresentado o contexto das PCHs na matriz energética brasileira, parte-se para uma breve 

apresentação as etapas necessárias à implantação e entrada em operação destes 

empreendimentos.  

Na figura a seguir, mostra-se o fluxograma destas etapas.  
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Figura 12: Fluxograma das etapas para autorização de implantação de uma PCH. 

 

Fonte: www.portalpch.com.br/saiba-mais/etapas-de-implantacao-de-uma-pch.html, [201?]. Acesso em 

12/09/2015. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU5K2vt7TOAhVCgJAKHT2bD_kQjRwIBw&url=http://blogdourias.blogspot.com/2011/09/como-se-implantar-uma-pequena-pch.html&psig=AFQjCNEURzT6QJwUyqariB87tAbk1bCTgw&ust=1470835499489807


44 

 

Analisando o fluxograma, destaca-se, primeiramente, a importância da ANEEL. De início, é 

este o órgão responsável pela análise do potencial hidráulico da bacia onde o rio onde será 

implantada a PCH se encontra. Na bacia hidrográfica do Rio Paraná, o Potencial Hidrelétrico 

Conhecido é de 62.335,68 MW (SIPOT apud ELETROBRAS, 2015).   

Além disso, a ANEEL também é responsável pela análise e aprovação do projeto básico do 

empreendimento. 

Em paralelo à análise do projeto básico, o órgão ambiental estadual competente, no caso do 

Paraná, o IAP (Instituto Ambiental do Paraná), analisa e aprova os relatórios ambientais 

enviados pelo interessado na implantação da PCH. Após esta análise e aprovação, o IAP 

analisa a solicitação da Licença Prévia para funcionamento da PCH.  

De acordo com Valêncio (2014), é justamente o licenciamento ambiental um dos maiores 

entraves à concessão de direito de instalação de PCHs. Isto porque, para participar de um 

leilão de energia, os empreendedores precisam obrigatoriamente da outorga da ANEEL. 

Ocorre que, mesmo tendo o projeto básico aprovado, a agência só formaliza o processo com o 

licenciamento ambiental em mãos. E o licenciamento depende de várias instâncias.  

Por outro lado, para haver uso do potencial hidráulico da bacia hidrográfica, deve haver 

outorga por parte do órgão competente. Surge, portanto, na terceira etapa do fluxograma, 

juntamente com a ANEEL e o IAP, a AGUASPARANÁ para o caso de empreendimentos no 

Paraná. É este órgão, no âmbito paranaense, o responsável pela outorga do uso de recursos 

hídricos sob domínio do Estado.  

Portanto, havendo, nesta terceira etapa, a aprovação, por parte da ANEEL (projeto básico), do 

IAP (licenças prévia e de instalação) e da AGUASPARANÁ (outorga de uso do potencial 

hidráulico), será elaborado o Projeto Executivo, autorizado o início da construção da usina, e 

iniciados os programas ambientais entregues ao órgão ambiental competente (IAP). 

Finalmente, é concedida a Licença de Operação (LO).    

Desta forma, identificam-se os principais stakeholders, no âmbito regulatório, do processo de 

obtenção das licenças necessárias para construção e entrada em operação da PCH: ANEEL, 

IAP e AGUASPARANÁ (para o Estado do Paraná).  

Apresentado o estudo teórico sobre o assunto Gerenciamento de Partes Interessadas e sobre o 

assunto PCHs, parte-se para o resultado prático do presente trabalho. 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

O presente TCC trata da proposição de um plano de gerenciamento de partes interessadas na 

implantação de uma PCH. 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos a partir tanto da literatura estudada, 

bem como os obtidos de entrevistas a um profissional que já trabalhou com projetos de PCHs. 

A escolha por apenas um profissional da área se justifica, tanto pelo fato deste ter boa 

experiência em empreendimentos como o objeto deste TCC, quanto pelo fato de que a teoria 

existente sobre o assunto já ser, por si só, referência suficiente para identificar e classificar os 

stakeholders em projetos de PCHs.  

3.1  IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS PARA O CASO ESPECÍFICO DESTE 

TRABALHO  

Para a entrevista, enviada por correio eletrônico (e-mail) ao profissional, foi elaborada a 

planilha contida a seguir.  

Quadro1: Questionário de entrevista  

       

Estado 
Atual e 

Desejado   
 

N
o

m
e/

C
ar

go
 

G
ra

u
 

In
te

re
ss

e 

Q
u

al
 o

 s
e

u
 

in
te

re
ss

e
 n

o
 

p
ro

je
to

 

P
o

d
er

 

Fo
rm

a 
d

e
 

A
tu

aç
ão

 &
 

D
is

p
o

n
ib

ili
d

a

d
e 

C
o

m
p

o
rt

am
e

n
to

 E
sp

e
ra

d
o

 
/ 

Tí
p

ic
o

 

In
co

n
sc

ie
n

te
 

R
e

si
st

e
n

te
 

N
e

u
tr

o
 

Lí
d

e
r 

A
p

o
ia

d
o

r 

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

Fonte: AUTOR 

A primeira coluna destina-se a identificar os principais stakeholders que o entrevistado 

verificou ao longo de suas experiências profissionais.   
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A segunda coluna demonstra o grau de interesse que o stakeholder identificado apresenta em 

relação ao projeto. A terceira coluna descreve qual é este interesse. 

Na quarta coluna, mostra-se o grau de influência que a parte interessada identificada exerce 

sobre o projeto.  

A quinta coluna demonstra a “função”, a maneira como o stakeholder exerce sua influência 

no projeto, bem como sua disponibilidade para tratar de assuntos concernentes ao projeto.  

Na sexta coluna, descrevem-se as idiossincrasias do stakeholder, ou seja, quais suas 

características e comportamentos pessoais e como este poderá influenciar em suas atuações 

em relação aos assuntos do projeto. 

Por fim, as últimas colunas demonstram qual o estado atual e qual o estado desejado (pelo 

gerente de projetos), de cada stakeholder afetado pelo projeto.  

Desta forma, obteve-se, do profissional entrevistado, a lista abaixo.  

Quadro 2: Identificação dos stakeholders pelo entrevistado. 
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Mídia 

4 

Interesse em 
divulgação de boas 

e más praticas 4 

Patrocina
dor e 
pouca 
disponibi
lidade 

Informativa, 
sensacionalista   A     F 

Concorrentes  
3 

Interesse em 
soluções adotadas 3 Executor Informal     A/F     

Ambientalistas   

e demais 

ONGs 
5 

Cuidados com 
recursos naturais 4 

Baixa 
disponibi
lidade e 
reativo Sensacionalista   A F     

Sindicatos 

5 

Condições de 
trabalho dos 
funcionários 4 

Baixa 
disponibi
lidade e 
reativo 

Difícil de 
negociar   A     F 

Comunidades 

Locais 
5 

Interesse em 
oportunidades de 

trabalho 4 

Baixa 
disponibi
lidade e 
reativo 

Fácil de 
negociar     A/F     
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Proprietários 

de terras 

5 

Interesse pessoal 
de proprietários 

que tenham terras 
nas cercanias dos 

acessos aos 
canteiros de obra 4 

Baixa 
disponibi
lidade e 
reativo 

Flexíveis a 
mudanças   A     F 

Rede de ensino 

3 
Operários que 
tragam família 1 

Média 
disponibi
lidade e 
proativo 

Participativo e 
geradores de 
opiniões         A/F 

Grupos 

religiosos 
5 

Operários de 
mesmas crenças 3 

Média 
disponibi
lidade e 
neutro 

Participativo e 
geradores de 
opiniões     A   F 

Comércio local 

5 

Interesse em 
expansão durante 

as obras 2 

Média 
disponibi
lidade e 
neutro Informal     A   F 

Fornecedores 

5 

Interesse em 
vendas de insumos 

e soluções 
inovadoras 4 

Alta 
disponibi
lidade e 
proativo 

Fácil de 
negociar         A/F 

Comunidades 

Indígenas 
3 

Posicionamento 
Neutro 4 

Baixa 
disponibi
lidade e 
reativo 

Difícil de 
negociar   A F     

Clientes – 

usuários finais 

de energia, 

indiretos. 2 Pouco interesse 1 

Baixa 
disponibi
lidade e 
neutro Informal A   F     

Investidores 

5 

Interesse no 
retorno financeiro, 

otimização de 
recursos 5 

Baixa 
disponibi
lidade e 
reativos 

Difícil de 
negociar, 
geradores de 
opinião         A/F 

Gerente de 

Projetos 

5 

Interesse em 
atingir os objetivos 

do projeto, 
visibilidade 
profissional 4 

Alta 
disponibi
lidade e 
proativo 

Participativo, 
fácil de 
negociar         A/F 

Diretoria 

5 

Excelência na 
aplicação dos 

processos, 
visibilidade da 

empresa 5 

Média 
disponibi
lidade e 
reativo 

Fácil de 
negociar, 
geradores de 
opinião         A/F 

Órgãos 

públicos 

locais, 

estaduais e 

federais 4 

Regulação dos 
documentos de 
funcionamento da 
obra e licenças 5 

Média 
disponibi
lidade e 
reativo 

Difícil de 
negociar   A F     

Fonte: AUTOR.  



48 

 

Comparando-se os dados obtidos pela entrevista e os dados existentes nas obras teóricas 

pesquisadas para este trabalho, com ênfase a de Rocha e Goldschimidt (2010) demonstrada a 

seguir, nota-se uma confluência nos stakeholders identificados: 

• Gerente de Projetos: responsável pelo gerenciamento entre as diversas áreas do 

projeto. Todas as informações deverão ser centralizadas a este profissional, que fará a 

interface entre os diversos stakeholders do projeto. 

• Agências e administradores governamentais: órgãos públicos que normatizam e 

fiscalizam a atuação das empresas em seus ramos. No caso em questão, a ANEEL, o 

ÁGUASPARANÁ, o IAP, a(s) prefeitura(s) da(s) cidade(s) envolvida(s), etc.  

• Clientes: para o presente estudo, os clientes serão as distribuidoras de energia. A 

energia que será produzida pela PCH hipotética em estudo será enviada à rede elétrica 

para ser distribuída aos clientes finais.  

• Comunidades locais: Em projetos de usinas elétricas, este stakeholder deve ser um dos 

principais centros de atenção por parte do projeto, na concepção, implantação e 

operação da PCH. Envolve não só indivíduos ou grupos de indivíduos (populações 

indígenas, grupos religiosos, rede de ensino local - universidade, escolas - associações, 

entidades de classe etc.), mas também empresas, que se situem ao redor das 

instalações a serem implantadas.  

• Concorrentes: não são stakeholders com grande grau de influência para o caso deste 

estudo. Isto porque, uma vez obtida a licença para implantação, a usina não terá 

concorrentes para aquela área específica. Além disso, o preço a ser remunerado por 

MW/h produzido é regulado pelo governo federal.   

• Imprensa: um dos atores mais importantes em projetos de usinas. Isto porque tem 

grande poder de influência na opinião pública, podendo atuar tanto favorável quanto 

desfavoravelmente à implantação da usina.  

• Intermediários financeiros: agentes emprestadores de capital, que auxiliam em 

financiamentos, empréstimos e investimentos de longo prazo.  

• Sindicatos: representam os interesses dos funcionários e dos empregadores. 

• Fornecedores: stakeholder chave ao projeto, pois participam diretamente da cadeia 

produtiva do empreendimento.  

• Grupos de ativistas: outra parte interessada chave no projeto. Nota-se que sua 

influência tem sido cada vez maior no sentido de pressionar as empresas a atuarem 
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cada vez mais de maneira socialmente responsável. Exemplos são pessoas e grupos 

ambientalistas, como o Greenpeace e outras organizações não governamentais 

(ONGs). 

A estas listas, oportuno citar a Rede de Ensino local e regional, que será fomentada e, ao 

mesmo tempo, exercerá influência no projeto, pois poderá capacitar a mão-de-obra local e 

torná-la apta a trabalhar no projeto ou na usina.  

Também é oportuno discorrer um pouco sobre comunidades indígenas. A existência destas no 

entorno dos projetos de usinas, até então, inviabilizava o andamento de sua aprovação. Porém, 

em decisão recente, “a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 

aprovou, no dia 16/03/2016, projeto de decreto legislativo que autoriza o Poder Executivo a 

construir uma pequena central hidrelétrica (PCH) no Rio Irani, dentro das terras indígenas 

Toldo Chimbangue I e II, em Santa Catarina” (ABRAPCH, 2016, p.1). Ou seja, se a votação 

do decreto no Plenário do Senado Federal for favorável, abrir-se-á um precedente à 

autorização para construção de PCHs em área indígenas. Continuarão, porém, subsistindo as 

obrigatoriedades atuais para requisitos de impactos socioeconômicos advindos de projetos de 

PCHs, como as oitivas de populações locais, comunidades indígenas, etc. 

3.2 Classificação dos stakeholders Identificados - Modelo de Rede de Poder/Interesse com 

as Partes Interessadas Conforme o PMBOK. 

Faz-se uso da ferramenta de classificação das partes interessadas de acordo com a matriz 

proposta pelo PMBOK. Para facilitar a inserção na matriz, relacionam-se os stakeholders 

identificados através das letras seguindo a sequência alfabética. 

A - Mídia 

B - Concorrentes  

C - Ambientalistas e demais ONGs 

D - Sindicatos 

E - Comunidades Locais 

F - Proprietários de terras 

G - Rede de ensino 

H - Grupos religiosos 
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I - Comércio local 

J - Fornecedores 

K - Comunidades Indígenas 

L - Clientes – usuários finais de energia, indiretos. 

M - Investidores 

N – Gerente de Projetos  

O – Diretoria 

P - Órgãos públicos locais, estaduais e federais 

De posse desta relação, parte-se para sua inserção na matriz “poder/influência”. 

Figura 13: Matriz Poder/Interesse baseada no PMBOK. 

 

Fonte: Adaptado de PMI, 2013, p.396. 

Destacam-se, na matriz, os stakeholders “M” e “L” (Investidores e Clientes, respectivamente). 

Os investidores detêm o maior grau possível de poder e de influência. Já o cliente, por ser 
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apenas, para o caso da PCH, uma parte interessada situada no final da cadeia, não tem 

exatamente grande interesse no projeto especificamente, nem tem tanto poder para a decisão 

de investimento. Isto porque os preços de energia no país são pré-definidos por órgão central, 

e a distribuição da energia para estes clientes finais é feita por apenas uma entidade (no caso 

do Paraná, a COPEL – Companhia Paranaense de Eletricidade).  

3.3 Plano de Gerenciamento dos Stakeholders  

Baseando-se nas listas de identificação e classificação das partes interessadas para este projeto 

específico, mostradas nos subitens “3.1” e “3.2”, parte-se finalmente para uma sugestão de 

Plano de Gerenciamento de Stakeholders. 

Na planilha a seguir, na coluna à esquerda, é inserido o stakeholder identificado. Na segunda 

coluna, insere-se sua forma de atuação e sua disponibilidade para assuntos do projeto. Na 

terceira coluna, é inserido o comportamento usual do respectivo stakeholder. Por fim, na 

quarta coluna, insere-se o modus operandi com o qual o gerente de projetos deve atuar em 

relação ao stakeholder. 
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Quadro 3: Plano de gerenciamento dos stakeholders. 
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A - Mídia 

Patrocinador e 

pouca 

disponibilidade 

Informativa, 

sensacionalista 

Gerenciar com atenção - pode ser 

aliado ou um grande inimigo do projeto. 

Deve ser engajado desde o início, e 

nenhuma informação relevante deve ser 

a ele suprimida. 

B - 

Concorrentes 

– mercado 

regulado, não 

há 

concorrentes 

na real 

acepção da 

palavra. 

Executor Informal 

Monitorar - Praticamente não há 

concorrência para implantação de PCHs. 

Tendo verba e as licenças requeridas, 

praticamente qualquer investidor pode 

atuar no ramo. 

C - 

Ambientalista

s e demais 

ONGs 

Baixa 

disponibilidade 

e reativo 

Sensacionalista 

Gerenciar com atenção - não 

raramente, este grupo possui idéias 

radicais, e em quase 100% dos casos são 

contrários a qualquer interferência 

humana na natureza. Demandam grande 

planejamento e um ótimo plano de 

gerenciamento ambiental e contenção de 

riscos ambientais. Negociação difícil, 

devem ser envolvidos em todas as fases 

do projeto.  

D - Sindicatos 

Baixa 

disponibilidade 

e reativo 

Difícil de 

negociar 

Gerenciar com atenção - são 

inicialmente favoráveis a projetos que 

tragam empregos, mas suas exigências 

por vezes podem inviabilizar projetos. 

Devem ser envolvidos em especial na 

execução da obra, bem como, sobretudo, 

depois da entrada em operação da usina 

(contratação de funcionários). 

E - 

Comunidades 

Locais 

Baixa 

disponibilidade 

e reativo 

Fácil de 

negociar 

Gerenciar com atenção - vêem em 

projetos desta magnitude, em geral, 

melhores oportunidades de vida, por 

isso, tendem a ser favoráveis ao projeto. 

Negociação favorável, usando-se de 

razoabilidade. 
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F - 

Proprietários 

de terras 

Baixa 

disponibilidade 

e reativo 

Flexíveis a 

mudanças 

Gerenciar com atenção - stakeholder 

chave, pois dele depende a 

disponibilização das áreas necessárias à 

implantação da usina. Demandam 

grande poder de negociação. 

G - Rede de 

ensino 

Média 

disponibilidade 

e proativo 

Participativo e 

geradores de 

opiniões 

Manter informado - são stakeholders 

secundários, somente com a efetiva 

autorização para implantação da PCH é 

que entrarão em cena. Negociação 

neutra.  

H - Grupos 

religiosos 

Média 

disponibilidade 

e neutro 

Participativo e 

geradores de 

opiniões 

Manter informado - este é um grupo 

importante em um país religioso como o 

Brasil. Exercem influência em seus fiéis, 

que tendem a ser um número expressivo 

da população local. Devem ser 

envolvidos nas discussões importantes 

do projeto.  

I - Comércio 

local 

Média 

disponibilidade 

e neutro 

Informal 

Manter informado - grupo com grande 

interesse, mas com pouco poder. 

Portanto, trata-se de stakeholder 

secundário. Negociação neutra.  

J - 

Fornecedores 

Alta 

disponibilidade 

e proativo 

Fácil de 

negociar 

Gerenciar com atenção - grupo chave, 

tanto para a elaboração do projeto 

(escritórios de engenharia), quanto para 

os estudos ambientais e de viabilidade 

econômica (profissionais experientes na 

área), e, por fim, para o fornecimento 

dos equipamentos e a execução efetiva 

das obras da usina. Negociação difícil se 

houver poder de barganha por parte 

deste grupo. 

K - 

Comunidades 

Indígenas 

Baixa 

disponibilidade 

e reativo 

Difícil de 

negociar 

Gerenciar com atenção - grupo foco de 

atenções, sobretudo por parte da mídia e 

das ONGs. Deve ter seus direitos 

respeitados (culturais, sociais, 

econômicos), Não raro, usinas instaladas 

são demandadas por estas comunidades,  

informalmente, para patrocinarem festas 

e rituais.  



54 

 

L - Clientes – 

usuários finais 

de energia, 

indiretos. 

Baixa 

disponibilidade 

e neutro 

Informal 

Monitorar - stakeholders de final da 

cadeia. Único interesse é ter energia 

elétrica a baixo custo, 100% disponível, 

e de qualidade. Somente os 2 últimos 

parâmetros podem ser influenciados pela 

usina, pois o custo da energia é definido 

por órgãos governamentais junto às 

distribuidoras.  

M - 

Investidores 

Baixa 

disponibilidade 

e reativos 

Dificl de 

negociar, 

geradores de 

opinião. 

Gerenciar com atenção - stakeholders 

chave, visto que são essenciais para a 

viabilidade econômica do 

empreendimento. São a fonte de 

dinheiro. Negociação árdua, devem ser 

dadas garantias que por vezes 

inviabilizam o negócio. 

N - Gerente de 

Projetos 

Alta 

disponibilidade 

e proativo 

Participativo, 

fácil de 

negociar. 

Stakeholder que fará a interface entre a 

empresa e os demais stakeholders. 

Grande interesse nos resultados do 

projeto, mas poder menor do que 

diretores e investidores.  

O - Diretoria 

Média 

disponibilidade 

e reativo 

Facil de 

negociar, 

geradores de 

opinião. 

Gerenciar com atenção - dar pleno 

conhecimento de tudo o que acontece no 

projeto. Seguir à risca suas ordens, 

usando de negociação para aquelas 

inviáveis ou prejudiciais ao projeto. 

P- Órgãos 

públicos 

locais, 

estaduais e 

federais. 

Média 

disponibilidade 

e reativo 

Dificil de 

negociar 

Gerenciar com atenção - como definem 

os requisitos para as PCHs em leis, 

decretos e resoluções, a negociação com 

este grupo é praticamente nula (ao 

menos na teoria). Trata-se do famoso 

"cumpra-se", sob pena de ter negada a 

execução e implantação do projeto 

básico da PCH. Porém, esta verdade 

pode ser relativizada, na medida em que, 

quem elabora e aprova as leis nesta área 

são os deputados e senadores. Portanto, 

neste caso, a negociação volta a ser 

importante instrumento para viabilizar 

os interesses de investidores em PCHs, 

fazendo lobby nos parlamentares para 

aprovação de legislação favorável.  
Fonte: AUTOR. 
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4. CONCLUSÃO 

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

para um projeto fictício de implantação de uma PCH na Bacia do Rio Paraná.  

A área de projetos tem dado grande ênfase ao assunto de gerenciamento de partes interessadas 

em empreendimentos. Tanto é verdade que o PMBOK, a “bíblia” dos gerentes de projetos, 

sofreu a inclusão de um capítulo específico para o assunto.  

Na área de usinas, onde se englobam as PCHs, este assunto adquire importância fundamental. 

Isto porque é árdua a obtenção da licença de operação para estas usinas, pois diversas são as 

fases e, sobretudo, os stakeholders envolvidos em projetos deste porte. Por envolverem, em 

geral, significativas áreas geográficas, bem como por impactar fortemente o ambiente cultural 

e socioeconômico das comunidades envolvidas, as partes interessadas do projeto, além de 

serem em grande número, têm de maneira geral grande influência no sucesso ou fracasso na 

implantação das usinas.    

Desta forma, o presente trabalho se propôs a elaborar um plano, simples, para o 

gerenciamento das partes interessadas de uma PCH hipotética. Através de pesquisas 

bibliográficas nos assuntos correlatos, bem como de uma entrevista, partiu-se da 

identificação, passando pela classificação, e chegou-se se finalmente à sugestão de plano para 

gerenciamento dos stakeholders identificados, sempre tendo como fundo e embasamento as 

boas práticas de gerenciamento de projetos sugeridas no guia PMBOK. 

 



56 

 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Devido ao alinhamento entre os escopos do curso (Gerenciamento de Projetos) e do presente 

trabalho, não foram explorados em toda a sua grandiosidade os processos sugeridos no 

PMBOK para o gerenciamento das partes interessadas.  

Desta forma, um possível desdobramento para o presente trabalho seria o de estudar todos os 

quatro processos do gerenciamento de projetos do PMBOK, o que incluiria o gerenciamento e 

o controle do engajamento das partes interessadas em projetos de PCHs.  
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