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Resumo 

A temática desta investigação é o modelo de gerenciamento de stakeholders. O objetivo é 

identificar oportunidades de melhoria na prática da gestão de stakeholders internos do projeto 

partindo de um conceito de integração de processos. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica onde foram contemplados artigos publicados e indexados em banco de dados 

eletrônicos do Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e demais estudos que não constam 

nestas bases de dados por meio do buscador Google Acadêmico. Os resultados descrevem sobre 

a necessária mudança organizacional e gestão, visto que os altos níveis de competência, a 

globalização do crescimento econômico e o aumento das tecnologias emergentes são alguns 

dos fatores que influenciam a mudança nas organizações e os processos de renovação. Também 

pontuou sobre o planejamento estratégico, pois toda empresa projeta planos estratégicos para 

atingir seus objetivos e metas. Ainda, se tratou de esclarecer a relação ética, teoria do bem 

comum e o gerenciamento de stakeholders com a proposta de formular a possibilidade e a 

pertinência de identificar e modelar os grupos interessados na empresa a partir do princípio 

básico de quem e o que importa. Em conclusão, o processo de um projeto deve assegurar a 

identificação correta das partes interessadas (stakeholders), a sua classificação, bem como a 

atualização do seu registro com prazo apropriado para a consecução do projeto. 

 

Palavras Chave: Gestão. Planejamento. Stakeholders. Processo. 

 



 

 

Abstract 

 

The theme of this research is the stakeholder management model. The objective is to identify 

opportunities for improvement in the practice of managing internal stakeholders of the project 

based on a concept of process integration. The methodology used was a bibliographical work 

where articles were published and indexed in electronic database of the Scientific Electronic 

Library Online (ScIELO) and other studies that are not included in these databases through the 

Google Scholar search engine. The results describe the necessary organizational change and 

management, as high levels of competence, the globalization of economic growth, and the rise 

of emerging technologies are some of the factors that influence organizational change and 

renewal processes. He also scored on strategic planning, as every company designs strategic 

plans to achieve its goals and objectives. It was also a question of clarifying the ethical 

relationship, the theory of the common good and the management of stakeholders with the 

proposal of formulating the possibility and the pertinence of identifying and modeling the 

groups interested in the company based on the basic principle of who and what matters. In 

conclusion, the processes of a project must ensure the correct identification of the stakeholders, 

their classification, as well as the updating of their registration with an appropriate deadline to 

achieve the Project. 

 

Key Words: Management. Planning. Stakeholders. Process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

PROBLEMA 

 

 Qual a modelagem adequada para gerenciar expectativa e engajamento dos interessados 

– stakeholders nas empresas? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é identificar oportunidades de melhoria na prática da gestão de 

stakeholders partindo de um conceito de planejamento estratégico. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O modelo de gerenciamento de stakeholders. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

 

A relevância desta investigação se baseia no fato de que pode contribuir para o 

desenvolvimento de planos de gerenciamento de stakeholders em projetos. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Em relação aos procedimentos técnicos este estudo teve por base uma pesquisa 

bibliográfica. Segundo Gil (2007, p. 64) a pesquisa bibliográfica é “elaborada a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente 

com material disponibilizado na Internet”. 

Para isso, se realizou um levantamento bibliográfico no Scielo e Google Acadêmico, 

tendo Gestão, Planejamento, Stakeholder e Processo como palavras-chave. 

Quanto à abordagem do problema está pesquisa é qualitativa. A pesquisa qualitativa 

justifica-se por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. Esses 

tipos de estudo 
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Podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais. Contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar o 

entendimento de particularidades do comprometimento dos indivíduos 

(RICHARDSON, 1999 p. 79). 
 

Se observada sua natureza, esta pesquisa é aplicada. Segundo Silva; Menezes (2005, p. 

20) a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. 

 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 Para atingir o objetivo proposto e responder ao questionamento levantado, o trabalho 

aborda inicialmente alguns conceitos importantes. 

Primeiramente, descreve sobre a necessária mudança organizacional e gestão, visto que 

os altos níveis de competência, a globalização do crescimento econômico e o aumento das 

tecnologias emergentes são alguns dos fatores que influenciam a mudança nas organizações e 

os processos de renovação, com base na inovação permanente, são hoje, os grandes desafios no 

mundo empresarial. 

Dando sequência, se fez importante tratar do planejamento estratégico, pois toda 

empresa projeta planos estratégicos para atingir seus objetivos e metas. Estes planos podem ser 

a curto, médio e longo prazo, dependendo da extensão e magnitude da empresa. Ou seja, seu 

tamanho, pois isso implica que quantidade de planos e atividades deve executar cada unidade 

operacional, seja em níveis superiores ou níveis mais baixos.  

Por fim, se busca esclarecer a relação ética, teoria do bem comum e o gerenciamento de 

stakeholders com a proposta de formular a possibilidade e a pertinência de identificar e modelar 

os grupos interessados na empresa a partir do princípio básico de quem e o que importa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL E GESTÃO 

 

O dia a dia das organizações enfrenta novos desafios, seja uma organização de classe 

mundial ou uma pequena empresa, sempre existem novos questionamentos que afetam o seu 

comportamento e seu desempenho organizacional. 

Nestes tempos que mudam rapidamente, os novos desafios que prejudicam seriamente a 

sobrevivência das organizações, os novos concorrentes externos, a dificuldade de manter o 

talento humano e as novas tecnologias são elementos que obrigam as pessoas responsáveis pela 

gestão empresarial a estar preparadas para gerir a mudança e ter também as habilidades para 

motivar as pessoas para alcançar a renovação contínua e objetivos empresariais. 

A mudança organizacional vista como a capacidade de adaptação das organizações as 

diferentes transformações que ocorrem no meio ambiente interno ou externo mediante a 

aprendizagem, pode ser a resposta certa para um novo comportamento organizacional nos dias 

atuais. 

O comportamento de um grupo de pessoas não pode ser visto apenas de forma interna, 

mas, o indivíduo que está neste grupo compõe também outros grupos. Os grupos são 

considerados micro sociedades dentro das quais estes indivíduos vivem. 

A expectativa dos stakeholders está diretamente ligada à cultura da organização em que 

o indivíduo está inserido, pois, o nível de exigência e a forma de cobrança de uma organização 

estão em seu “DNA”, que é a forma de lidar com seus conflitos e administrá-los ou 

simplesmente ignorá-los e ajuda também a citar alguns dos principais motivos dos conflitos 

dentro de uma organização. 

Segundo Moreira (2012) as organizações estão em todo o tempo relacionando-se com o 

ambiente externo, como resultado desta relação surge influências recíprocas. Nesta interação as 

pessoas têm um papel fundamental. 

Os diferentes grupos em que os indivíduos participam, exercem sobre ele diversas 

exigências, o que pode fazer com que diferentes informações, regras e padrões se conflitem, 

deixando o indivíduo com problemas para se ambientar com exigências antagônicas. 

Uma razão importante pela qual ocorrem conflitos nas organizações é que as pessoas 

não entendem as suas atribuições e nem as dos seus colegas de trabalho. Não importa quão bem 

concebida seja uma estrutura organizacional, as pessoas devem entendê-la para fazê-la 
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funcionar. A compreensão se vê apoiada na forma material mediante o uso adequado de 

organogramas, de descrições detalhadas dos cargos, da especificação das relações de 

autoridade, de informação e mediante a introdução de metas específicas que dão vida aos 

cargos. 

Segundo Robbins (2004), a cultura organizacional mesmo possuindo características 

comuns não significa que não possa haver outras culturas “menores”, ou seja, subculturas. 

Mesmo havendo a cultura dominante mostrada no ambiente macro, as subculturas existem e 

seguem os valores centrais da cultura organizacional, compondo os valores centrais da cultura 

organizacional, tornando-os os valores básicos e dominantes aceitos em toda a organização. 

Como escreveram Drake; Smith (1977): 

 

A família e o trabalho podem conflitar nas suas exigências, como seria o caso no 

desempenho de papéis de negociar e uma estrita interpretação dos valores religiosos. 

Esta consideração leva a um aspecto especialmente importante da participação em 

grupos, que é a seleção feita pela pessoa no sentido de pertencer a uns e rejeitar outros, 

refletindo o desejo de participar no agrupamento social, no qual, sejam mantidos os 

seus valores pessoais e suas crenças recebam apoio(DRAKE; SMITH, 1977, p. 75). 
 

 As subculturas são mini culturas dentro de uma organização, normalmente definidas 

por nomes de departamentos e por separações geográficas. Portanto, o papel da cultura 

organizacional é fazer com que os membros de uma organização tenham uma interpretação 

uniforme dos valores centrais que regem esta organização. 

A cultura organizacional é uma influência de seus fundadores conforme descreveu 

Robbins (2004): 

 

Os fundadores de uma organização tradicionalmente exercem um impacto importante 

na cultura inicial da empresa. Eles possuem uma visão daquilo que a organização deve 

ser. Não são restringidos por costumes ou ideologias anteriores. O pequeno porte que 

normalmente caracteriza as novas organizações facilita ainda mais a imposição da 

visão dos fundadores a todos os membros da organização (ROBBINS, 2004, p. 293). 

 

As organizações atuais necessitam cada vez mais estarem atentas às novas tendências 

da globalização, entre os novos meios de gerenciamento organizacionais, trabalhos 

terceirizados, isto tudo só aumenta o nível de stress e a competição entre os indivíduos de uma 

organização. 

Nesse sentido, Matos (1982) explica que 

 

A organização é, assim, vocacionalmente direcionada para dentro; tende à entropia; é 

essencialmente egocêntrica, interioriza; absorve; é possessiva e introspectiva. Inclina-
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se ao sistema fechado; daí trazer, em si, o germe do obsoletismo (MATOS, 1982, p. 

6). 

 

Os objetivos de uma organização quase sempre entram em contradição com os 

propósitos dos indivíduos, os lucros maiores se confrontam com o aumento dos benefícios, a 

redução dos custos de produção esbarra na necessidade do aumento do salário. 

Conforme Royal; Agnew (2012) quando os funcionários estão engajados, eles 

demonstram altos índices de ligação com uma organização e um firme desejo de subsistir como 

parte dela. 

Para o individuo dentro de uma organização realmente se tornar uma “peça” que atue 

verdadeiramente, ele precisa estar engajado naquilo que faz para somente assim ser um fator de 

transformação do ambiente. Portanto dentro das organizações o fato de necessitar de uma 

mudança, precisa primeiro ser entregue aos colaboradores de forma que todos estejam 

engajados em prol do sucesso de mudança, se não se corre o risco de causar uma resistência e 

possível conflito entre os indivíduos da empresa. 

Segundo Ryback (2004), os funcionários não necessitam de alguém o tempo todo ao seu 

lado, mas precisam ter a sensação de sempre poder contar com alguém para qualquer situação.  

A individualidade na interpretação do colaborador de estar sendo desrespeitado e não 

sendo relevante ou que os indivíduos pensam ou podem opinar sobre tal mudança seja ela por 

fatores internos ou por necessidades externas à organização tende a ser uma possível causa de 

conflito.  

Fato este que pode ser explicado por Elton Mayo e a Academia Nacional de Ciências 

com início das pesquisas em 1924 em Hawthorne, comprovando que se os indivíduos sentirem-

se importantes, com seus anseios ouvidos e suas ideias implantadas, automaticamente seus 

resultados e seu empenho serão sempre satisfatórios e progressivos (LAZZARESCHI, 2009). 

Lazzareschi (2009) escreveu que Elton Mayo tratou de verificar a influência das 

condições do ambiente e a influência das condições humanas sobre o desempenho dos 

trabalhadores 

Como Maslow (CHIAVENATO, 2004) citou em seu trabalho as pessoas tem sua 

motivação ou falta dela quando as necessidades fundamentais para o ser humano forem 

ameaçadas ou então não são atingidas. As necessidades fundamentais são:  

a) Fisiológicas - moradia, alimentação, vestuário, etc. Nas empresas o salário é a fonte que 

suprirá esta necessidade. 
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b) Segurança – no trabalho, na família, na sociedade, etc. A empresa pode oferecer 

segurança no aspecto do emprego, contudo a sociedade tem que prover o restante para 

que o empregado trabalhe sabendo que seus bens materiais e seus familiares estão 

seguros e amparados por políticas públicas robustas voltadas à área da segurança. 

c) Sociais – todo ser humano tem a necessidade de pertencer a um grupo, de ter amigos. 

Na empresa o trabalho em equipes e a solução de problemas em grupo ajudam a manter 

o funcionário fazendo parte de turmas. 

d) Estima – é a necessidade de reconhecimento e de elogios. A empresa pode suprir esta 

necessidade mostrando o desenvolvimento e reconhecer os seus funcionários. 

e) Auto-realização – É o fato de se gostar do que se faz. Na empresa um funcionário 

motivado faz suas tarefas com prazer aumentando a qualidade do que esta fazendo. 

Para o indivíduo, as mudanças geradas dentro das organizações são fatores de grande 

impacto nas suas vidas. Portanto, deve-se levar em consideração que as organizações ocupam 

um papel de primeira grandeza dentro da vida de seus colaboradores, e suas alterações causam 

impactos também em suas vidas fora da organização. 

Cunha (2001) descreve que como parte integrante da natureza humana, os conflitos não 

podem ser deixados em segundo plano nem reprimidos por muito tempo. A realidade conflitual 

é indissociável aos vários sistemas sociais e não deve ser conotada, de imediato, de maneira 

negativa. 

O entendimento de um conflito é facilitado se estas diferentes facetas se distinguem, são 

compreendidas e onde se buscam soluções. 

A avaliação de um conflito e sua resolução é uma atividade complexa, mas constitui 

uma tarefa necessária e fundamental dentro da instituição. É um processo contínuo de reflexão 

sobre sua positividade ou negatividade e deve ser considerado como parte integrante do mesmo. 

O clima dentro de uma empresa sofre o impacto de diversos fatores, e, portanto nem 

sempre podem ser impedidos de agir, porém existem ações que podem contribuir para que o 

stress gerado por esses fatores sejam minimizados, como escreveu Robbins (2004): 

 

Existem coisas, porém, que a administração pode fazer para minorar o impacto 

negativo do stress sobre os funcionários. Algumas delas são: melhor seleção de 

pessoal, definição realista de metas, treinamento na administração do tempo, 

redesenharem os cargos, melhor envolvimento dos funcionários, ampliação das redes 

de apoio social, melhor comunicação organizacional e criação de programas de bem-

estar apoiados pela organização aos stakeholders (ROBBINS, 2004, p. 472). 
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As mudanças organizacionais são as introduções de novas tecnologias, novos processos 

e procedimentos, que são necessários para a saúde organizacional e a manutenção da 

competitividade, sendo que estas novas tendências nem sempre são bem aceitas pelas pessoas 

de uma organização. A mudança na cultura da organização favorece grandemente a minimizar 

focos de conflitos negativos e acende os conflitos saudáveis em uma organização. 

Conforme Moscovici (1980) os indivíduos agem, sentem, e pensam de maneiras 

diferentes, portanto, sobre estas percepções é que os conflitos acontecem. Neste caso as 

diferenças precisam ser administradas para que as soluções sejam trazidas para a empresa o 

mais rápido possível fazendo com que o conflito seja mediado, lembrando que neste estágio já 

não se considera as diferenças boas ou más, e apenas pensa-se sobre a riqueza e as 

possibilidades que podem trazer para a empresa. 

Conforme Matos (1982) os dirigentes e gestores das organizações sofrem com a solidão 

organizacional, o que se deve ao ato de decidir, pois mesmo com todo o aparato organizacional, 

a decisão é tomada pelo dirigente e sua decisão e tomada sozinho. 

Os indivíduos que dão ideias inovadoras apresentam opiniões divergentes possuindo um 

pensamento genuíno, merecem ser recompensado pelas organizações com promoções, aumento 

salarial, motivando aos demais funcionários e mostrando que nem sempre ir contra uma ideia é 

de todo ruim, desde que não somente faça-se a crítica, mas também se apresente soluções 

diferentes para problemas. 

 A cultura organizacional deve ser levada em conta, pois dentro de cada empresa existem 

inúmeros comportamentos e esses comportamentos têm de ser tratados de forma distinta, sendo 

que para que haja cooperação dos indivíduos é necessário que haja uma boa comunicação.  

Segundo Matos (1982) a organização pode ser considerada desde uma força que 

impulsiona seus colaboradores até ser uma camisa de força que os aprisiona e limita seus 

movimentos. 

Barroso; Delgado (2007) consideram que as mudanças que ocorrem no ambiente 

empresarial global são muitas e muito rápidas, o que aumenta o nível de incerteza e o nível de 

concorrência dos mercados, exigindo uma nova postura nas organizações. É necessário fazer 

mudanças organizacionais que permitam a adaptação a este ambiente dinâmico. 

Por mais compreensível que seja o medo da mudança, não se pode esquecer que o 

entorno muda muito rapidamente, que esta velocidade de mudança está cada vez maior e, 

consequentemente, as empresas não podem continuar a permanecer estáticas (KOTTER; 

SCHLESINGER, 1986). 
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São muitas as definições de mudança organizacional que existem no entorno 

empresarial, mas no âmbito da mudança organizacional alguns definem como a introdução 

deliberada de novas maneiras formas de pensar, agir e operar em uma organização (QUINN, 

2013).  

A incorporação de determinados recursos   e capacidades ou diferente reorganização dos 

mesmos, bem como uma observação empírica de diferença na forma, qualidade ou estado ao 

longo do tempo em uma entidade organizacional (KOTTER; SCHLESINGER, 1986). 

A mudança organizacional compreende desde uma simples mudança na tecnologia até 

grandes transformações na cultura de uma organização, porque a melhoria da forma em que se 

muda é hoje a grande preocupação de todas as organizações, independentemente do tamanho 

ou setor em que operam. 

Conforme afirmado por Weick (1979), as organizações são constituídas por pessoas que 

vivem em ambientes complexos e dinâmicos, o que gera comportamentos diferentes que 

influenciam o funcionamento dos sistemas, que são organizados em grupos. O resultado desta 

interaçãoinfluencia no ambiente que se respira na organização.  

O diagnóstico do clima fornece retroalimetação sobre os processos que afetam o 

comportamento organizacional e permite desenvolver iniciativas de melhoria visando mudança 

de atitudes e comportamentos dos envolvidos através da melhoria dos fatores diagnosticados, a 

fim de aumentar os níveis de motivação e desempenho profissional, incluindo algumas das 

ferramentas examinam as causas e permitem que os envolvidos criem suas próprias soluções 

(YAMAKAWA; OSTOS, 2011) 

A avaliação do clima organizacional é, hoje, de grande importância nas corporações, 

porque é um elemento essencial no desenvolvimento de sua estratégia organizacional e 

possibilita aos gestores uma visão futura da organização, também é um elemento de diagnóstico 

da mudança da realidade do entorno, já que permite identificar as necessidades reais da 

instituição em relação ao futuro desejado, projetar ações que devem ser executadas no presente 

e que permitirão alcançar a visão do futuro projetada para a instituição. 

Outra questão importante, de acordo com Barroso; Delgado (2007) são as causas que 

originam a mudança. Os autores definemeste tipo de mudança como um processo influenciado 

desde o início por forças externas (ambiente), às quais se somam as forças internas da 

organização e, em conjunto, influenciam as pessoas a mudar ou a realizar um processo de 

mudança. Esta definição, ao mesmo tempo que enfatiza o papel das forças externas e internas, 

não reflete o papel relevante do recurso humano na própria mudança, pois o coloca 
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simplesmente como um observador ou objeto de mudança, quando na verdade é quem introduz 

conscientemente a mudança e então se adapta a ela. Nota-se, a este respeito, inclusive o papel 

que a alta direção da organização tem como agente de mudança.  

Um conceito que oferece maior importância ao recurso humano e à gestão é aquele que 

propõe que a mudança seja alterar a forma como o trabalho está organizado, como édirigido e 

quem o está realizando (TUSHMAN; NADLER, 1986). 

O alcance desta definição da organização de trabalho expressa o papel protagonista do recurso 

humano. Também se manifesta a necessidade de que exista uma vontade real e expressa do 

indivíduo para aceitar a mudança, pois do contrário esta não ocorre (KOONTZ, et al, 1986). 

Por outro lado, como comenta Mundet; Sarmiento (2015), a gestão da informação é uma 

característica que distingue as organizações. As empresas contam com sistemas de informação 

que fazem que os dados, a informação e as percepções sejam compartilhadas entre todos os 

membros da organização. Esta transmissão de informações desempenha um papel importante 

nos gestores, que são o principal eixo de interpretação da empresa.  

Os gestores devem formular a interpretação da organização como um todo. São os 

responsáveis pela interpretação dos sinais do ambiente e traduzi-los em decisões estratégicas 

para a empresa (QUINN, 2013).  

As percepções, como os valores pessoais dos gestores, influenciam de certa forma a 

interpretação do meio ambiente. Quando os gestoresinterpretam uma oportunidade ou ameaça 

com alguns de seusstakeholders e decidem agir ou efetuar alterações na estratégia para 

enfrentar esta interpretação, seus processos desensemaking e sensegiving com seus 

stakeholders são os que podem permitirmudar algumas suposições básicas da organização. Ao 

alterar essas premissas, a empresa adquire um novo quadro de referência, o que leva à 

aprendizagem estratégia organizacional, onde esta  aprendizagem estratégicaé um tipo de nível 

superior ou segunda ordem de aprendizagem nas organizações (KOONTZ, et al, 1986). 

Este tipo de aprendizagem geralmente ocorre em ambientes organizacionais bem 

definidos e nos quais os gerentes consideram que têm controle de situações, uma vez que este 

ambiente envolve tarefas rotineiras ou repetitivas (BARROSO; DELGADO, 2007) 

Aaprendizagem estratégica é aprendizagem organizacionalque melhora a visão e a 

capacidade estratégica da organização e altera as premissas básicas, para que a organização, ao 

realizar a aprendizagem estratégica tenha outra forma de interpretação e um novo marcode 

referência para tomar decisões. Este tipo de aprendizagem está intimamente relacionada com o 

conhecimento em nível de corporação (WEICK, 1979). 
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Segundo Barroso; Delgado (2007), a mudança também está relacionada com 

a   inovação. O termo inovação tem vários significados de acordo com o nível de análise 

empregado. Há inovação nos produtos, inovação nos processos e a inovação organizacional. 

A inovação organizacional incorpora mudanças significativas na estrutura 

organizacional, o emprego de técnicas de gestão avançada e a implementação de uma nova ou 

substancial mudança de orientação estratégica. Se dá o caráter   de   inovação 

organizacionalsomente se houver mudanças mensuráveis nos resultados, bem como no 

crescimento das vendas ou da produtividade. 

Yamakawa; Ostos (2011) salientam que a inovação é a implementação de novos 

processos, novos produtos e novas abordagens de gestão para aumentar a eficiência – melhoria 

da qualidade, redução do custo de produção – e a eficácia – maior segmento de mercado, 

melhorar a satisfação do cliente – na empresa. 

Barroso; Delgado (2007) citam o conceito de inovação de West; Farr (1990), o qual está 

relacionado com a introdução e aplicação de procedimentos dentro de um rol, um grupo ou uma 

organização, sempre que seja nova para a unidade, a adoção e projeto para beneficiar 

significativamente o indivíduo, o grupo, a organização ou a sociedade em geral. Essa definição 

não se restringe a mudanças tecnológicas, mas também inclui novas ideias de gestão e até 

mesmo na gestão de recursos humanos. Na realidade, se tem declarado que a inovação ocorre 

frequentemente em mudanças nos métodos de gestão e práticas organizacionais, bem como em 

tecnologia. 

Yamakawa; Ostos (2011) apontam que a gestão da inovação está relacionada ao uso de 

vários fatores que influenciam o desempenho organizacional. Os autores relacionama inovação 

e organização, argumentando que as melhores práticas de inovação variam de acordo com uma 

série de fatores, por isso é necessário identificar as configurações organizacionais mais 

apropriadas para ambientes específicos.  

Gopalakrishnan (2000) supõe que o desempenho organizacional tem muitas definições, 

incluindo eficiência, eficácia, resultados financeiros e satisfação dos stakeholders. Apresenta 

uma mediação global dos resultados do desempenho organizacional, através do desempenho 

percebido em relação à empresa e aos concorrentes.  

Tushman; Nadler (1986) argumentam que as mudanças no entorno aumentam o 

risco. Por esse motivo, para competir, as organizações devem criar novos processos, novos 

produtos e novos serviços, isto é, devem adotar o processo de inovação como forma de vida 

corporativa. 
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Se pode dizer que a mudança organizacional é um conjunto de transformações sofridas 

por organizações influenciadas por forças externas (que podem ameaçar sua sobrevivência ou 

proporcionar novas oportunidades) e as forças internas (que promovem a geração de mudanças 

do entorno e adaptação aos mesmos).  

Sua aplicação na prática também define a dimensão, importância e impacto da mudança, 

nos quais os recursos humanos desempenham um papel relevante. Mas não deve ser esquecido 

que as mudanças nas organizações não podem ser ocasionais porque o ambiente evolui tão 

rapidamente que a falta de integração com o entorno tornaria impossível a sobrevivência da 

organização. 

Hoje, para poder se sustentar e se desenvolver, uma organização deve ser capaz de 

mudar continuamente. As organizações devem fazer parte de um sistema formado por muitos 

elementos que precisam estar perfeitamente integrados. Daí a necessidade de realizar o 

processo de mudança usando processos de gestão que permitam maior flexibilidade e integração 

interna e externa.  

Se deve começar, então, por identificar as características particulares do processo, a fim 

de determinar os métodos e ferramentas mais adequados para atingir os objetivos. Por outro 

lado, é necessário dar maior importância ao capital humano no processo de mudança 

organizacional e antecipar na abordagem de gestão organizacional a própria gestão das 

mudanças organizacionais. A proposta feita com este ensaio   é gerenciar a mudança 

organizacional como um projeto. 

A gestão de mudanças não consiste em estabelecer novos processos de gestão que 

acabam por se revelar apenas teorias passageiras, mas consiste em aproveitar as mudanças no 

entorno empresarial para o bem da organização, portanto, as empresas não só devem ser 

flexíveis, mas aqueles que a manejam devem desenvolver processos de renovação contínuos e 

exitosos por meio de um planejamento estratégico.  

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O planejamento é um processo básico que permite escolher os objetivos e determinar 

como eles serão atingidos, a partir de um contexto histórico e uma motivação e inspiração que 

marca um futuro imaginado ou visualizado, de acordo com o entorno e os conhecimentosque a 

inteligência humana pode compreender.  
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Indiscutivelmente, todos de alguma maneira planejam, pois sempre têm uma projeção 

de seu futuro e o que devem fazer para alcançá-lo, mas é diferente quando se planeja um método 

lógico nas organizações. 

Planejar basicamente consistia em critérios e técnicas para propor objetivos, escolher os 

meios para alcançá-los e avaliar os resultados. Se iniciava com um diagnóstico da situação atual 

e, em seguida, se propunham objetivos a curto, médio e longo prazo, que se precisavam com 

indicadores pré e pós intervenção. Em seguida, se estabeleciam as atividades, o cronograma e 

o orçamento necessário. O adjetivo estratégico chegou mais tarde, mas não para dar-lhe uma 

conotação de longo prazo ou importante que já tinha o planejamento. 

A partir de um enfoque estratégico, Rovere (2006) define planejamento como a reflexão 

que preside e precede a ação. Precede porque se realiza antes de agir e preside porque dá valor 

a ação. Seria uma ferramenta para ganhar graus de liberdade do ator na construção de sua 

história, a qual percebe como um espaço aberto e não como um curso natural. 

No campo empresarial, o planejamento estratégico é definido como uma forma 

sistemática de gestão da mudança na empresa, a fim de competir com sucesso no mercado, se 

adaptar ao ambiente, redefinir produtos e maximizar os lucros. Este processo reflexivo e 

criativo dá lugar a uma série de estratégias para que a empresa se expanda e seja rentável, tendo 

em conta os pontos fortes e fracos, bem como os futuros desafios e oportunidades. Neste 

conceito, as estratégias são formas gerais de atingir os objetivos (ROVERE, 2006). 

É interessante destacar que o orçamento reflita o resultado obtido na aplicação dos 

planos estratégicos, é considerado essencial para compreender e executar corretamente os 

objetivos para atingir as metas definidas pela empresas. 

Também é importante observar que a empresa deve especificar com precisão e cuidado 

a missão que irá reger, a missão é fundamental porque representa as funções operacionais que 

serão executadas no mercado e serão fornecidas aos consumidores. 

O planejamento estratégico de uma empresa no cenário atual, em que as mudanças 

ocorrem rapidamente e afetam pessoas, organizações e a sociedade, é extremamente complexo. 

Chiavenato; Arão (2003) afirmam que a incerteza não está no ambiente mais sim na mente dos 

gestores que dirigem as corporações, a eles cabe à responsabilidade de analisar dentro de uma 

grande variedade de informações quais são relevantes e ter a capacidade de perceber o que 

ocorre ao seu redor. 

O planejamento estratégico é orientado para a explicação do método e os princípios 

básicos para excelência gerencial e empresarial, fornecendo as ferramentas necessárias para a 



19 

 

abertura de novas fronteiras frente às práticas de gestão ultrapassadas, as quais prevalecem não 

se adaptando aos desafios e mudanças futuras que precisam acontecer em uma organização. Se 

estas prevalecem, essas empresas simplesmente tendem a desaparecer. 

A chave para o fracasso se baseia, fundamentalmente, em trabalhar sem uma estratégia, 

criando estruturas organizacionais deficientes, que não produzem o menor custo, não 

proporcionam produtos ou serviços com o valor esperado pelos stakeholders, não respondem 

aos desafios e ameaças da concorrência, não assumem riscos, as empresas não se atualizam 

tendo a mão fontes exploráveis  e estão fechadas para mudanças (CHIAVENATO; ARÃO, 

2003). 

Apenas as empresas que têm uma gestão profissional atualizada e comprometida terão 

a força necessária para enfrentar qualquer mudança, essa resposta dependerá apenas da resposta 

de cada um dos negócios. 

Ter uma missão e uma visão clara, criativa, desafiadora e inovadora são o marco geral 

que orienta a organização no seu funcionamento, definindo os valores que sustentam, a 

confiança que tem em si mesma e o que a organização pretende atingir. 

Conforme Corrêa (2008), no mundo empresarial, mais de 60% das estratégias que são 

projetadas não são cumpridas, a grande maioria delas morrem armazenadas em gavetas, em 

outras ocasiões são discutidas e conhecidas, mas só os gestores as manejam e os colaboradores 

as desconhecem. Como é possível que se cumpram, se o coletivo desconhece o que corresponde 

a cada um de seus membros, mas ainda assim para ser objetivas e bem sucedidas não só devem 

favorecer a organização mas a cada um dos stakeholders e daí a avaliação do seu impacto. 

As estratégias devem seguir três padrões básicos: diagnóstico, o qual oferece a situação 

atual e o que se quer alcançar; implementação e avaliação. 

Ainda, o processo de planejamento estratégico compreende a tomada de decisões sobre 

qual é o padrão de comportamento que a organização pretende seguir, produtos e serviços que 

pretende oferecer, e mercados e clientes que pretende atingir (MAXIMIANO, 2006 apud 

CORRÊA, 2008). 

A capacidade de resposta dependerá absolutamente de uma boa estratégia para a tomada 

de decisões, a qual deve ser bem pensada e planejada, surgindo assim, o conceito de 

planejamento estratégico 

Definindo-se assim, que o planejamento estratégico é o processo de reflexão aplicado à 

missão atual da organização e as condições atuais do meio em que esta opera, o que pode definir 
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diretrizes de ação que orientem as decisões e resultados futuros. É um processo que leva à 

filosofia e proporciona uma articulação dentro da organização. 

O primeiro passo para o desenvolvimento de um planejamento estratégico para o 

negócio é definir as estratégias da empresa com a finalidade de alcançar os objetivos e metas 

da empresa. 

Há uma razão convincente para relacionar a direção certa com o nível de eficiência com 

que os gestores desenvolvem e colocam em prática em uma estratégia. Não se pode outorgar 

aos gestores uma alta classificação se projetam estratégias inteligentes, mas não são capazes de 

implementá-las; uma implantação fraca abre a porta para que o desempenho da organização 

não explore plenamente o seu potencial (CORRÊA, 2008). 

No entanto, a execução intensa de uma estratégia poderosa é uma receita comprovada 

para o sucesso da empresa. São raros os casos em que uma empresa que conta com uma 

estratégia bem concebida e implementada corretamente não obtenha uma posição de liderança 

no mercado. Portanto, as regras para julgar se uma organização é bem gerida se baseiam na 

formulação de uma boa estratégia combinada com a sua correta aplicação. Quanto melhor 

concebida esteja a estratégia de uma organização e quanto mais impecável sua execução, maior 

a chance de que a organização torne-se líder em seu setor. 

No entanto, a excelente formulação e implementação da estratégia não garante um 

resultado superior e permanente da organização. Mesmo as organizações bem geridas podem 

falhar por períodos curtos, devido às condições adversas que excedem a capacidade de previsão 

ou reação da direção (CHIAVENATO; ARÃO, 2003). 

Mas a má sorte não é uma justificativa para um desempenho deficiente ano após ano. É 

de responsabilidade dos gestores se adaptarem às condições negativas mediante a realização de 

defesas estratégicas e abordagens de gestão que podem superar a adversidade. Na verdade, a 

essência da formulação de uma boa estratégia é construir uma posição suficientemente forte e 

flexível para produzir um resultado positivo, apesar de fatores externos imprevisíveis e 

inesperados. 

Assim, a união entre o planejamento estratégico e a administração é denominada 

administração estratégica, que é definida por Bateman; Snell (1998) como um processo que 

envolve administradores de todos os níveis da organização na formulação e implementação de 

objetivos estratégicos e das estratégias, e torna-se uma atividade contínua em que os 

administradores são encorajados a pensar estrategicamente, focando na visão estratégica de 
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longo prazo, assim como questões táticas e operacionais em curto prazo (BATEMAN; SNELL, 

1998, p. 125- 126 apud CORRÊA, 2008). 

No planejamento estratégico é muito importante definir claramente os objetivos e metas 

da organização e planos a executar, uma vez que são estes que ajudarão a conseguir de maneira 

efetiva o êxito do planejamento. 

Os objetivos são nada mais que a definição do que se quer realizar e devem ser 

formulados de maneira que possa visualizar o alcance da solução para um problema observado. 

A sua definição há de permitir que se detecte o resultado final, esperado com a execução 

do projeto; para isso se utilizam verbos que expressam a ação necessária para alcançar com o 

projeto. Ao contrário dos objetivos, as metas expressam para onde se quer chegar e se 

formularão a partir de cada objetivo específico especificando os indicadores da própria missão, 

para que todos se dirijam para os mesmos objetivos e metas (MINTZBERG, 1998). 

Uma das funções importantes de uma organização é definir também a visão da 

organização e os projetos realizados, ou seja, quais são os resultados esperados do projeto, a 

fim de definir indicadores claros e analisar o progresso da organização. É fundamental unir a 

estratégia aos processos e isso é conseguido aglomerando os indicadores dos processos aos 

objetivos estratégicos da empresa, ou seja, metas e objetivos como tradução da visão e missão 

em um conjunto estruturado de resultados desejáveis e quantificados. 

Esta relação de causa e efeito pode ser desenvolvida com ferramentas como o mapa 

estratégico, (Tabela 1) que é essencial para o sucesso da organização. Também é muito 

importante definir indicadores objetivos, ou seja, os objetivos e a visão, definidas para cada um 

dos processos que servirão para concentrar os esforços no planejamento e na melhoria contínua 

(RIZZATTI, 2011).  
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Tabela 1 – Matriz de Stakeholders 

Fonte: o autor (2017) 

 

 

Atitudes 

 

   

Stakeholder Positivas Negativas Grau 

de 

Poder 

Grau 

 de 

Interesse 

Ação 

Gerentes das 

áreas 

Conhecimento 

do processo 

Resistência a 

mudança 

3 1 Garantir 

correto fluxo 

de 

informação, 

engajamento 

e padrão de 

entregas 

Diretor 

Executivo 

Apoio politico Influenciar o 

conselho 

executivo para 

interesses 

próprios 

4 5 Manter 

informado 

Presidente da 

Empresa 

Apoio político Não tem ação 

negativa no 

projeto 

 

5 5 Manter 

informado 

Clientes Fornecendo 

feedbacks 

durante o 

projeto 

Mudança de 

necessidades 

2 4 Monitoramen

to de 

indicadores 

de satisfação 

do cliente 

Colaboradores Disseminar a 

ideia do projeto 

Falta de 

engajamento no 

projeto 

3 1 Garantir 

correto fluxo 

de 

informação, 

engajamento 

e padrão de 

entregas 

Sponsor Apoio politico e 

financeiro 

Falta de 

acompanhamento 

no 

desenvolvimento 

do projeto 

 

5 5 Manter 

informado e 

satisfeito 

Mentor  Mentoria e 

direcionamento 

 

Não tem ação 

direta no projeto 

2 5 Manter 

informado 
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Uma visão global consegue não só aperfeiçoar os processos de uma maneira local mas 

de maneira global, definir objetivos para os indicadores é essencial para o processo de melhoria 

contínua, porque se não se sabe onde se quer chegar dificilmente se escolhe bem o caminho. As 

organizações que sejam capazes de descobrir estas possibilidades e implementá-las 

corretamente conseguirão vantagens competitivas. 

Após a definição dos objetivos e estratégias que serão utilizados como norteadores da 

organização é necessário estruturar o processo de implementação da estratégia escolhida. 

Segundo Hrebiniack (2006 apud RIZZATTI, 2011) esse processo é de extrema importância e a 

partir dele tem-se ou não sucesso, Whittington (2002 apud RIZZATTI, 2011) afirma que por 

melhor que seja o planejamento, se ele não for bem instituído todo o trabalho será perdido.  

Brenes et al (apud RIZZATTI, 2011) asseguram que a implementação de uma estratégia 

de sucesso não é somente um aglomerado de “iniciativas estratégicas” e atividades relacionadas 

a ela, que são desenvolvidas por distintas pessoas. A implementação da estratégia deve ser 

considerada como a construção de uma vantagem competitiva, de forma consciente e 

coordenada, por meio do gerenciamento dos vários elementos organizacionais, tanto de dentro, 

quanto de fora da empresa.  

Os autores também afirmam que o sucesso na execução e aplicação da estratégia são 

definidos pelo grau de alinhamento entre estrutura e cultura organizacional, alinhamento de 

processos, gestão de trabalho e sistemas de informação.  

Desta forma, Bossidy (2005 apud RIZZATTI, 2011) defende que o maior causador do 

fracasso das empresas é a falta de capacidade de executar seu planejamento estratégico, pois 

existe insuficiência de disciplina para criar, promover e executar um sistema que integre as 

pessoas à estratégia e as operações da organização.  

Mintzberg (1998) defende que quando uma estratégia não é realizada deve-se analisar a 

formulação dela e verificar a necessidade de estratégias emergentes, que são aquelas que não 

foram elaboradas previamente e foi descoberta a sua necessidade durante o processo de 

implantação.  

Tendo entendido o conceito de planejamento estratégico e sua importância para a cultura 

organizacional, se acredita que o gerenciamento de stakeholders precisa ser planejado 

cuidadosamente, tendo em vista a ética e a teoria do bem comum, buscando uma gestão de 

inovação.    
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2.3 GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS POR MEIO RELAÇÃO ÉTICA E TEORIA 

DO BEM COMUM 

 

O vínculo entre ética e gestão empresarial é reconhecido por muitos filósofos, 

acadêmicos e economistas: Argandona (1998) (a partir das dimensões e decisões da empresa), 

Melé (1997) (impacto que têm sobre as relações empresariais, ações éticas e resultados, as ações 

éticas e qualidade moral das pessoas). 

Defensor da teoria do bem comum, Petrella (1998) reconhece como dimensões do 

conteúdo do bem comum: o direito de viver de uma forma digna e viver em um sistema unido, 

em democracia e com justiça. Além disso, propõe também realizar o bem comum do 

reconhecimento do outro, a prática de partilhar e distribuir, bem como a precaução e a 

prevenção. 

Argandona (1998) define como um bem comum da empresa o cumprimento de sua 

finalidade enquanto empresa da criação de condições que permitam aos seus membros alcançar 

seu objetivo individual, porque a empresa facilita a conquista dos fins das partes interessadas 

indiretamente através de seu próprio fim. 

Em relação ao termo “partes interessadas”, conforme Neto (2013) 

 

Este se refere de forma direta à palavra de origem inglesa “stakeholder” onde “stake” 

significa estaca e “holder” significa detentor, sendo que sua simples tradução literal 

para o português seria “quem segura uma estaca”. Normalmente este termo inglês 

“quem segura uma estaca” é usado para referenciar as pessoas que tomam as decisões. 

Para o melhor entendimento no português, se decidiu usar o termo “partes 

interessadas” como sinônimo de stakeholder (NETO, 2013). 

 

Agora, o que se entende por stakeholders no campo empresarial? De 

acordo com Argandona (1998), que assume o conceito fornecido por Freeman, os stakeholders 

são qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos 

da empresa. 

Gerardi (2000, p.75) define stakeholder como “qualquer pessoa ou organização que está 

ativamente envolvida em um projeto, ou aqueles que seus interesses podem ser afetados positiva 

ou negativamente pela execução do mesmo” 

A teoria do bem comum introduz uma mudança importante no enfoque tradicional dos 

stakeholders, proporciona uma base suficientemente sólida, assim como, meios 

para desenvolver em cada caso concreto, os direitos e deveres desses participantes, em função 
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do bem comum da empresa, da sociedade peculiar que se acredita que há entre a empresa e os 

stakeholders, e da sociedade como um todo. 

Todo relacionamento social levará consigo uma dimensão do bem comum é por isso que 

a lista stakeholder se amplia para incluir clientes fornecedores, bancos e sindicatos, a 

comunidade local, as autoridades, as associações de interesses, os concorrentes e etc. até 

alcançar todos os homens de todos os tempos, pela unidade da família humana.        

A teoria do bem comum introduz uma mudança importante na abordagem tradicional 

dos stakeholders, fornece uma base suficientemente sólida e meios para desenvolver, em 

cada caso concreto, os direitos e deveres dos participantes, em função do bem comum da 

empresa, da sociedade peculiar que se cria entre a empresa e os stakeholders e da sociedade em 

conjunto.      

A ideia da teoria dos stakeholders, segundo Neto (2013, p.3) foi inicialmente sugerida 

por Preston em 1933. “Naquela época, a General Eletric Company realizou a identificação de 

suas partes interessadas com sendo os acionistas, clientes, público e empregados” (NETO, 

2013, p.3). 

Johnson (1971) em sua definição concebeu uma empresa socialmente responsável como 

sendo aquela que equilibra seus esforços por lucro para seus acionistas com os interesses de 

qualquer grupo ou indivíduo que tenha um interesse vital na corporação.  

Estas partes interessadas – stakeholders – incluem funcionários, clientes, fornecedores, 

comunidade local, governos circundantes, ambiente humano e natural e os gerentes da 

corporação. Em algumas situações, existem outras partes interessadas, como os concorrentes.  

Na teoria dos stakeholders, a corporação é o centro da análise e se visualiza rodeada de 

suas partes interessadas. Esta teoria, que tem sido amplamente aceita pelas empresas modernas, 

foi posteriormente consolidada por Freeman (1984) e depois defendida e ampliada por vários 

autores. 

De acordo com Argandona (1998), a teoria da responsabilidade corporativa oscila entre 

dois extremos: um que reduz tal responsabilidade para a consequência de benefícios máximos 

para seus acionistas e outro que estende essa responsabilidade para uma ampla gama de agentes 

com os quais a empresa se relaciona (stakeholders), desde os próprios acionistas até a 

comunidade local, a sociedade em geral e mundo inteiro, passando por administradores, 

empregados e trabalhadores, fornecedores, clientes, grupos de interesses, sindicatos, 

concorrentes e muitos outros participantes. 
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Para os defensores da Teoria do Bem Comum, a princípio, o objetivo e o fim da 

sociedade e de todas as instituições são e devem ser a pessoa humana, ou seja, tudo aquilo que 

é bom, que aperfeiçoa mais do que um ser é um “bem comum” a todos eles a soma dessas 

condições da vida social que permitem que grupos e cada um dos seus membros obtenham mais 

plena e facilmente a sua própria perfeição. 

De acordo com esta definição, o bem comum é o fim de toda a sociedade, pois esta deve 

fornecer aos indivíduos (com a cooperação de si mesmos) a ajuda que necessitam para cumprir 

os seus fins pessoais, pois a finalidade da sociedade não é independente do fim de seus 

membros. 

Argandona (1998) faz uma distinção quanto ao que é bem particular (quando uma pessoa 

ou um número limitado o possui e o desfruta), bem coletivo (quando a coletividade o possui, 

mas não é participado por todos os seus membros, como é o caso do bem estatal) e bem comum 

ou universal (quando é comunicável a todos ou participado por todos, pelo menos em potencial, 

todos podem admirar a beleza, a verdade, todos podem possuí-lo totalmente, pelo menos 

aqueles que podem entende-lo, não se pode excluir ninguém da sua posse e cada um o 

podepossuir inteiramente, como algo pessoal); para que não exista confusão entre os termos 

semelhantes, mas de significados diferentes.    

O bem comum da sociedade só é um pouco acima do bem da pessoa se respeita sua 

dignidade e flui de volta para ela, aperfeiçoando-a. 

Depois de uma análise do que é “bem comum” para a sociedade, se pode perguntar o 

que este autor defende como bem comum da empresa. Para ele é o cumprimento de seu fim 

como empresa, a criação de condições que permitem a seus membros alcançar seu fim 

individual porque a empresa facilita a realização dos fins das pessoas de modo indireto através 

de seu próprio fim (ARGANDONA, 1998). 

A teoria dos stakeholders, que focaliza o seu olhar para todos aqueles públicos com os 

quais a empresa se relaciona e que tem um interesse na atividade da mesma (clientes, 

fornecedores, acionistas, meios de comunicação, instituições políticas, sociais ou 

governamentais, público interno, entre outros) tem aberto caminho através dos últimos estudos 

relacionados com as organizações e seus públicos. 

De acordo com essa teoria, os  stakeholders, públicos apostadores   ou   partes 

interessadas são, basicamente, aquelas pessoas, grupos ou organizações que podem afetar e/ou 

ser afetadas, ou poderiam ser, pelos objetivos, ações, normas e políticas institucionais, porque 

possuem expectativas em torno da empresa, algumas das quais se tornam universais. 
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Os stakeholders são os chamados interessados ou envolvidos em um problema que 

precisa de uma solução, é aquela pessoa ou entidade que está interessada na realização de um 

projeto ou tarefa e cujos objetivos e metas dependem das decisões tomadas pela organização e 

vice-versa.  

O termo stakeholder exposto por Freeman, em 1984, em seu livro “Gestão estratégica: 

uma abordagem de stakeholders” demonstrou a proposta de formular a possibilidade e a 

pertinência de identificar e modelar os grupos interessados na empresa a partir do princípio 

básico de quem importa e o que realmente importa. 

 

 

Figura 1 – Gerenciamento dos Stakeholders 

Fonte: HOSTI (2016) 

 

Com base nisso, Hosti (2016) propõe um conjunto de padrões fundamentais na 

identificação dos stakeholders institucionais, a partir do diálogo que se estabelece, os quais 

podem ser resumidos em: a existência de interesses sejam individuais, grupais ou universais; ser 

considerado não só como afetado pela atividade comercial, mas como um interlocutor válido; e 

possuir um caráter tanto estratégico ou instrumental como comunicativo. 

Segundo o PMI (2013) citado por Amaral; Quelhas (2015) 
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Satisfazer os stakeholders deve ser um objetivo essencial do projeto e, 

consequentemente, das organizações. O gerenciamento de stakeholders foca na 

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

necessidades e expectativas, abordando as questões conforme elas ocorrem, 

gerenciando os interesses conflitantes e incentivando o engajamento das partes 

interessadas com as decisões e atividades do projeto na organização (PMI, 2013 apud 

AMARAL; QUELHAS, 2015, p.5).   

 

A Análise Total de Stakeholders (TSA) de Epstein (1997)  é um processo de gestão que 

parte da análise completa dos impactos ou influência sobre os grupos de interesse da 

organização (stakeholders). Isso requer identificar, medir e relatar os benefícios e custos para 

as diferentes partes interessadas dos impactos ambientais dos processos, produtos ou serviços 

gerados pela organização. 

Cabe estabelecer um quadro estratégico para a criação sustentável de valor na 

organização, com base em uma análise externa do entorno e interno de suas capacidades 

diferenciais desta, tendo em conta todos os grupos de interesse ou stakeholders relacionados, 

sejam acionistas, funcionários, clientes, etc.  

Uma vez estabelecidas as questões acima, a elaboração de um mapa estratégico deve ser 

proposta (KAPLAN; NORTON, 2000, 2004), o qual é definido como o conjunto de objetivos 

estratégicos vinculados por meio de relações  causa-efeito (KAPLAN; NORTON 1996b, 1997) 

entre esses objetivos, ajudando a compreender a coerência entre os objetivos estratégicos 

(KAPLAN; NORTON, 1993)  como a implementação de certas melhorias em determinados 

objetivos pode influenciar os outros; com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

global do negócio e, portanto, para seus distintos stakeholders. 

Por fim, a organização deve encontrar e gerenciar os níveis de exposição às partes 

interessadas e identificar o quanto pode ser atingida ou atingir seus stakeholders. Este processo 

precisa ser conduzido por atitudes politicamente corretas e éticas, de modo que não afetam o 

índice de relacionamento entre o stakeholder e a organização e, acima de tudo, que o negócio 

se mantenha sustentável e a empresa rentável, porque, afinal, a lucratividade é um ponto que 

satisfará quase todas as partes interessadas, com exceção dos seus concorrentes. 
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3. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste estudo foi identificar oportunidades de melhoria na prática do 

gerenciamento de stakeholders partindo de um conceito de planejamento estratégico. 

Nesse sentido, o êxito fundamental deste enfoque teórico se baseou em compreender a 

empresa como parte de um sistema interdependente dinâmico e aberto e, assim sendo, que atua, 

indiscutivelmente, no interior de um conjunto de instituições sociais, administrativas, 

econômicas, políticas, as quais limitam a sua atuação, mas que, no entanto, são modificadas por 

ela. A empresa moderna precisa conhecer e se relacionar com este conjunto de instituições, fato 

que se torna de extrema importância para a sua sobrevivência e desenvolvimento. 

Este estudo procurou destacar a importância do processo para identificar os stakeholders 

na gestão de projetos nas organizações. Além disso, a incapacidade de identificar os 

stakeholders em um projeto pode levar ao aumento de prazos e custos e mudanças indesejáveis 

no projeto, observando que as mudanças são sempre mais difíceis quando devem ser 

implementadas e integrados após o projeto ter se iniciado. 

Dessa forma, se pode dizer que o cumprimento de uma identificação dos stakeholders 

de um projeto seguramente conduzirá o gestor do projeto a elaborar um plano de ação confiável. 

O planejamento estratégico para as organizações empresariais, como foi expresso, inclui, 

levando em consideração a variedade de objetivos dos stakeholders, como os seguintes: 

proprietários, credores, clientes, trabalhadores, etc. 

Para obter resultados superiores no desempenho, a agenda de mudanças deve ser 

orientada por objetivos de melhorias concretas nos resultados comerciais e mudanças nas 

práticas gerenciais. As iniciativas de melhoria tipicamente propostas pela área de recursos 

humanos (treinamento, treinamento, etc.) não serão suficientes. Será necessário simplificar a 

estrutura organizacional para melhorar a clareza da atribuição de responsabilidades, redesenhar 

os principais processos de negócios e, acima de tudo, fortalecer o sistema de gerenciamento 

para traduzir a estratégia em objetivos e métricas em todos os níveis da organização e produzir 

informações “acionável” para monitorar e melhorar o desempenho 

Também se afirma, após este estudo, que o processo do projeto deve assegurar a 

identificação correta das partes interessadas (stakeholders), a sua classificação, bem como a 

atualização do seu registro com prazo apropriado para a consecução do projeto. É necessário 

executar projetos que ajudem, em conjunto, com as necessidades e os requisitos dos 

stakeholders para que a empresa possa se destacar frente à concorrência. 
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Posto isso, em resposta ao questionamento inicial desta investigação, se pode afirmar 

que a modelagem adequada para gerenciar expectativa e engajamento dos interessados – 

stakeholders nas empresas provêm dos estilos de liderança e das práticas gerenciais, as quais 

devem facilitar o empoderamento e o desenvolvimento das pessoas, principalmente através da 

participação na tomada de decisões. Isso produzirá o senso de propriedade (ownership) 

essencial para assegurar a colaboração, compromisso e criatividade de todos os funcionários na 

criação de valor para os stakeholders. 

Na medida em que a empresa desenvolve esse bem comum, todos participarão dela, 

ainda que de maneira diferente e em diferentes proporções e todos de uma forma ou outra 

poderão qualificar-se como membros da empresa e como membros da sociedade. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

O tema deste trabalho se destaca pelo fato de que muitos dos problemas que os gerentes 

de projetos enfrentam, atualmente, poderiam ser resolvidos ou inclusive evitados mediante a 

prévia identificação das de partes interessadaspara um posterior plano de ação elaborado e 

sustentado de forma confiável, com base nos stakeholders. 

Observou-se que a escassez de um método de identificação dos stakeholders geralmente 

dificulta seu registro de maneira confiável, fazendo com que o processo de gerenciamento não 

atinja seu objetivo de promover informações de verificação, armazenamento, recuperação e 

destino final de tais informações. 

Através desta investigação, se espera contribuir para que os gerentes de projetos contem 

com ferramentas suficientes para a identificação confiável dos stakeholders do projeto, pois 

isso geralmente é um processo descuidado nas organizações. Além disso, se busca oferecer 

material de pesquisa para investigadores, visto que o tema é vasto e carece de estudos. 
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