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nos bancos de colégios e escolas” 

 

(Claude Henri Gorceix, Fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, 1876). 

 

“Cum mente et malleo”. 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O gerenciamento de projetos vem ganhando destaque entre os modelos de 

administração e tem se transformado em um fator para prover velocidade, robustez, 

consistência e excelência operacional no desenvolvimento de projetos. Percebe-se 

também que a gestão de partes interessadas em gerenciamento de projetos vem 

obtendo notoriedade e, cada vez mais, são feitos esforços para desenvolver 

competências nessa área. Identificar e gerir as expectativas das partes interessadas 

desde o início de um projeto é ainda um desafio para os gestores. Nesse contexto, a 

presente pesquisa tem como objetivo analisar como se dá a gestão de expectativas 

das partes interessadas em projetos na percepção dos especialistas dessa área. 

Tendo em vista os procedimentos metodológicos, a pesquisa classifica-se como 

quantitativa e descritiva. Em relação ao método, foi utilizada a pesquisa de campo. 

Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário 

autoadministrado via correio eletrônico para uma amostra de 67 profissionais em 

gestão de projetos filiados ao Capítulo Mineiro do Project Management Institute 

(PMI). Para o tratamento dos dados desta pesquisa foram utilizadas as técnicas de 

análise descritiva usando os softwares Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) e Microsoft Excel e análise de conteúdo. Os resultados revelaram a 

“qualidade” como principal expectativa das partes interessadas e o fator “econômico” 

como o mais influente nas expectativas em projetos. As partes interessadas foram 

classificadas, predominantemente, com mais “interesse” e nível de preocupação nas 

expectativas do projeto. O nível de engajamento das partes interessadas ao projeto 

foi identificado, na maior parte, como “apoiador” que está ciente dos objetivos e do 

trabalho do projeto e dá apoio às mudanças aprovadas. Na percepção dos 

especialistas, as principais facilidades e dificuldades na gestão de partes 

interessadas em projetos estão concentradas nas atividades e processos de 

recursos humanos e comunicação em projetos. 

 

Palavras-chave: Gestão de projetos. Gestão de Stakeholders. Expectativas dos 

stakeholders. 

 



 

ABSTRACT 

 

The projects management has gotten highlight into the administration models and 

has been the factor to provide speed, robustness, consistency and operational 

excellence in the development of projects. Also, it realizes stakeholders management 

in projects management comes getting notoriety and, more and more, efforts to 

develop skills in the projects management are being doing. Identify and manage 

expectations of stakeholders since the beginning of the project is still a challenge for 

the managers. In this context, the present research has as objective to analyse how 

the expectations of stakeholders management have been done based on specialists 

understanding. Describing the methodological procedures, the research is classified 

as quantitative and descriptive. In relation to the method, the field research was be 

used. As data collection instrument was be applied a self-managed questionnaire by 

e-mail for a sample of 67 professionals in project management affiliated with the 

Project Management Institute (PMI) Minas Chapter. For the data treatment of this 

research were be used the techniques of descriptive analyses using Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) and Microsoft Excel softwares and the content 

analyses. The results aimed the “quality” as the main expectations of stakeholders 

and the “economic” factor as the most influential in the projects expectations. The 

stakeholders were classified, mainly, with the greatest “interest” and preoccupation 

level in the projects expectations. The engagement level of the stakeholders on 

project was identified, in the most part, as “supportive” that know the objectives and 

the work of project, as well give support to approved changes. In the specialists 

understanding, the mains facilities and difficulties in stakeholders management are 

concentrated in the activities and process of human resources and communication in 

project.  

 

Keywords: Project management. Stakeholders management. Expectations of 

stakeholders. 
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1 Introdução 

 

As organizações que adotarem uma filosofia e uma prática madura de gerência 

de projetos estarão mais aptas ao sucesso em um mercado competitivo do que 

aquelas que mantêm as mesmas práticas (Kerzner, 2010). 

 

A gestão de projetos é um tema cujo interesse das empresas e dos profissionais 

só faz aumentar. Isso é devido ao ambiente de negócios mais competitivo e à 

necessidade de inovar para sobreviver. Shenhar e Dvir (2010) citam que projetos 

são os motores que impulsionam inovações de ideias à comercialização. Os 

projetos também são os propulsores que fazem com que as organizações sejam 

melhores, mais fortes e mais eficientes.  

 

Empreendimentos e projetos malgeridos tendem ao fracasso. Isso já demonstra a 

importância de adotar boas práticas em gerenciamento de projetos para aumentar 

as chances de sucesso ao atingir suas metas, minimizar riscos e custos e manter 

satisfeitas todas as partes interessadas (stakeholders) no projeto. 

 

Pesquisas realizadas pela Standish Group (Chaos Report) mencionadas em 

Shenhar e Dvir (2010) apresentam dados coletados por 15 anos em mais de 600 

projetos nos setores comerciais, governamentais e sem fins lucrativos em vários 

países. A maioria dos projetos deixa de cumprir suas metas, ou seja, não são 

bem-sucedidos. Aproximadamente 85% dos projetos no mundo deixaram de 

cumprir as metas de tempo e orçamento, com média de excesso de 70% em 

tempo e 60% em orçamento. 

 

Em pesquisa sobre o tema gerenciamento de projetos realizada no Brasil em 

2011 pelas seções regionais do Project Management Institute (PMI), 3,63% das 

organizações relataram que, na maioria das vezes ou sempre, elas não alcançam 

os objetivos de tempo, custo, qualidade e satisfação do cliente em seus projetos. 

 

Contribuindo para entender o não atingimento dessas metas, o estudo de 

benchmarking em gerenciamento de projetos (2011), disponível em 

www.pmsurvey.org, verificou que as organizações focam mais as suas práticas de 
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gerenciamento de projetos em prazo, escopo e custo, como pode ser visto na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1  - Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos. 
Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2011, disponível em 
www.pmsurvey.org. 
 

O uso das boas práticas nos aspectos de escopo, prazo e custo reduziu o 

percentual de fracasso, mas ainda não eliminou, como pode ser observado no 

relatório de pesquisa de maturidade em gerenciamento de projetos realizada por 

Archibald & Prado (2014). Na pesquisa desses autores participaram 415 

profissionais de organizações brasileiras privadas, públicas e do terceiro setor, 

envolvendo 7.885 projetos. Apurou-se, em uma escala de um a cinco, o nível 

médio de maturidade em gerenciamento de projetos de 2,64. Esse número 

representa organizações que investiram em conhecimentos e estão implantando 

padrões de gestão de projetos. Outros indicadores de resultados foram 

apresentados como: 44% não tiveram sucesso total nos projetos, tendo média de 

27% de atraso no tempo, 17% de estouro nos custos e 77% de execução do 

escopo. 

 

Nesse contexto, percebe-se a importância de adotar melhores práticas de 

gerenciamento de projetos para que se tenha um projeto bem-sucedido em que 

se atinja sua meta, considerando que o projeto atenda às especificações do 

trabalho (escopo, prazo, custo, qualidade) e às especificações técnicas; obtenha 

a satisfação dos clientes; mantenha alto moral da equipe e segurança das 

pessoas e processos; e auxilie positivamente na obtenção da meta do negócio. 
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A importância do processo de gestão de projetos explica-se pela evolução do 

conceito de projeto de sucesso. Segundo Kerzner (2010), existem três períodos 

de maturidade em projetos: o período tradicional (1960-1985), o de renascimento 

(1985-1993) e o de gestão moderna (1994-...). No período tradicional, o conceito 

de sucesso de projeto estava totalmente ligado ao atendimento dos requisitos 

técnicos, ou seja, atendimento às especificações acordadas. No período do 

renascimento o conceito de sucesso de projeto estava relacionado não somente 

ao atendimento das especificações técnicas, mas relacionado a prazo, custo e 

qualidade acordados, também. No período moderno da gestão de projetos, o 

atendimento a prazos, custos, qualidade e requisitos técnicos são importantes, 

porém também é fundamental atender às expectativas de todos os stakeholders 

externos e internos. 

 

Qualquer projeto possui um conjunto de entidades ou pessoas com interesses em 

seus resultados ou que serão influenciados por estes e se reconhecem como 

partes interessadas ou, como representa o termo em inglês, stakeholders (Kretan 

et al., 2009). 

 

Segundo Orth (2009), os stakeholders são pessoas, grupos de pessoas ou 

entidades que participam ou influenciam o projeto de maneira direta ou indireta, 

com interesses em sua evolução ou quando são afetadas por seus resultados. 

Para Brito e Terra (2009), stakeholders são pessoas ou organizações 

interessadas ou afetadas de alguma maneira, não necessariamente econômica. 

Exemplos de partes interessadas citados por Grass (2006) podem ser 

patrocinador, cliente, diretor do projeto, gerência executiva, equipe do projeto, 

usuários finais, fornecedores, outros departamentos internos, empresas 

terceirizadas, outros projetos, investidores, sindicatos, associações, organizações 

do governo, grupos comunitários, família, etc. 

 

Na concepção de Brito e Terra (2009), ainda existem lacunas no gerenciamento 

dos stakeholders, pois ainda é uma fonte pouco explorada e valorizada, sendo 

que raramente compõe os sistemas de gestão empresarial. A gestão de partes 

interessadas é um assunto muito exigido no gerenciamento de projetos e requer 

organização e método para tal. Na percepção do autor, com base em pesquisas e 
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estudos, as melhores práticas para gestão efetiva e sistemática das partes 

interessadas têm tido uma demanda crescente de estudo e prática.  

 

É sobre este tema, gerenciamento de partes interessadas, que este estudo será 

desenvolvido. 

 

1.1 Problematização 

 

Os resultados da pesquisa realizada por Chaves, Oikawa, Galegale e Azevedo 

(2013) apresentados no VIII Workshop de Pós-graduação e Pesquisa do Centro 

Paula Souza revelam que 95% dos especialistas em gestão de projetos 

consultados destacam e concordam que a gestão de partes interessadas em 

projetos é uma prática importante nas implantações de projetos das empresas e 

citam os principais benefícios. Essa pesquisa mostra que a forma e profundidade 

da gestão de stakeholders dependem muito da percepção de sua importância no 

projeto (em função do seu contexto) e do tamanho do projeto, dado que tem que 

ser analisada a relação custo-benefício dessa aplicação e essa boa prática. 

 

Esse conceito tem sido estudado pelo Project Management Institute (PMI), que o 

considera um dos principais fatores críticos de sucesso em projetos. 

 

O PMI é uma associação sem fins lucrativos, de origem norte-americana, que 

fomenta as práticas de gestão de projetos no mundo, formula padrões 

profissionais de gestão de projetos, gera conhecimento por intermédio da 

investigação, promove a gestão de projetos como profissão por meio de seus 

programas de certificação. Ele elaborou um livro-guia de referências das boas 

práticas em projetos, chamado Project Management Body of Knowledge 

(PMBoK®). Esse guia é bastante difundido entre os profissionais que estudam e 

praticam a gestão de projetos, aplicando os conhecimentos, processos, 

habilidades, ferramentas e técnicas para se ter um impacto significativo no 

sucesso dos projetos. Em média, a cada quatro anos o PMI revisa e atualiza o 

PMBoK® com base em práticas e contribuições dos profissionais espalhados pelo 

mundo.  
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Na última edição do PMBoK® (5. ed.), publicada em 2013, foi incluída uma nova 

área de conhecimento chamada gestão das partes Interessadas, justamente para 

auxiliar os profissionais em projetos neste quesito. 

 

De acordo com o PMBoK® 5. ed (2013), a identificação das partes interessadas, 

a compreensão do seu grau relativo de influência em um projeto e o 

balanceamento das suas exigências, necessidades e expectativas são 

fundamentais para o sucesso de um projeto. O gerenciamento das partes 

interessadas inclui os processos exigidos para: a) identificar todas as pessoas, 

grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto; 

b) analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto; c) 

desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz 

das partes interessadas nas decisões e execução do projeto.  

 

Mesmo com as práticas sugeridas pelo PMI, identificar e gerir as expectativas das 

partes interessadas desde o início de um projeto é ainda um desafio para os 

gestores. As expectativas podem ser fonte de frustrações nos projetos, mas ao 

mesmo tempo podem ser uma grande oportunidade para que não haja decepções 

ou até mesmo para a minimização dos impactos na ocorrência de falhas e riscos 

em projetos. Gerir expectativas das partes interessadas em projetos requer 

também conhecimento e vivência na gestão de pessoas.  

 

Com base nesse contexto, busca-se nesta pesquisa responder à seguinte 

pergunta: qual é a percepção dos especialistas em projetos sobre a gestão das 

expectativas das partes interessadas? 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar como se dá a gestão de expectativas das partes interessadas em 

projetos na percepção dos especialistas dessa área. 
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1.2.1 Objetivos específicos  

 

a) Identificar os fatores que influenciam as expectativas das partes 

interessadas em projetos. 

b) Classificar as expectativas das partes interessadas em projetos sob a ótica 

de influência, poder, interesse e impacto. 

c) Identificar a percepção dos especialistas quanto ao nível de engajamento 

das partes interessadas em relação às suas expectativas. 

d) Indicar quais são as principais facilidades e dificuldades na gestão das 

partes interessadas em projetos. 

 

1.3  Justificativa 

 

Os estudos indicam que, para atender às expectativas de todos os envolvidos no 

projeto, são necessários, além de atender ao controle de prazo e custo, 

possibilitar a medida dos objetivos e metas do projeto e ainda atender a um grau 

de integração para que possam ser feitas medições relativas à qualidade, 

comunicação, recursos e outras variáveis estabelecidas como subjetivas no 

projeto (Rozenes, 2004). Nota-se, então, a importância de se gerir as partes 

interessadas, contribuindo para o êxito de um empreendimento. 

 

A relevância deste estudo sobre a gestão de partes interessadas, no âmbito da 

administração e da gestão de projetos, é apresentada a seguir. 

 

Para o ambiente profissional, este é um tema bastante importante na área de 

gestão de projeto, pois os profissionais desta área, em geral, não têm formação 

acadêmica em gestão de pessoas. Esta pesquisa vai fomentar as melhores 

práticas de gestão de partes interessadas em projetos. Na maioria das vezes, os 

profissionais apresentam a vivência nessa área, embora a expertise seja mais 

técnica em projetos. Na gestão de projetos, três habilidades são importantes: 

gerenciais, técnicas e humanas. Destas três, a habilidade em gestão de pessoas 

em projetos apresenta grande demanda em aprendizado e prática. Nesse 

aspecto, existe um destaque mais profundo quanto ao gerenciamento das 

expectativas das partes interessadas num projeto. O desenvolvimento deste 
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estudo pode contribuir como referência para os praticantes em gestão de projetos, 

principalmente aqueles que gerenciam equipes. 

 

Para o ambiente acadêmico, este estudo auxilia estudantes, pesquisadores e 

educadores como fonte de referência para o mundo de projetos apoiados também 

pelas práticas recomendadas pelo PMI. 

 

Para a sociedade, busca-se despertar sua importância na participação nos 

projetos e suas influências no resultado do projeto. A sociedade pode ser afetada, 

positiva ou negativamente, pelo resultado do projeto e pode também auxiliar e 

influenciar no desenvolvimento do projeto. 

 

Para o pesquisador, este estudo o auxilia no seu desenvolvimento profissional e 

acadêmico. A complexidade do tema proposto e suas características estimularam 

o pesquisador a utilizar os seus conhecimentos adquiridos em anos de prática e 

colaboração na gestão de projetos na indústria e na academia e contribuir com a 

geração de material de pesquisas futuras e difusão deste tema. 

 

1.4  Organização do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, conforme breve descrição a 

seguir: 

 

No capítulo 1, introdução, foi descrita a importância da gestão de projeto, mais 

profundamente na gestão das partes interessadas em projetos e sua relevância 

nos resultados e sucesso de empreendimentos. Apresentou o problema a 

investigar, as justificativas, o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

No capítulo 2, Referencial Teórico, registra-se um resumo da literatura utilizada 

como arcabouço teórico, com o qual serão sustentadas as ideias do trabalho. 

Este foi baseado em três perspectivas: gestão de projetos, gestão de partes 

interessadas e gestão de expectativas. 
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O capítulo 3, metodologia de pesquisa, traz os procedimentos para a 

caracterização da pesquisa utilizados para a condução do trabalho, a definição da 

amostra, as técnicas adotadas para a coleta de dados e os procedimentos para o 

tratamento e análise dos dados. 

 

Na apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, capítulo 4, são 

relatadas as análises dos dados e resultados da pesquisa. 

 

Nas considerações finais, capítulo 5, são contempladas as conclusões, 

recomendações para trabalhos futuros e limitações deste trabalho. Ao final do 

trabalho encontram-se as referências da pesquisa e os apêndices, o qual contém 

o questionário desta pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos e teorias que sustentarão as 

análises das respostas ao questionário utilizado durante a pesquisa, tanto em 

relação às melhores práticas de gerenciamento de projetos quanto à gestão das 

expectativas das partes interessadas em projetos do ponto de vista dos 

profissionais desta área. 

 

2.1 Gestão de projetos 

 

A gestão de projetos vem sendo utilizada como um instrumento fundamental para 

as organizações sustentarem o crescimento e assegurarem a sobrevivência em 

um ambiente competitivo, em virtude da sua utilidade e ordenação dos processos 

de planejamento, execução e controle dos eventos temporários e únicos. 

 

A formalização dos estudos e práticas referentes à disciplina de gestão de 

projetos ocorreu através do Project Management Institute, Inc. (PMI), o qual 

surgiu na década de 60 fundado por cinco voluntários e tem sede nos Estados 

Unidos. É uma organização sem fins lucrativos e tem como objetivo principal 

disseminar as melhores práticas de gerenciamento de projetos mundialmente, 

além de servir como fórum de excelência na área de projetos. Trabalha ainda com 

a missão de garantir aos seus associados a ética no exercício da profissão de 

gerente de projetos. 

 

Para disseminação das boas práticas relativas à gestão de projetos, o PMI lançou 

em 1987 a primeira versão do Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK® Guide, ou simplesmente PMBoK®), que reúne os 

chamados conhecimentos inerentes ao exercício da profissão de gerenciamento 

de projetos, sendo considerado hoje um padrão mundial. Um padrão é um 

documento formal que descreve normas, métodos, processos e práticas 

estabelecidos. A última versão deste guia, a quinta edição, foi publicada em 2013. 

O Guia PMBoK® (PMI, 2013) fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos 

individuais e define os conceitos relacionados a este assunto. Ele também 
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descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos 

processos. 

 

Não existe consenso na literatura acerca do significado da expressão “boa 

prática” (Delisle & Olson, 2004). A International Organization for Standardization 

(ISO) tem adotado a expressão em seus padrões para descrever práticas 

recomendadas. Segundo o Guia PMBoK® (PMI, 2013, p. 2): 

 

Boa prática significa que existe acordo geral de que a aplicação correta 
dessas habilidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances 
de sucesso em uma ampla série de projetos diferentes. Uma boa prática 
não significa que o conhecimento descrito deverá ser sempre aplicado 
uniformemente em todos os projetos; sendo a equipe de gerenciamento de 
projetos a responsável por determinar o que é adequado para um projeto 
específico. 

 

Para Besner & Hobbs (2012), uma boa prática é aquela relacionada a um nível 

mais elevado de “atuação madura”, conceito que ele criou como sendo composto 

de quatro variáveis: a) maturidade do gerenciamento de projetos; b) suporte 

organizacional ao uso de práticas de gerenciamento de projetos; c) 

disponibilidade de pessoal competente; d) sucesso do projeto.  

 

É com base nessas boas práticas em projetos que os conceitos a seguir serão 

tratados. 

 

2.1.1 Projetos 

 

A norma Associação Brasileira de Normas Técnicas – Normas Brasileiras –  

International Organization for Standardization (ABNT-NBR-ISO) 21500:2012 

define o projeto como um conjunto único de processos que consiste em atividades 

coordenadas e controladas, com datas de início e fim, empreendidas para atingir 

os objetivos do projeto. 

 

Segundo o PMBoK® (PMI, 2013), o projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos 

projetos indica que ele tem início e término definidos. A natureza única deve-se ao 
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projeto criar um produto, serviço ou resultado único, podendo o resultado do 

projeto ser tangível ou intangível. 

 

Para Kerzner (2010), um projeto trata-se de um empreendimento com objetivo 

bem-definido, que consome recursos e opera sob pressão de prazos, custos e 

qualidade. 

 

Segundo Carvalho e Rabechini Jr. (2006), um projeto é uma organização de 

pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e um objetivo específico. 

Projetos geralmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de altos 

riscos e devem ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, 

dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos 

necessitam ter seus objetivos bem-definidos e recursos suficientes para poderem 

desenvolver as tarefas requeridas. 

 

Na visão de Washington & Woiler (2008), um projeto pode ser entendido como um 

conjunto de informações coletadas e processadas, de modo que simulem uma 

dada alternativa de investimento para testar sua viabilidade. Dessa forma, é o 

conjunto de informações internas e/ou externas à empresa, coletadas e 

processadas com o objetivo de analisar uma decisão de investimento. Nessas 

condições, o projeto não se confunde com as informações, pois ele é entendido 

como sendo um modelo que incorpora informações qualitativas e quantitativas, 

procurando simular a decisão de investir em suas aplicações. 

 

Comentando essas definições, em projetos há uma necessidade de se explicitar e 

compartilhar informações e conhecimento de forma a melhorar a relação entre os 

stakeholders e contribuir para o aprendizado de todos os envolvidos e, ainda, 

melhorar o planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos. 

 

Os projetos surgem em decorrência de uma necessidade, e essa necessidade 

tem relação direta com as expectativas do cliente (stakeholders) e com o 

resultado final esperado (Heldman, 2006). Esses projetos são elaborados e 

executados para criar novos produtos e serviços, introduzir mudanças 

organizacionais e inserir novos processos ou novas tecnologias nas empresas 
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(Young, 2007). Para Xavier, Reinert e Xavier (2012), projetos ocorrem em 

praticamente todas as organizações e em todas as suas áreas e níveis, gerando 

produtos e/ou serviços para clientes internos e/ou externos. Como exemplos de 

projetos podem ser citados: 

 

a) Lançamento de um novo produto ou serviço; 

b) construção de uma ponte; 

c) desenvolvimento de um software; 

d) implantação de uma nova tecnologia; 

e) realização de uma viagem; 

f) publicação de um livro; 

g) organização de um evento (festa, reunião, congresso, torneio esportivo 

etc.); 

h) planejamento e implementação de uma mudança organizacional; 

i) pesquisa de um novo produto; 

j) construção de um edifício; 

k) aplicação de um novo treinamento para os funcionários; 

l) abertura de um novo negócio; 

m) pesquisa e desenvolvimento de ideias e soluções. 

 

Outro aspecto que merece menção é o fato de o projeto ser parte integrante do 

planejamento estratégico e do processo decisório da empresa, iniciado pela ideia 

de investimento até sua execução total (Cruz & Bolfe, 2014). Antes do 

planejamento estratégico surgem as decisões de investimento e antes que estas 

sejam executadas, é necessário testar sua viabilidade e verificar se serão 

compatíveis com os objetivos da empresa. Esta etapa de verificação de 

viabilidade é realizada utilizando-se um projeto específico para o objetivo 

estratégico que deseja ser alcançado (Washington & Woiler, 2008). 

 

Xavier (2009, p. 2) ressalta que:  
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Executar projetos, de maneira cada vez mais eficiente, é um recurso 
essencial para a sobrevivência da empresa moderna. Saber planejar e 
executar projetos é uma necessidade real em qualquer ramo de atividade. 
O novo ambiente de negócios, caracterizado por uma grande pulverização 
de equipes, cada vez mais distantes geograficamente, apresenta um 
grande desafio gerencial na integração de pesquisadores, inovadores, 
estudantes, professores, facilitadores, fornecedores, fabricantes, 
engenheiros, projetistas, clientes (cada vez com maior nível de exigência), 
analistas, financiadores, bem como outros envolvidos na realização de 
projetos, com objetivos claros, recursos materiais / financeiros limitados, e 
princípio, meio e fim bem definidos. A resposta a esse desafio passa pela 
utilização das melhores práticas de gerenciamento de projetos. 

 

Na visão de Kerzner (2010) e Vargas (2009), gerenciar projetos envolve um 

conjunto de processos nos quais são aplicados conhecimentos, habilidades e 

técnicas para realizar atividades associadas de forma a atingir determinado 

objetivo. 

 

2.1.2 Gerenciamento de projetos 

 

Chama-se gerenciamento de projetos a atitude de uma organização de visualizar 

suas principais demandas como projetos a serem executados e responder a 

essas demandas organizando-se por projetos (Valle, Soares, Finocchio, & Silva, 

2007). 

 

O gerenciamento de projetos é um importante instrumento a ser explorado pelas 

administrações modernas de forma a manter o foco de seus negócios e alcançar 

os objetivos e metas estabelecidos (Souza & Rodrigues, 2012). 

 

Segundo o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

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

atender aos seus requisitos. Esse gerenciamento é realizado a partir da aplicação 

e integração apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, 

logicamente agrupados em cinco grupos de processos e 10 áreas de 

conhecimento. Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas que são executadas para criar um produto, serviço ou resultado 

previamente especificado. Cada processo é caracterizado por suas entradas, 

ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas resultantes. 
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Segundo Vargas (2005), o gerenciamento de projetos é um conjunto de 

ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva uma série de 

habilidades, incluindo conhecimento e capacidades individuais, destinados ao 

controle de eventos não repetitivo, únicos e complexos, em um cenário de tempo, 

custo e qualidade predeterminados.  

 

O gerenciamento de projetos abrange uma série de ferramentas e técnicas, 

utilizadas por pessoas para descrever, organizar e monitorar o andamento das 

atividades do projeto (Heldman, 2006). 

 

No entendimento de Carvalho e Rabechini (2006), o gerenciamento de projetos 

inclui planejamento, organização, supervisão e controle de todos os aspectos do 

projeto, em um processo contínuo, para alcançar seus objetivos. Por outro lado, 

enfatizam-se a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 

como aspectos importantes para a gestão de projetos, objetivando atender ou 

superar as necessidades e expectativas dos interessados (stakeholders). 

 

O gerenciamento de projetos pode ser capaz de executar e controlar escopo, 

custos e prazos, mantendo a competitividade a fim de superar as expectativas 

dos clientes. Com o gerenciamento, as organizações conseguem melhor controle 

e a confiança do cliente, sendo capazes de apresentar melhor administração e 

mais alto número de projetos bem-sucedidos. “A tarefa central do gerenciamento 

de projetos sempre foi a combinação do trabalho de diferentes pessoas para a 

execução de tarefas que seriam úteis para os clientes ou as organizações” (Valle 

et al., 2007). 

 

Kerzner (2010) considera que a gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de 

forma a atingir seus objetivos com êxodo para benefício dos participantes do 

projeto. 

 

O gerenciamento de projetos proporciona inúmeras vantagens sobre as demais 

formas de gerenciamento, tendo-se mostrado eficaz em alcançar resultados 

desejados, dentro do prazo e orçamento definidos pela organização. A principal 
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vantagem do gerenciamento de projetos é que ele não é restrito a projetos 

gigantescos, de alta complexidade e custo, podendo ser aplicado em 

empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, em qualquer 

linha de negócio (Vargas, 2005). Luecke (2010) menciona alguns benefícios de 

um gerenciamento eficaz dos projetos: conseguir que as coisas sejam feitas no 

prazo e dentro do orçamento; minimizar o tempo de desenvolvimento, reduzindo 

riscos; uso eficaz dos recursos. 

 

Sendo assim, Kerzner (2010) destaca diz que, à medida que as empresas 

começam a reconhecer o efeito favorável que a gestão de projetos exerce sobre a 

lucratividade, mais ênfase passa a ser dada ao profissionalismo nessa área.  

 

No caso das organizações que possuem vários projetos, para alcançar a 

eficiência e o sucesso, é necessário que se realize o gerenciamento de portfólio 

de projetos que, por definição do PMBoK® (PMI, 2013), é o conjunto de projetos 

ou programas, agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a 

fim de atingir o objetivo estratégico do negócio.  

 

Nesse gerenciamento de múltiplos projetos nas organizações, os profissionais da 

área formam o escritório de projetos (PO – Project Office) ou escritório de gestão 

de projetos (PMO – Project Management Office) que, de acordo com o PMBoK® 

(PMI, 2013), é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias 

responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos 

projetos sob seu domínio. As responsabilidades de um PMO podem variar desde 

fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos a ser responsável pelo 

gerenciamento direto de um projeto. 

 

Segundo Kerzner (2010), o escritório de projetos tornou-se um lugar comum na 

hierarquia das corporações, que tem como missão manter toda a propriedade 

intelectual relativa à gestão de projetos e de ativamente sustentar o planejamento 

estratégico da corporação. Esse autor acrescenta que o conceito por trás da 

abordagem de escritório de projetos era aproximar-se do cliente estabelecendo 

uma organização dedicada a ele. Dessa forma, o escritório de projetos tornou-se 
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uma organização dentro de outra organização, que podia funcionar como uma 

estrutura “real” ou “virtual”, para atender a determinado cliente. 

 

Em pesquisa realizada no Brasil com 415 profissionais, Archibald & Prado (2014) 

concluiram: 

 

a) Existe uma relação positiva entre os níveis de maturidade e o sucesso total 

do gerenciamento de projetos. 

b) Existe uma relação positiva entre os níveis de maturidade e a soma de 

sucesso total e sucesso parcial. 

c) Existe uma relação invertida entre os níveis de maturidade e fracasso. 

 

Essas constatações estão representadas na Figura 2, destacando-se que quanto 

maior o nível de maturidade em gerenciamento de projetos, maior o percentual de 

sucesso total dos projetos. 

 

 

Figura 2 - Níveis de maturidade x sucesso. 
Fonte: Archibald & Prado (2014) 
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Somando-se a esses conceitos de gerenciamento de projetos abordados a partir 

da maturidade em projetos, grupos de processos e de áreas de conhecimento, 

Carvalho e Rabechini (2006) afirmam que os projetos também podem ser vistos 

como fases de ciclo de vida, conceito que tem contribuído para a administração 

linear dos projetos. 

 

O conjunto de fases de um projeto é conhecido como ciclo de vida do projeto, 

conforme se pode ver na Figura 3. Para Vargas (2005), as fases do ciclo de vida 

do projeto dependem, intimamente, da natureza do projeto. Um projeto é 

desenvolvido a partir de uma ideia, progredindo para um plano que, por sua vez, é 

executado e concluído. O projeto é dividido em fases que formam o ciclo de vida. 

Pode ser dividido e moldado de acordo com o projeto e a organização, facilitando 

seu gerenciamento. 

 

 

Figura 3  - Fases do ciclo de vida do projeto. 
Fonte: Vargas, R. V. (2005). Gerenciamento de projetos utilizando análise de valor agregado: 
como revolucionar o controle e a avaliação de desempenho em projetos. (3. edição, p. 35). Rio de 
Janeiro: Brasport. 
 

De acordo com Verzuh (2000), o ciclo de vida de um projeto mostra a sua 

progressão linear, sendo esta divida em quatro etapas: definir, planejar, executar, 

concluir. 

 

O ciclo de vida do projeto é definido pelo PMBoK® (PMI, 2013) em cinco grupos 

de processos para obter adequado gerenciamento de projetos. Esses grupos de 

processos de gerenciamento de projetos são:  
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a) Iniciação : os processos executados para definir um novo projeto ou uma 

nova fase de um projeto existente a partir da obtenção da autorização para 

iniciar o projeto ou fase. 

b) Planejamento : os processos necessários para definir o escopo do projeto, 

refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os 

objetivos para os quais o projeto foi criado. 

c) Execução : os processos realizados para executar o trabalho definido no 

plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do 

projeto. 

d) Monitoramento e controle : os processos exigidos para acompanhar, 

analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar 

quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar 

as mudanças correspondentes. 

e) Encerramento : os processos executados para finalizar todas as atividades 

de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto 

ou fase. 

 

Esses processos são divididos em outros 47 processos de gerenciamento de 

projetos, agrupados em 10 áreas de conhecimentos distintas, a saber: integração, 

tempo, custo, prazo, comunicação, risco, qualidade, aquisição, recursos humanos 

e partes interessadas. Os processos, sendo estes considerados como coleções 

de pessoas, equipamentos, esforços, procedimentos e ações, informações e 

conhecimentos inter-relacionados para atingir determinado objetivo, envolvem 

adequada gestão, visando à melhoria contínua do desenvolvimento de projetos 

para atender às necessidades e expectativas dos clientes (Varvakis, 2013 como 

citado em Alves, Dávila, Silva Júnior, & Varvakis, 2013). A Figura 4 mostra os 

grupos de processos de gerenciamento de projetos com as áreas de 

conhecimento. 
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Figura 4 - Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das 
áreas de conhecimento. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 61). 
 



 33

O Guia PMBoK® (PMI, 2013) define os aspectos importantes de cada área de 

conhecimento e como ela se integra aos cinco grupos de processos. Como 

elementos de apoio, as áreas de conhecimento fornecem uma descrição 

detalhada das entradas e saídas do processo e uma explicação descritiva das 

ferramentas e técnicas usadas com mais frequência nos processos de 

gerenciamento de projetos para produzir cada resultado. 

 

2.1.2.1 Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 

 

Essas áreas descrevem o conhecimento e as boas práticas relacionados ao 

gerenciamento de projetos com base nos processos que as compõem. A seguir 

são descritos os conceitos de cada área de conhecimento em gerenciamento de 

projetos: 

 

Área 1 – Gerenciamento da integração   

 

Heldman (2006) considera que essa área de conhecimento trata da coordenação 

de todos os aspectos do plano do projeto e envolve elevado nível de interação 

para a identificação e definição do trabalho do projeto e a combinação, unificação 

e integração dos processos apropriados. Ela também se preocupa em atender 

aos requisitos do cliente e das partes interessadas satisfatoriamente e gerenciar 

suas expectativas. 

 

A gestão de integração, conforme Vargas (2009), inclui os processos necessários 

para assegurar que os vários elementos do projeto estejam adequadamente 

coordenados.  

 

O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento do projeto. 

Nesse contexto, a integração inclui características da unificação, consolidação, 

comunicação e ações integradoras que são essenciais para a execução 

controlada do projeto até a sua conclusão, a fim de gerenciar com sucesso as 
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expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos (PMBoK®, PMI, 

2013).  

 

Os processos de gerenciamento da integração de projetos, segundo o PMBoK® 

(PMI, 2013), são: 

 

a) Desenvolver o termo de abertura do projeto – desenvolve um documento 

que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do 

projeto a autoridade necessária para aplicar os recursos organizacionais às 

atividades do projeto. 

b) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto – o processo de definir, 

preparar e coordenar todos os planos subsidiários e integrá-los a um plano 

de gerenciamento de projeto abrangente.  

c) Orientar e gerenciar o trabalho do projeto – o processo de liderar e realizar 

o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação 

das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto. 

d) Monitorar e controlar o trabalho do projeto – o processo de acompanhar, 

revisar e registrar o progresso do projeto para atender aos objetivos de 

desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. 

e) Realizar o controle integrado de mudanças – o processo de revisar todas 

as solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as 

mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos 

do projeto e no plano de gerenciamento do projeto e comunicar a decisão 

sobre os mesmos. 

f) Encerrar o projeto ou fase – o processo de finalização de todas as 

atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto 

para encerrar formalmente o projeto ou fase. 

 

Área 2 – Gerenciamento do escopo   

 

Segundo Heldman (2006), essa área de conhecimento refere-se à definição de 

todas as atividades do projeto necessárias ao cumprimento das metas. Esses 

processos, altamente interativos, definem e controlam o que faz ou não parte do 

projeto. 
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Xavier et al. (2012) definem que o escopo é o trabalho do projeto e consiste na 

geração de produtos e serviços, cujas características e qualidades são definidas 

pela especificação dos seus requisito. O primeiro passo para a definição do 

escopo é elaborar uma descrição do escopo do projeto, deixando claro, se 

necessário, o que não faz parte do escopo e validando com o cliente solicitante 

antes de prosseguir o planejamento. 

 

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, 

para terminá-lo com sucesso. Esse gerenciamento está relacionado 

principalmente à definição e ao controle do que está e do que não está incluso no 

projeto. Os processos usados para gerenciar o escopo, assim como as 

ferramentas e técnicas de suporte, podem variar por projeto (PMBoK®, PMI, 

2013).  

 

Os processos de gerenciamento de escopo precisam estar bem integrados aos 

das outras áreas do conhecimento para que o trabalho resulte na entrega do 

escopo do produto especificado. Os processos de gerenciamento do escopo do 

projeto segundo o PMBoK® (PMI, 2013) são: 

 

a) Planejar o gerenciamento do escopo – o processo de criar um plano de 

gerenciamento de escopo do projeto que documenta como tal escopo será 

definido, validado e controlado.  

b) Coletar requisitos – o processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos 

objetivos do projeto. 

c) Definir escopo – o processo de desenvolvimento de uma descrição 

detalhada do projeto e do produto. 

d) Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) – o processo de subdivisão das 

entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais 

facilmente gerenciáveis. 

e) Validar o escopo – o processo de formalização da aceitação das entregas 

concluídas do projeto. 
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f) Controlar o escopo – o processo de monitoramento do andamento do 

escopo do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na 

linha de base do escopo. 

 

Área 3 – Gerenciamento de tempo   

 

Em termos gerais, essa área trata da conclusão do projeto em tempo hábil 

(Heldman, 2006). Esse autor considera que o gerenciamento de tempo é um 

aspecto importante no gerenciamento de projetos, pois envolve a manutenção 

das atividades do projeto em dia e a contraposição dessas atividades ao plano do 

projeto para garantir que ele seja concluído dentro do prazo. 

 

Vargas (2009) enfatiza que a gestão de tempo inclui os processos necessários 

para assegurar o planejamento e execução do projeto em um prazo adequado. 

 

O PMBoK® (PMI, 2013) preconiza que o gerenciamento de tempo do projeto 

inclui o necessário para gerenciar o término pontual do projeto. O modelo do 

cronograma é uma representação do plano para a execução das atividades do 

projeto, incluindo durações, dependências e outras informações de planejamento. 

Os processos de gerenciamento do tempo do projeto são: 

 

a) Planejar o gerenciamento do cronograma – o processo de estabelecer as 

políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto. 

b) Definir as atividades – o processo de identificação e documentação das 

ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas dos 

projetos. 

c) Sequenciar as atividades – o processo de identificação e documentação 

dos relacionamentos entre as atividades do projeto. 

d) Estimar os recursos das atividades – o processo de estimativa dos tipos e 

quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos 

que serão necessários para realizar cada atividade. 
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e) Estimar durações das atividades – o processo de estimativa do número de 

período de trabalho que serão necessários para terminar atividades 

específicas com os recursos estimados. 

f) Desenvolver o cronograma – o processo de análise das sequências das 

atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do 

cronograma visando criar o modelo do cronograma do projeto. 

g) Controlar o cronograma – o processo de monitoramento do andamento das 

atividades do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento 

das mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar o 

planejado. 

 

Área 4 – Gerenciamento dos custos 

 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em 

planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle 

de custos de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento 

aprovado (PMBoK®, PMI, 2013).  

 

De acordo com Abdollahyan, Barbosa, Nascimento & Pontos (2014), o objetivo do 

controle de custos é explicitar como o gerente deve controlar os custos do projeto, 

identificar as variações e suas causas, definir ações corretivas e reportar-se aos 

resultados. O controle do custo também é importante para que os gerentes 

possam garantir que o orçamento está sendo executado corretamente. 

 

Heldman (2006) destaca que o centro das atenções nessa área de conhecimento 

são os custos dos recursos, mas os outros custos também devem ser levados em 

conta. 

 

Para o PMBoK® (PMI, 2013), devem-se considerar os requisitos das partes 

interessadas no gerenciamento de custos e preocupar-se principalmente com os 

custos dos recursos necessários para completar as atividades do projeto. O 

esforço de planejamento do gerenciamento dos custos ocorre nas fases iniciais 

do planejamento do projeto e fornece a estrutura para que cada processo de 
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gerenciamento de custos tenha desempenho eficiente e coordenado. Os 

processos de gerenciamento de custo do projeto são: 

 

a) Planejar o gerenciamento dos custos - o processo de estabelecer as 

políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, 

gestão, despesas e controle dos custos do projeto. 

b) Estimar os custos - o processo de desenvolvimento de uma estimativa de 

custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do 

projeto. 

c) Determinar o orçamento - o processo de agregação dos custos estimados 

de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma 

linha de base dos custos autorizada. 

d) Controlar os custos - o processo de monitoramento do andamento do 

projeto para atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças 

feitas na linha de base de custos. 

 

Área 5 – Gerenciamento da qualidade   

 

O gerenciamento da qualidade, segundo Vargas (2005), inclui os processos 

necessários para assegurar que o projeto vai satisfazer as necessidades para as 

quais foi concebido. 

 

Em relação aos fatores qualitativos, Kerzner (2010) realça que as organizações 

que eventualmente alcançam a excelência são aquelas comprometidas com a 

qualidade e com o planejamento antecipado das necessidades, de maneira que 

sejam mínimas as mudanças exigidas à medida que o projeto avança. 

 

Para o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento da qualidade do projeto inclui os 

processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas 

de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto 

satisfaça as necessidades para as quais foi empreendido. O gerenciamento da 

qualidade do projeto trabalha para garantir que os requisitos do projeto, incluindo 

os requisitos do produto, sejam cumpridos e validados. Ele ainda aborda o 

gerenciamento do projeto e suas entregas e aplica-se a todos os projetos, 
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independentemente da natureza das suas entregas. As medidas e técnicas de 

qualidade são específicas do tipo de entregas, sendo produzidas pelo projeto. Os 

processos de gerenciamento da qualidade do projeto são: 

 

a) Planejar o gerenciamento da qualidade – o processo de identificação dos 

requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da 

documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os 

requisitos de qualidade. 

b) Realizar a garantia da qualidade – o processo de auditoria dos requisitos 

de qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para 

garantir o uso dos padrões de qualidade e das definições apropriadas. 

c) Realizar o controle da qualidade - o processo de monitoramento e registro 

dos resultados da execução das atividades de qualidade, para avaliar o 

desempenho e recomendar as mudanças necessárias. 

 

Área 6 – Gerenciamento de recursos humanos   

 

O gerenciamento de recursos humanos abrange todos os aspectos do 

gerenciamento e da interação das pessoas, incluindo liderança, orientação, 

resolução de conflitos, avaliações de desempenho e muito mais (Heldman, 2006). 

Vargas (2009) relata que o gerenciamento de recursos humanos inclui os 

processos necessários para que se faça o melhor uso dos recursos humanos 

envolvidos no projeto. 

 

Kerzner (2010) explicita que os recursos humanos abrangem os conhecimentos, 

as habilidades, as capacidades e o talento dos funcionários da empresa, incluindo 

a diretoria, os gerentes de todos os níveis e os funcionários como um todo. 

 

Segundo o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento dos recursos humanos do 

projeto inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do 

projeto. A equipe consiste nas pessoas com papéis e responsabilidades 

designadas para completar o projeto. Os membros da equipe do projeto podem 

ter vários conjuntos de habilidades, atuar em regime integral ou parcial e podem 

ser acrescentados ou removidos da equipe à medida que o projeto progride. A 
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participação dos membros da equipe durante o planejamento agrega seus 

conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso com o projeto. A equipe 

de gerenciamento de projetos é um subconjunto da equipe do projeto e é 

responsável pelas atividades de gerenciamento e liderança, como iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento de várias 

fases. Esse grupo também pode ser chamado de equipe principal, equipe 

executiva ou equipe de liderança. Os processos de gerenciamento dos recursos 

humanos do projeto são: 

 

a) Desenvolver o plano dos recursos humanos – o processo de identificação e 

documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, 

relações hierárquicas, além da criação de um plano de gerenciamento do 

pessoal. 

b) Mobilizar a equipe do projeto – o processo de confirmação da 

disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária 

para terminar as atividades do projeto. 

c) Desenvolver a equipe do projeto – o processo de melhoria de 

competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para 

aprimorar o desempenho do projeto. 

d) Gerenciar a equipe do projeto – o processo de acompanhar o desempenho 

dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e 

gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. 

 

Área 7 – Gerenciamento das comunicações   

 

Heldman (2006) afirma que os processos dessa área de conhecimento estão 

relacionados às habilidades gerais de comunicação, mas vão muito além do mero 

intercâmbio de informações. As competências de comunicação são as habilidades 

gerais de gerenciamento que o gerente de projeto usa no dia a dia. 

 

Muito do sucesso do projeto depende de quão próximo das ações está o gerente 

do projeto (Vargas, 2009). Portanto, a partir de uma boa comunicação e de uma 

rede de comunicações torna-se possível montar um eficiente sistema de 
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comunicações. O autor complementa que a gestão de comunicação engloba o 

planejamento e a distribuição de informações. 

 

O gerenciamento das comunicações do projeto, segundo o PMBoK® (PMI, 2013), 

inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto 

sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e, finalmente, dispostas de maneira 

oportuna e apropriadas. Os gerentes de projeto passam a maior parte de seu 

tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas 

no projeto. A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes 

interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e organizacionais, 

diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses que 

podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto. Os processos 

de gerenciamento dos recursos humanos do projeto são: 

 

a) Planejar o gerenciamento das comunicações – o processo de desenvolver 

uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com 

base nas necessidades de informação e requisitos das partes 

interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis. 

b) Gerenciar as comunicações – o processo de criar, coletar, distribuir, 

armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto de 

acordo com o plano de gerenciamento das comunicações. 

c) Controlar as comunicações – o processo de monitorar e controlar as 

comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para 

assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do 

projeto sejam atendidas. 

 

Área 8 – Gerenciamento de riscos   

 

Os riscos representam ameaças e oportunidades. Os processos dessa área de 

conhecimento referem-se à identificação, análise e planejamento de riscos 

potenciais que podem afetar o projeto, incluída aí a minimização de sua 

probabilidade e suas consequências (Heldman, 2006). 
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Kerzner (2010) mostra que o gerenciamento de riscos nos projetos é uma forma 

organizada de medir os riscos e de desenvolver, selecionar e gerenciar as opções 

para seu controle.  

 

Já conforme o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento dos riscos do projeto inclui 

planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e controle de 

riscos de um projeto. Seus objetivos são aumentar a probabilidade e o impacto 

dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos 

no projeto. 

 

O Guia PMBoK® (PMI, 2013) contém algumas abordagens para o risco. O risco 

do projeto é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, provocará efeito 

positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, tais como escopo, 

cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se 

ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, 

suposição, restrição ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados 

negativos ou positivos. O risco do projeto tem origem na incerteza existente em 

todos os projetos. Os riscos conhecidos são aqueles que foram identificados e 

analisados, possibilitando o planejamento de respostas. Deve ser designada uma 

reserva de contingência para os riscos conhecidos que não podem ser 

gerenciados de forma proativa. Os riscos desconhecidos não podem ser 

gerenciados de forma proativa e, assim sendo, podem receber uma reserva de 

gerenciamento. Os processos de gerenciamento de riscos do projeto são: 

 

a) Planejar o gerenciamento dos riscos - o processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. 

b) Identificar os riscos - o processo de determinação dos riscos que podem 

afetar o projeto e de documentação das suas características. 

c) Realizar a análise qualitativa dos riscos - o processo de priorização de 

riscos para análise ou ação posterior a partir da avaliação e combinação de 

sua probabilidade de ocorrência e impacto. 

d) Realizar a análise quantitativa dos riscos - o processo de analisar 

numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto. 
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e) Planejar as respostas aos riscos - o processo de desenvolvimento de 

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto. 

f) Controlar os riscos - o processo de implementar planos de respostas aos 

riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, 

identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento 

dos riscos durante todo o projeto. 

 

Área 9 – Gerenciamento de aquisições   

 

Para Vargas (2009), a gestão de aquisição de projeto inclui os processos 

necessários para a aquisição de bens e serviços fora da organização executora 

do projeto. Aqui se têm a confecção do plano de compras (bens e serviços), o 

levantamento de potenciais fornecedores, a licitação, a contratação, a 

administração do contrato e o fechamento do contrato. 

 

Segundo o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento de aquisições do projeto inclui 

os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto.  

 

No gerenciamento de projetos é preciso lidar com os terceiros que fornecem 

serviços, mão de obra, materiais e equipamentos. Dinsmore e Silveira (2006) 

comentam que o destino do projeto depende da capacidade da equipe de 

escolher bons fornecedores e prestadores de serviços, chegar a termos 

contratuais adequados e coordenar as atividades desses terceiros. 

 

Para o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento das aquisições do projeto abrange 

os processos de gerenciamento de contratos e controle de mudanças que são 

necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra 

emitidos por membros autorizados da equipe do projeto. Envolve acordos, 

incluindo contratos, que são documentos legais entre um comprador e um 

fornecedor. É de responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto 

assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades específicas do 
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projeto e, ao mesmo tempo, cumpram as políticas de aquisição da organização. 

Os processos de gerenciamento das aquisições do projeto são: 

 

a) Planejar o gerenciamento das aquisições – o processo de documentação 

das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e 

identificando fornecedores em potencial. 

b) Conduzir as aquisições – o processo de obtenção de respostas de 

fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato. 

c) Controlar as aquisições – o processo de gerenciamento das relações de 

aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de 

mudanças e correções nos contratos, conforme necessário. 

d) Encerrar as aquisições – o processo de finalizar cada uma das aquisições 

do projeto. 

 

Área 10 – Gerenciamento das partes interessadas   

 

Heldman (2006) afirma que é interessante conhecer as partes interessadas o 

mais cedo possível no projeto. Para gerir os stakeholders, é necessário identificar 

suas influências no projeto e compreender suas expectativas, necessidades e 

aspirações. 

 

Normalmente os stakeholders são distribuídos em um grupo mais direto (como 

empregados e acionistas, instituições financeiras, fornecedores e clientes) e outro 

um pouco mais indireto (como comunidades, governo, mídia, grupos de interesse, 

concorrência e grupos de defesa de interesses) (Brito & Terra, 2009). 

 

Conforme o PMBoK® (PMI, 2013), 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. Todos os projetos têm partes 

interessadas que são afetadas ou podem afetar o projeto de maneira positiva ou 

negativa. Os processos de gerenciamento das aquisições do projeto são: 
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a) Identificar as partes interessadas – o processo de identificar as pessoas, 

grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados por 

uma decisão, atividade ou resultado do projeto e analisar e documentar 

informações relevantes relativas aos seus interesses, nível de 

engajamento, interdependências, influência e seu impacto potencial no 

êxito do projeto. 

b) Planejar o gerenciamento das partes interessadas – o processo de 

desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as 

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

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

potencial no sucesso do projeto. 

c) Gerenciar o engajamento das partes interessadas – o processo de se 

comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas, abordar as questões à medida que elas 

ocorrem e incentivar o engajamento apropriado das partes interessadas 

nas atividades do projeto. 

d) Controlar o nível de engajamento das partes interessadas – o processo de 

monitorar os relacionamentos das partes interessadas do projeto em geral 

e ajustar as estratégias e planos para o engajamento delas. 

 

Esta área de conhecimento fundamenta o foco desta pesquisa e seus conceitos 

serão mais explorados nos capítulos a seguir. 

 

2.1.2.2 O sucesso no gerenciamento de projetos 

 

A revisão da literatura não apresenta uma interpretação única do termo “sucesso” 

em projetos. McCoy (1986) já observava que uma definição padrão do sucesso de 

projeto não existia e não havia uma única metodologia reconhecida amplamente 

para a sua medição. 

 

Para Pinto & Kharbanda (1996), é muito difícil determinar com exatidão quais são 

as verdadeiras causas do sucesso de um projeto. Mas, para garantir o seu 

fracasso, basta gerenciá-lo sem levar em consideração o poder exercido pelos 

stakeholders do projeto. 
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Jugdev & Müller (2005) apresentaram uma retrospectiva acerca do que vem 

sendo conceituado como sucesso em projetos, na literatura, nos últimos 40 anos. 

A principal conclusão a que chegaram é que o sucesso é um conceito complexo e 

que muda durante o ciclo de vida do projeto. 

 

A definição de sucesso em projetos, na visão de Jha & Lyer (2007) é vaga e não 

há critério universal para sua medição. Para eles, os critérios de sucesso devem 

ser separados em duas categorias: tangíveis - qualidade, custo, tempo, 

segurança e disputas (conflitos); intangíveis - seriam vários, por exemplo, 

satisfação do cliente, do contratante ou da equipe do projeto. 

 

Camilleri (2011) relata que muitos pesquisadores fazem a distinção entre sucesso 

do projeto e sucesso do gerenciamento do projeto. Enquanto o sucesso do projeto 

é medido pelo alcance de seus objetivos, o sucesso do gerenciamento é medido 

por tradicionais parâmetros de desempenho, tais como custo, tempo e qualidade. 

 

A principal vantagem do gerenciamento sugerida por Vargas (2005) é que não é 

restrito a projetos gigantescos, de alta complexidade e custo. Ele pode ser 

aplicado em empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, 

em qualquer linha de negócios. A excelência em gerenciamento de projetos é 

definida como um fluxo contínuo de sucessos em projetos. 

 

A definição de projeto bem-sucedido formulada por Kerzner (2010) sofreu 

alterações com o passar do tempo. O projeto, que tradicionalmente deveria 

atender aos termos técnicos no período de Renascimento, passou a ter o custo e 

a qualidade tão importantes quanto a tecnologia. O sucesso passou a ser definido 

em termos de cumprimento de prazo, não esgotar o orçamento e alcançar o nível 

de qualidade prometido. Já no período atual a “aceitação do cliente” passou a 

fazer parte dessa definição, uma vez que o reconhecimento de qualidade é 

definido pelo cliente e não pelo fornecedor.  

 

Baccarini (1999) e Cooke-Davies (2002), como citado em Xavier et al. (2012), 

adotaram dois diferentes conceitos para o sucesso de um projeto. O primeiro é a 

satisfação dos stakeholders com o término do projeto, tratando tanto da 
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abordagem tradicional de desempenho de prazo, custo e qualidade, como da 

entrega do produto final (escopo). O segundo trata-se do alcance dos objetivos 

estratégicos estabelecidos para o projeto. 

 

Segundo o PMBoK® (PMI, 2013), o sucesso do projeto deve ser medido em 

termos da sua conclusão dentro das restrições de escopo, tempo, custo, 

qualidade, recursos e risco, conforme aproado entre os gerentes de projetos e a 

equipe sênior de gerenciamento. O sucesso do projeto deve referir-se às últimas 

linhas de base aprovadas pelas partes interessadas autorizadas. 

 

No artigo de Alves et al. (2013) é apresentada a Tabela 1 com os fatores críticos 

de sucesso dos projetos associados a algumas dimensões da gestão de projetos 

resgatadas da revisão de literatura (Belassi & Tukel, 1996; PMBOK®, PMI, 2013), 

a saber: projeto, gerente de projetos, equipe do projeto, organização, ambiente 

externo e lições aprendidas, consideradas neste artigo como elementos 

importantes no contexto do desenvolvimento de projetos. 
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Tabela 1 

Fatores críticos de sucesso em projetos, segundo a revisão de literatura 

Dimensões  Fatores Críticos de Sucesso  Autores  
Projeto Conclusão dentro das restrições de escopo, tempo, custo, 

qualidade, recursos e riscos. 
PMBOK (2013);  

Cooke-Davies (2002) 
Existir comunicação ao longo do projeto, divisão de 
projetos complexos em partes menores. 

Clarke (1999) 

Definição dos objetivos do projeto (escopo ou benefícios 
do projeto). 

Cooke-Davies (2002); 
Clarke (1999) 

Gerenciamento de portfólio de projetos e programa 
(medição de desempenho). 

Cooke-Davies (2002) 

Gerente de 
Projetos 

Colocar os interesses da empresa acima dos interesses 
pessoais; aceitar responsabilidades e também o 
progresso de colegas. 

Kerzner (2006) 

Reconhecer que a programação e os custos são 
inseparáveis; rastrear os custos reais; desenvolver 
treinamento em gestão de projetos. 

Kerzner (2006) 

Possuir capacidade de delegar autoridade e de 
coordenação; possibilidade de permuta; percepção do 
seu papel e responsabilidade; competência e 
compromisso. 

Belassi & Tukel (1996) 

Utilização de planos do projeto como documentos de 
trabalho. 

Clarke (1999) 

Equipe do 
Projeto 

Realizar suporte técnico; possuir habilidades de 
comunicação; resolução de problemas e compromisso. 

Belassi & Tukel (1996) 

Organização Reconhecer a necessidade de uma metodologia 
empresarial; apoiar um padrão de monitoramento e de 
relatório; reconhecer a importância do planejamento 
efetivo. 

Kerzner (2006) 

Considerar as recomendações dos funcionários; 
reconhecer que a mudança é necessária. 

Kerzner (2006) 

Entender a participação dos executivos na gestão de 
projetos. 

Kerzner (2006) 

Apoio da alta administração; estrutura organizacional do 
projeto; apoio dos gerentes funcionais; projetos 
vencedores. 

Belassi & Tukel (1996) 

Ambiente 
externo 

Considerar influências do ambiente político, econômico, 
social e tecnológico; natureza; cliente; concorrentes e 
subcontratos (outras partes interessadas no projeto). 

Belassi & Tukel (1996) 

Lições 
aprendidas 

Implementar um meio eficaz de aprender com experiência 
em projetos, combinando o conhecimento explícito com o 
conhecimento tácito de maneira a incentivar pessoas a 
aprender e incorporar essa aprendizagem em melhoria 
contínua de processos de gerenciamento de projetos e 
práticas em projetos. 

Cooke-Davies (2002) 

Fonte: Alves et al. (2013). 
 

A ação bem-sucedida de gerenciar projetos significa desenvolver um conjunto de 

processos aplicando não somente técnicas, habilidades e boas práticas de 

gestão, mas também fazer uso de experiências, de lições aprendidas e de 

históricos de projeto anteriores. O gerente de projeto é o principal responsável 

pelo sucesso e deve atuar de forma influente no ambiente organizacional 

interagindo com os stakeholders do projeto (Kerzner, 2010). 



 49

Os benefícios do gerenciamento de projetos indicam as vantagens, podendo ser 

eficaz em conseguir os resultados dentro do prazo, do custo, da qualidade e 

atingindo a satisfação das partes interessadas. Miranda (2007) argumenta que a 

satisfação do stakeholder pode medir-se de diferentes formas: a) perguntar 

diretamente aos stakeholders a partir da elaboração de um questionário; b) 

recolher o feedback dos próprios stakeholders; c) estudar o nível de satisfação 

dos stakeholders; d) obter o feedback dos próprios empregados de contato. 

 

Bourne & Walker (2005) citam que o sucesso ou fracasso de um projeto está 

relacionado à atuação dos stakeholders sobre o valor criado pelo projeto e a 

natureza do relacionamento com a equipe do projeto. Antes, o gerenciamento de 

projetos estava focado no desenvolvimento e controle de escopo, cronograma e 

orçamento; hoje o que se vê é a necessidade adicional de garantir o engajamento 

dos stakeholders para o sucesso das implantações de projetos. 

 

Também Heldman (2006) opina que um projeto terá sucesso se atender às 

expectativas das partes interessadas (stakeholders), ou seja, pessoas ou 

organizações envolvidas no projeto com interesse maciço, com algo a ganhar ou 

perder como consequência do projeto. Os stakeholders possuem interesses que 

podem ser tanto positivos quanto negativos, conflitando com os resultados do 

projeto.  

 

No principio dos estudos e práticas em gerenciamento de projetos, os esforços 

eram focados no desenvolvimento e controle de escopo, cronograma e 

orçamento. Jugdev & Müller (2005) referem que as definições de gestão de 

projetos são mais abrangentes e enfatizam a importância de trabalhar com as 

partes interessadas para definir as necessidades, expectativas e as tarefas do 

projeto. Segundo esses autores, a gestão de projetos tornou-se mais inclusiva e 

passou a enfatizar a importância dos stakeholders como fator crítico de sucesso 

na gestão de projetos. 

 

Solberg (2011) complementa que uma abordagem sólida e estruturada para o 

gerenciamento das partes interessadas vai aumentar significativamente a 
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probabilidade de sucesso do projeto, reduzindo e eliminando barreiras não 

técnicas e obstáculos. 

 

Com isso, nota-se a necessidade adicional de garantir o gerenciamento e 

engajamento dos stakeholders no desenvolvimento de projetos. Com base nessas 

ponderações, este assunto será mais explorado no tópico a seguir. 

 

2.2 Partes interessadas em projetos 

 

As definições de partes interessadas (stakeholders) denotam a complexidade dos 

indivíduos que, ativa ou passivamente, estão envolvidos em um empreendimento 

e seu negócio. Considerado o autor clássico no assunto, Freeman (1984) 

conceituou essas partes interessadas como todos os indivíduos, grupo de 

indivíduos ou outra organização que tenham a capacidade de interferir ou sofrer 

interferência em relação às atividades de determinada organização. 

 

Dinsmore e Silveira (2006) definem que os stakeholders são pessoas que 

ganham ou perdem ao apoiar ou não a abordagem do gerenciamento por 

projetos. Essas pessoas ou partes são positiva ou negativamente influenciadas 

pelas atividades ou pelos resultados finais de um projeto e tem algo a ganhar ou 

perder com o sucesso ou não dele. 

 

Os principais stakeholders podem ser responsáveis tanto pelo êxito quanto pelo 

fracasso de um projeto. Mesmo que todas as entregas sejam concretizadas e os 

objetivos sejam atendidos, se suas principais partes interessadas não ficarem 

satisfeitas, nada vai adiantar (Heldman, 2006). Cada projeto tem seu grupo de 

stakeholders próprio. A questão crítica é identificar todos os que podem influir e 

envolvê-los conscientemente no projeto. 

 

No conceito de Grass (2006), as partes interessadas são os indivíduos ou grupos 

específicos que têm interesse nos efeitos que a política produzirá. Estes podem 

ser pessoas individuais ou grupos, diretos ou indiretos, internos ou externos. Orth 

(2009) reporta que os stakeholders participam ou influenciam o projeto, de 

maneira direta ou indireta. E para Brito e Terra (2009), o relacionamento dos 
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stakeholders com a organização é, muitas vezes, indireto e não envolve 

obrigatoriamente fatores comerciais. 

 

Para o PMBoK® (PMI, 2013), uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou 

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

atividade ou resultado de um projeto. As partes interessadas podem estar 

ativamente envolvidas no projeto ou ter interesses que possam ser positiva ou 

negativamente afetados pelo desempenho ou término do projeto. Elas também 

podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e sobre a equipe do 

projeto, a fim de atingir um conjunto de resultados que atenda aos objetivos de 

negócios estratégicos ou outras necessidades. 

 

Compilando esses conceitos, Gassengerth (2015) menciona que as partes 

interessadas são pessoas e organizações envolvidas no projeto que possuem 

interesses comuns na conclusão do projeto e geram impactos diretamente no 

resultado dele. 

 

Entre as várias tentativas de classificação dos stakeholders, merece destaque a 

proposta por Atkinson & Waterhouse (1997), na qual os stakeholders são 

divididos em primários e secundários. Os stakeholders primários são aqueles que 

estão ligados diretamente à sobrevivência da organização. Os stakeholders 

secundários, embora possuam algum grau de importância para a organização, 

não chegam a comprometer sua existência. 

 

Savage, Nix, Whitehead & Blair (1991) apresentam os stakeholders segundo a 

propensão em colaborar ou ameaçar em relação às estratégias da empresa, 

sendo: a) stakeholders dispostos a apoiar - alto potencial de cooperação; b) 

stakeholders marginais - não são ameaçadores, nem cooperadores; c) 

stakeholders indispostos a cooperar - alto potencial de ameaça; d) stakeholders 

ambíguos - alto potencial em ameaçar e em cooperar, influenciados por 

interesses conflitantes. 

 

Carrol & Nasi (1997), como citado em Abreu, Castro & Lázaro (2013), sugerem, 

como critério de classificação a posição dos stakeholders em relação à fronteira 
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entre a empresa e o ambiente externo. Os stakeholders internos são aqueles que 

integram a estrutura organizacional, como proprietários, gestores e empregados, 

e os stakeholders externos são todos os atores que não fazem parte da 

organização, mas interagem com ela, como concorrentes, governo, 

consumidores, comunidade, mídia e meio ambiente. Teixeira (2010) exemplifica 

na Tabela 2 uma forma interessante de classificar os stakeholders, distribuindo-os 

em uma análise Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT), tendo em vista 

as influências destes nos objetivos do projeto. 

 

Tabela 2 

Exemplo de análise SWOT com alguns stakeholders 

Forças  Fraquezas  Ambiente  
Acionistas 
Executivos 
Gerentes 

Especialistas 
Parceiros internos (áreas de suporte) 

Interno 

Oportunidades  Ameaças  Ambiente  
Consultores 

Fornecedores 
Bancos e Credores 

Governo 
Sindicatos 
Concorrentes 

Externo 

Fonte: Teixeira, D. P. (2010). Gerenciamento de expectativas dos stakeholders em uma empresa 
de serviços. Monografia (Pós-MBA em Gerenciamento Avançado de Projetos) – FGV. 
. 
 

Em outra classificação, Mitchell, Agle & Wood (1997) e Svendsen (1998) 

determinam a importância dos stakeholders e os caracterizam em três partes: a) 

poder, definido como a força (coercitiva, utilitária ou regulatória) que pode impor 

sobre a outra parte em um relacionamento; b) urgência, definida como um 

relacionamento ou pedido importante ou crítico para um stakeholder; exige 

atenção imediata; c) legitimidade, definida como uma percepção ou fato 

geralmente aceito sem que as ações de uma entidade sejam desejáveis ou 

apropriadas dentro de um sistema de normas, leis, crenças e definições de 

stakeholders. 

 

Os autores Walker & Marr (2001) acrescentam que os stakeholders devem ser 

classificados e valorados de acordo com os diferentes níveis de comprometimento 

e apresentam uma matriz de lealdade dos stakeholders, representada na Figura 5 

a seguir. 
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Figura 5 - Matriz de lealdade dos stakeholders. 
Fonte: adaptada de Walker & Marr (2001, p. 52 como citado em Schiavoni, P. M. B., Moraes, M. C. 
B., Castro, A. C., & Santos, J. N. (2013 dez.). Stakeholders: principais abordagens. Revista de 
Ciências da Administração, 15(37), 187-197). 
 

A Figura 5 mostra que, quanto mais positivo o comportamento e alta a atitude do 

stakeholder, mais leal ele é e mais comprometimento com os objetivos do projeto. 

E quanto mais negativo o comportamento e baixa a atitude do stakeholder, menos 

leal ele é e tem alto risco de comprometer os objetivos do projeto. 

 

Buysse & Verbeke (2003) fazem uma distinção em quatro categorias de 

stakeholders. A categoria dos primários internos, composta de empregados, 

acionistas e instituições financeiras. A dos primários externos, formada pelos 

consumidores e fornecedores, ambos nos tipos domésticos e internacionais. A 

terceira categoria apresentada é a dos stakeholders secundários, que envolve os 

concorrentes (nacionais e estrangeiros), instituições internacionais, organizações 

não governamentais (ONGs) e a mídia e, por fim, os stakeholders regulatórios, 

que são os governos e as agências públicas. 

 

As classificações são altamente variáveis, sendo dependentes do momento atual 

da identificação e análise e das metas estratégicas definidas. A partir daí, Agle et 

al. (1999), como citado em Ferenhof, Rabelo & Selig (2013), Teixeira (2010) e 



 

Change Management Toolbook

diferentes: a) stakeholder

urgência); b) stakeholder

nenhuma urgência); 

legitimidade, possui urgência); 

legitimidade, nenhuma urgência); 

legitimidade, possui urgência); 

legitimidade, possui urgência); 

legitimidade, possui urgência); 

legitimidade, nenhuma urgência).

 

O PMBoK® (PMI, 2013) compila es

sendo todos os membros da equipe do projeto,

interessadas de dentro ou fora da organização. A equipe do projeto identifica as 

partes interessadas internas e externas a fim de determinar os requisitos do 

projeto e as expectativas de todas as partes envolvidas. O gerente 

precisa gerenciar a influência de todas essas partes interessadas em relação aos 

requisitos do projeto a fim de garantir um resultado bem

ilustra a relação entre o projeto, a equipe e as diversas partes interessadas.

 

Figura 6  - Relação entre as partes interessadas e o projeto
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 31

Management Toolbook (2015) citam oito grupos de 

stakeholder estático (possui poder, nenhuma legitimidade, nenhuma 

stakeholder procurador (nenhum poder, possui legitimidade, 

nenhuma urgência); c) stakeholder exigente (nenhum poder, nenhuma 

legitimidade, possui urgência); d) stakeholder dominante (possui poder, possui 

legitimidade, nenhuma urgência); e) stakeholder perigoso (possui poder, nenhuma 

legitimidade, possui urgência); f) stakeholder dependente (nenhum poder, possui 

legitimidade, possui urgência); g) stakeholder definido (possui poder, possui 

legitimidade, possui urgência); h) não stakeholders (nenhum poder, nenhuma 

legitimidade, nenhuma urgência). 

O PMBoK® (PMI, 2013) compila essa classificação das partes interessadas como 

sendo todos os membros da equipe do projeto, assim como todas as entidades 

interessadas de dentro ou fora da organização. A equipe do projeto identifica as 

partes interessadas internas e externas a fim de determinar os requisitos do 

projeto e as expectativas de todas as partes envolvidas. O gerente 

precisa gerenciar a influência de todas essas partes interessadas em relação aos 

requisitos do projeto a fim de garantir um resultado bem-sucedido. A Figura 6 

ilustra a relação entre o projeto, a equipe e as diversas partes interessadas.

Relação entre as partes interessadas e o projeto. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 31). 
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citam oito grupos de stakeholders 

legitimidade, nenhuma 

procurador (nenhum poder, possui legitimidade, 

exigente (nenhum poder, nenhuma 

dominante (possui poder, possui 

perigoso (possui poder, nenhuma 

dependente (nenhum poder, possui 

ido (possui poder, possui 

(nenhum poder, nenhuma 

a classificação das partes interessadas como 

assim como todas as entidades 

interessadas de dentro ou fora da organização. A equipe do projeto identifica as 

partes interessadas internas e externas a fim de determinar os requisitos do 

projeto e as expectativas de todas as partes envolvidas. O gerente de projetos 

precisa gerenciar a influência de todas essas partes interessadas em relação aos 

sucedido. A Figura 6 

ilustra a relação entre o projeto, a equipe e as diversas partes interessadas. 
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Para Keelling (2006), a lista de stakeholders pode ser muito diversificada e de 

tamanho considerável. É importante que ninguém seja esquecido, visto que todos 

que dela constarem precisarão de informações adequadas, embora muitas vezes 

de tipos diferentes. E nem todos precisarão da mesma profundidade de detalhe 

ou frequência de atenção. 

 

As partes interessadas dos projetos incluem, segundo PMBoK® (PMI, 2013), 

Heldman (2006), Dinsmore e Silveira (2006) e Keelling (2006): 

 

a) Patrocinador é uma pessoa ou grupo que fornece recursos e suporte para 

o projeto e é responsável pelo sucesso do mesmo. Costuma ser algum 

executivo da empresa ou do cliente com autoridade para diversas ações 

desde a concepção inicial até o encerramento do projeto. 

b) Cliente e usuários são as pessoas ou organizações que utilizam ou 

utilizarão, aprovarão e gerenciarão o produto, serviço ou resultado do 

projeto, sendo eles internos ou externos. 

c) Vendedores, fornecedores ou contratados são empresas externas que 

assinam um contrato para fornecimento de componentes ou serviços 

necessários ao projeto. 

d) Parceiros de negócio são organizações externas que têm uma relação 

especial com a empresa, que fornecem consultoria especializada ou 

desempenham um papel específico, como instalação, personalização, 

treinamento ou suporte. 

e) Grupos organizacionais são as partes interessadas internas afetadas pelas 

atividades da equipe do projeto. Têm função em uma área de negócio de 

uma organização, como pesquisa e desenvolvimento, fabricação, 

marketing, recursos humanos, jurídico, financeiro, operações, manutenção, 

engenharia e atendimento ao cliente. 

f) Gerentes funcionais são pessoas-chave que desempenham uma função 

gerencial dentro de uma área administrativa ou funcional do negócio, como 

recursos humanos, finanças, contabilidade ou suprimentos. Podem 

fornecer consultoria sobre determinado assunto ou serviço ao projeto. 

g) Gerentes de portfólio são responsáveis por identificar, priorizar, autorizar o 

gerenciamento do projeto, tentando garantir que os projetos e programas 
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sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos e que o 

gerenciamento do portfólio seja consistente e esteja alinhado às 

estratégias organizacionais. 

h) Gerente de programas é responsável pelo gerenciamento coordenado de 

múltiplos projetos inter-relacionados, direcionados para os objetivos 

estratégicos. Eles são os que definem e iniciam o projeto, auxiliando os 

gerentes de projetos a gerenciar custos, cronograma e desempenho, 

trabalhando de modo a garantir o sucesso do programa. 

i) Gerente de projeto é o profissional responsável pelo planejamento, 

execução e acompanhamento de um projeto. Ele precisa possuir 

habilidades e competências específicas para motivar sua equipe, gerir 

conflitos e solucionar problemas, promover a comunicação entre ela e 

ainda ter paixão por novos desafios. 

j) Equipe do projeto é composta pelo gerente do projeto e pelos outros 

membros da equipe que executam o trabalho. Pode ser composta por 

pessoas de grupos diferentes, com conhecimentos específicos ou com um 

conjunto específico de habilidades para executar o trabalho do projeto. 

k) Escritório de projetos é um corpo ou entidade organizacional destinado ao 

gerenciamento coordenado dos projetos. As responsabilidades podem 

variar desde o suporte ao próprio gerenciamento do projeto. Ele pode 

receber uma autoridade delegada para atuar como parte interessada 

integral ou fazer recomendações, encerrar projetos ou ainda tomar outras 

medidas conforme a necessidade para manter os objetivos do negócio. 

l) Outras partes interessadas, como entidades de aquisições, instituições 

financeiras, órgãos públicos reguladores, especialistas em áreas do 

conhecimento, consultores, vizinhos, avalistas, sindicatos e outros, podem 

ter interesse financeiro no projeto, contribuir com informações para o 

projeto ou ter interesse no resultado do mesmo. 

 

As melhores práticas do PMBoK® (PMI, 2013) ressaltam que as partes 

interessadas têm diversos níveis de responsabilidade e autoridade quando 

participam de um projeto. Esse nível pode mudar ao longo do ciclo de vida do 

projeto, assim como o envolvimento do envolvidos. 
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É importante descobrir logo de início quem são os stakeholders internos, externos 

e, principalmente, os participantes em atividades de apoio ao projeto porque, se 

os interesses deles forem ignorados, alguns poderão emergir mais tarde com 

resultados desagradáveis (Keelling, 2006). Teixeira (2010) sugere criar um mapa 

para cada stakeholder com as funções necessárias ou esperadas que ele 

desempenhe. Seu envolvimento necessário no projeto e o comprometimento ideal 

devem estar claros para o gerente de projeto. O mapeamento dos stakeholders, 

para Ferenhof et al. (2013), torna a gestão de stakeholder e, por conseguinte dos 

projetos em si, mais transparente e coerente com os objetivos estratégicos. 

 

A identificação das partes interessadas é um processo contínuo em todo o ciclo 

de vida do projeto. Essas partes interessadas exigem a atenção do gerente do 

projeto que podem influenciar os objetivos do projeto de forma positiva ou 

negativa. Para Daychoum (2005), o gerenciamento ativo das partes interessadas 

aumenta a probabilidade de o projeto não se desviar do rumo por causa de 

problemas não resolvidos com os stakeholders. Assim, aumenta a capacidade 

dos indivíduos em operarem em consonância e limita as interrupções durante o 

projeto. Geralmente, o gerente de projetos é responsável pelo gerenciamento dos 

stakeholders. 

 

É de suma importância que o gerente de projeto gaste boa parte de seu tempo 

informando aos stakeholders. Uma comunicação clara cria credibilidade com os 

stakeholders. Ele deve, constantemente, “vender e revender” o projeto para todos 

os stakeholders: alta administração, departamentos funcionais, clientes, outros 

interessados de fora do projeto e, também, para a própria equipe do projeto. Esse 

“processo de venda” deve focar o esclarecimento dos objetivos do projeto e como 

o sucesso será atingido (Meredith & Mantel, 2012). 

 

Para o PMBoK® (PMI, 2013), é responsabilidade do gerente do projeto 

administrar as expectativas das partes interessadas, o que pode ser difícil, pois 

elas em geral têm objetivos muito diferentes e conflitantes. O gerente do projeto 

ainda é responsável por balancear os interesses e garantir que a equipe do 

projeto interaja com as partes interessadas de maneira profissional e cooperativa. 

E, ainda, para Boddy & Buchanan (1992 como citado em Lopes & Mañas, 2013), 
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ele deve usar diferentes abordagens para gerenciar e influenciar os stakeholders 

a apoiar o projeto. 

 

Cada parte interessada percebe o projeto de forma distinta e própria e tenta 

influenciar o curso de eventos exercendo pressões sobre o gerente de projeto. 

Essa pressão é sentida em formas que variam desde “cutucadas” gentis até 

rígidas jogadas e imposições de poder. Karlsen (2002) considera que o controle 

das informações e dos recursos do projeto representa uma das fontes de poder 

dos stakeholders: a habilidade do gerente de projeto para lidar com cada situação 

e evitar grandes problemas aumenta a probabilidade de atingir as metas do 

projeto (Dinsmore e Silveira, 2006). 

 

Heldman (2006) concorda, afirmando que os stakeholders têm interesses 

contraditórios e, por isso, o gerente de projetos é responsável por conhecer esses 

conflitos e tentar solucioná-lo além de gerir as expectativas das partes 

interessadas. 

 

2.2.1 Gerenciamento das partes interessadas em proj etos 

 

Com base nessas responsabilidades do gerente do projeto, o gerenciamento das 

partes interessadas se concentra na comunicação contínua com todos os 

envolvidos para atender às 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 habilidade do gerente de projetos em identificar e 

gerenciar essas partes interessadas de maneira apropriada pode fazer a 

diferença entre o êxito e o fracasso do projeto (PMBoK ®, PMI, 2013).  

 

Para Cleland (1986 como citado em Lopes & Mañas, 2013), a gestão dos 

stakeholders do projeto assume que o sucesso depende de levar em conta o 

impacto em potencial das decisões do projeto sobre todos os stakeholders 

durante o ciclo de vida do projeto. Dessa forma, é imprescindível ter um processo 

formal para identificar, gerenciar e compreender como os prováveis stakeholders 

do projeto podem: ser impactados pelas decisões do projeto; reagir a tais 
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decisões; interagir uns com os outros e com o gerente de projeto; enfim, como 

podem afetar as chances de sucesso do projeto. 

 

Lopes & Mañas (2013) acreditam que, quando a gestão dos stakeholders é 

negligenciada, incertezas e problemas inesperados podem acontecer, o que pode 

contribuir para o insucesso do projeto. De acordo com Jergeas, Williamson, 

Skulmoski & Thomas (2000), os seguintes efeitos negativos podem ocorrer 

quando os stakeholders não são gerenciados: stakeholders insatisfeitos com o 

resultado do projeto; interrupções no projeto que acabam afetando o orçamento e 

o prazo final; endosso insuficiente para o projeto, até mesmo para iniciá-lo; 

problemas que podem impactar o relacionamento com os stakeholders e o time 

do projeto, o que pode prejudicar o trabalho em conjunto em projetos futuros. 

 

Por isso, um processo mais formal para a gestão dos stakeholders, proposto por 

Cleland (1986), como citado em Lopes & Mañas (2013), e mostrado na Figura 7, é 

fundamental para o sucesso do projeto. 

 

 
Figura 7  - Um processo formal para a gestão dos stakeholders. 
Fonte: Lopes, L., & Mañas, A. V. (2013 jul.dez). Atrasos em projetos de TI causados por falhas na 
gestão de stakeholders. Future Studies Research Journal. São Paulo, 5(2), 155-186. 
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Ferenhof, Rabelo & Selig (2012) complementam que a gestão de stakeholders diz 

respeito à criação e à manutenção de relações, com o objetivo de satisfazer 

necessidades considerando também as nuanças subjetivas e emocionais das 

partes interessadas, pois afetam suas relações e o resultado do projeto. Em 2001, 

Steven Walker e Jeffrey Marr observaram que não basta gerir os stakeholders e 

manter relações corporativas com eles. Assim, os autores acrescentaram um 

elemento essencial a esse processo, que é o comprometimento com os 

stakeholders. 

 

A gestão de stakeholders objetiva disciplinar o processo de troca de informações 

e de criação de credibilidade entre uma empresa e seus públicos estratégicos. 

Portanto, é apropriado modelá-lo como um processo com entradas e saídas, 

atividades, indicadores, políticas, papéis e responsabilidades. Ainda existem 

muitas empresas que pouco exploram o gerenciamento de interessados, segundo 

Brito & Terra (2009, p. 8): 

 

Infelizmente, a gestão dos stakeholders é ainda uma fonte de valor pouco 
explorada e raramente incorporada nos sistemas de gestão das empresas. 
Quando, no entanto, se torna de fato uma fonte de valor passa a se 
caracterizar pela existência de processos, governança e métricas 
gerenciadas de forma sistemática (como os processos de gestão de 
qualidade total). Nesta situação ideal, os relacionamentos pessoais 
tratados de forma ad-hoc passam a ser um patrimônio empresarial, um 
ativo intangível de altíssimo valor para as organizações. 

 

Já Siegelaub (2005), como citado em Kretan et al. (2009), identifica três grandes 

motivos para que o gerenciamento de stakeholders seja uma atividade 

indispensável no desenvolvimento do projeto: a) o envolvimento dos stakeholders 

é crítico para a definição do escopo do projeto e elaboração de estratégias; b) em 

um último momento, são os stakeholders que farão uso dos entregáveis do 

projeto, com o objetivo de agregar valor ao negócio; c) o engajamento dos 

stakeholders produz a assistência e o entusiasmo necessários ao 

desenvolvimento do projeto. 

 

Para Dinsmore e Silveira (2006), o gerenciamento dos stakeholders é a base do 

gerenciamento por projetos, o lubrificante que faz as engrenagens do projeto 
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girarem e lida com questões que envolvem aspectos de poder, política, influência, 

interesses especiais, agendas ocultas e conflitos interpessoais. Solberg (2011) 

recomenda que o gerente do projeto trabalhe para identificar as partes 

interessadas do projeto, seus níveis de poder e influência em relação ao projeto e 

as estratégias para conquistar e manter seu apoio no projeto. 

 

Contribuindo para a gestão das partes interessadas, Teixeira (2010) sugere a 

associação de informações obtidas na identificação dos papéis, influências e 

interesses dos stakeholders para classificá-los na matriz de importância/ 

influência representada na Tabela 3 a seguir: 

 

Tabela 3 

Matriz de importância / influência [Change Management Toolbook] 
Potencial 

do 
Stakeholder  

Baixa Importância  Alta Importância  

Alta 
Influência 

Importante para opinar nas tomadas 
de ação. Grupo estratégico na 
mitigação dos riscos. 
Acompanhamento periódico com 
informações de tendências. 

Mais crítico grupo de stakeholder. Este 
grupo deve ter um acompanhamento 
próximo e informações imediatas e 
precisas. 

Baixa 
Influência 

Grupo de baixa relevância. Monitore. Grupo importante, stakeholders para 
suporte das ações. Alinhar 
periodicamente a estratégia. 

Fonte: Teixeira, D. P. (2010). Gerenciamento de expectativas dos stakeholders em uma empresa 
de serviços. Monografia (Pós-MBA em Gerenciamento Avançado de Projetos) – FGV. 
 

Chaves et al. (2013) apresentam os principais benefícios da gestão de 

stakeholders citados por especialistas nessa área: 

 

a) A utilização dos conhecimentos dos stakeholders como alavanca para o 

projeto. 

b) Os stakeholders apóiam-se no alinhamento das expectativas das diferentes 

partes interessadas. 

c) Os interessados podem ser grandes facilitadores, abrindo detalhes e 

sinalizando riscos difíceis de serem detectados, incluindo premissas e 

restrições nos projetos. 

d) A importância da identificação dos interessados para o projeto e o apoio 

dos stakeholders nos conflitos em projetos. 
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e) Os especialistas reconhecem que a matriz de responsabilidade deve ser 

utilizada como fator crítico de sucesso e potencial geradora de benefícios 

nos projetos. 

f) A boa comunicação é fundamental e leva à satisfação dos stakeholders. 

g) O envolvimento dos stakeholders viabiliza as implantações dos projetos. 

 

Estratégias para gerir as partes interessadas são citadas por Solberg (2011) e 

podem ser utilizadas para influenciar e garantir a suas participações bem-

sucedidas que, na maioria das vezes, dependem de dois conjuntos de fatores 

concorrentes: interação individual versus envolvimento da equipe e coerção 

versus colaboração.  

 

A Tabela 4 mostra essas estratégias para o gerente de projetos influenciar as 

partes interessadas. 

 

Tabela 4  

Estratégias para gerir partes interessadas 

 Estratégias para gerir partes interessadas  
Fator 1  Interação Individual : 

- Planejar estratégias para interagir 
individualmente com cada parte 
interessada. 

- Comunicar com essas partes 
interessadas durante o ciclo de vida do 
projeto. 

Envolvimento da Equipe : 
- Adaptar as comunicações para que 
sejam eficazes para todos os membros 
de um grupo, pois estas comunicações 
ainda devem ser compreendidas e 
aceitas por um número de indivíduos. 

- Guiar ou compelir as partes interessadas 
a alocarem seus recursos integralmente 
para a equipe do projeto. 

Fator 2  Coerção : 
- Usar o poder formal para coagir as 

partes interessadas a alocarem seus 
recursos. 

- Este tipo de poder resolve a questão 
no curto prazo, porém gera mais 
resistência no longo prazo. 

Colaboração : 
- Usar de recompensa ou fontes 
inteligentes de poder nas quais a parte 
interessada irá se beneficiar diretamente, 
fornecendo os recursos e esforços 
necessários para a equipe do projeto. 

- Este tipo de poder obtém o compromisso 
das partes interessadas no projeto. 

Fonte: adaptado pelo autor de Solberg, N. (2011). Gerenciamento eficaz das partes interessadas 
usando as equipes principais. PMI Virtual Library. Recuperado de: <www.PMI.org>.. 
 

Segundo Hanashiro, Teixeira & Zaccarelli (2007 como citado em Noro, 2012), 

tendo em vista os diferentes interesses, a administração das empresas passa 

pela difícil tarefa de conciliar e satisfazer os diferentes interesses dos 
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stakeholders e, com base nisso, os autores definiram as seguintes etapas que 

constituem uma metodologia de gerenciamento apresentada na Tabela 5: 

 

Tabela 5 

Medida para gestão baseada em stakeholders 

PASSOS DESCRIÇÃO 
Primeiro É necessário identificar os stakeholders relevantes para a organização, quer 

sejam externos, internos ou que façam interface. 
Segundo  Identificar o subconjunto de stakeholder-chave, isto é, que pode ameaçar a 

organização. 
Terceiro Diagnosticar os stakeholders-chave que apoiam a empresa, os que não apóiam, 

os que apresentam aspectos positivos e negativos e os que se posicionam de 
forma marginal. 

Quarto Formular estratégias genéricas que envolvam os stakeholders apoiadores, que 
defendem a empresa contra os não apoiadores, de colaboração com os que 
apresentam pontos fortes e fracos no relacionamento com a empresa e de 
monitoramento dos que se posicionam a margem. 

Quinto Implementar estratégias genéricas e desenvolver táticas específicas, assumindo a 
responsabilidade pelo gerenciamento dos stakeholders-chave. 

Fonte: Noro, G. (2012 jan.-jun.). A gestão de stakeholders em gestão de projetos. Revista de 
Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, 3(1), 140, 
 

As principais etapas ou atividades a serem trabalhadas num processo de 

gerenciamento efetivo de stakeholders são apresentadas por Kretan et al. (2009) 

na Tabela 6 a seguir: 
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Tabela 6 

Etapas a serem trabalhadas num processo de gerenciamento de stakeholder. 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
Identificar missão e 
visão do projeto 

Cabe ao gerente do projeto e sua equipe manter constante divulgação da 
missão e da visão do projeto. Essa atitude tem papel muito importante na 
continuidade do apoio dos stakeholders (Sutterfield, Friday-Stroud & 
Shivers-Blackwell, 2006 apud Kretan et al., 2009). 

Identificar 
stakeholders 

A equipe de gerenciamento do projeto deve identificar os stakeholders, 
seus requerimentos, interesses e expectativas e, dentro do possível, 
gerenciar suas influências em relação aos requerimentos para aumentar a 
probabilidade de sucesso. O processo de identificação das necessidades 
e expectativas dos stakeholders deve ser contínuo ao longo do projeto. 

Categorizar/priorizar 
os stakeholders: 

Os stakeholders, uma vez identificados, podem ser alocados em grupos e 
subgrupos de acordo com critérios definidos, como, por exemplo, 
influência, interesses, objetivos, nível hierárquico, problemas, riscos, 
impactos, grau de relacionamento, etc. 

Definir estratégias 
de engajamento 

Conforme Bourne & Walker (2005), com base nas expectativas dos 
stakeholders (aquilo que eles esperam do projeto), as estratégias devem 
ser elaboradas com foco na comunicação com cada stakeholder ou grupo 
de stakeholders. 

Elaborar plano de 
gerenciamento de 
stakeholders 

Nessa etapa, assim como na elaboração do Plano do Projeto, serão 
documentadas todas as ações e atividades que devem ser conduzidas 
para alcançar os objetivos propostos. Todo o material elaborado nas 
etapas anteriores deve ser utilizado como entrada para esse processo. 

Fonte: Kretan, A. et al. (2009 dez.). Gerenciamento de stakeholders: um fator critico para o 
sucesso em projetos. Revista Mundo Project Management. São Paulo, 4(24), 62. 
 

Sotille et al. (2006), como citado em Kretan et al. (2009), conceituam  o 

gerenciamento de stakeholders como a ciência de iniciar, planejar, executar e 

controlar projetos até seu fechamento ordenado, compreendendo a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atingir, ou até mesmo 

exceder, as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas. 

 

Terra (2011) assevera que quanto mais madura a prática de gestão de 

stakeholders, mais proativa é a organização no fomento ao relacionamento 

continuado, ao desenvolvimento de respeito mútuo e à criação de mecanismos ou 

fóruns no qual ações efetivas tenham mais chances de sucesso. 

 

Nesse sentido, as boas práticas de gerenciamento das partes interessadas são 

sugeridas pelo PMBoK® (PMI, 2013) com base em quatro processos descritos a 

seguir. 
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2.2.1.1 Identificar as partes interessadas 

 

Esse é o processo de identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem 

ter impacto ou serem impactados por uma decisão, atividade ou resultado do 

projeto e analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus 

interesses, nível de engajamento, interdependências, influência e seu impacto 

potencial no sucesso do projeto. O principal benefício desse processo é que ele 

permite que o gerente de projetos identifique o direcionamento apropriado para 

cada parte interessada (PMBoK®, PMI, 2013). 

 

Gassengerth (2015) referencia que as partes interessadas identificadas podem ter 

influências positivas que normalmente beneficiam os resultados do projeto e 

influências negativas que enxergam resultados negativos a partir do resultado do 

projeto. 

 

De acordo com o PMBoK® (PMI, 2013), é fundamental para o sucesso de um 

projeto identificar as partes interessadas desde o início do projeto ou fase e 

analisar seus níveis de interesse, expectativas individuais, assim como sua 

importância e influência.  

 

Heldman (2006) já esclarecia que os stakeholders são identificados oficialmente 

no processo de planejamento para que contribuam com informações para a visão 

geral, as metas e as entregas do projeto. 

 

A análise inicial deve ser revista e atualizada regularmente. Como o tempo do 

gerente de projetos é limitado e precisa ser usado com a máxima eficiência 

possível, essas partes interessadas devem ser classificadas de acordo com o seu 

interesse, influência, poder e engajamento no projeto (PMBoK®, PMI, 2013). 

 

Heldman (2006) cita um método para identificar stakeholders que sequer lhe 

ocorreram a principio: é perguntar àqueles que já são conhecidos se têm 

conhecimento de outras pessoas que possam ser afetadas pelo projeto. Além 

disso, esse autor recomenda que o gerente de projeto conheça a função de cada 

stakeholder, seus interesses, a estrutura de relacionamento entre eles e cultive 
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parcerias. Teixeira (2010) complementa que alguns papéis e interesses podem 

ser comuns independentemente do porte ou tipo de projeto. 

 

Segundo PMBoK® (PMI, 2013), as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas 

desse processo estão ilustradas na Figura 8: 

 

 

Figura 8  - Processo identificar partes interessadas: entradas, ferramentas e 
técnicas, e as saídas. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 393) 
 

Como “entradas” para esse processo, têm-se: 

 

a) Termo de abertura do projeto - pode fornecer informações sobre as partes 

internas e externas relacionadas e afetadas pelo resultado do projeto. 

b) Documentos de aquisições - se um projeto for o resultado de uma atividade 

de aquisição ou estiver baseado em um contrato estabelecido, as partes 

desse contrato são as principais partes interessadas. 

c) Fatores ambientais da empresa - fatores que podem influenciar esse 

processo, como cultura, estrutura da organização, padrões 

governamentais, tendências globais ou locais. 

d) Ativos de processos organizacionais - ativos que podem influenciar esse 

processo como modelos de registros de partes interessadas, lições 

aprendidas em projetos anteriores e registros de partes interessadas de 

projetos anteriores. 

 

Como “ferramentas e técnicas” para esse processo, têm-se: 
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a) Análise de partes interessadas - é uma técnica de coleta e análise 

sistemática de informações quantitativas e qualitativas para determinar os 

interesses que devem ser considerados durante todo o projeto. Ela 

identifica os interesses, as expectativas e a influência das partes 

interessadas e determina seu relacionamento com a finalidade do projeto. 

Há muitos modelos classificatórios usados na análise de partes 

interessadas tais como:  

• Grau de poder/interesse, que agrupa as partes interessadas com base 

no seu nível de autoridade (poder) e seu nível de preocupação 

(interesse) em relação aos resultados do projeto. 

• Grau de poder/influência, que agrupa as partes interessadas com base 

no seu nível de autoridade (poder) e no seu engajamento ativo 

(influência) no projeto. 

• Grau de influência/impacto, que agrupa as partes interessadas com 

base no seu engajamento ativo (influência) no projeto e na sua 

habilidade de efetuar mudanças no planejamento ou execução do 

projeto. 

• Modelo de relevância, que descreve os tipos de partes interessadas 

com base no seu poder (capacidade de impor sua vontade), na 

urgência (necessidade de atenção imediata) e na legitimidade (seu 

envolvimento é apropriado). 

 

A Figura 9 exemplifica um modelo de representação de grau de poder/interesse 

em que A-H representa as partes interessadas genéricas. 
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Figura 9  – Exemplo de rede de poder/interesse com as partes interessadas. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 397). 

 

Barbi (2009) enfatiza que a análise de stakeholders é um processo sistemático de 

coleta e análise de informação sobre os interesses, objetivos e preferências dos 

interessados para se mapear os riscos e as necessidades de comunicação do 

projeto. Resumidamente, esse processo pode seguir cinco passos. O primeiro é 

determinar quem pode afetar o projeto. O segundo passo é identificar os pontos 

de contato de cada interessado com o projeto. O terceiro passo é identificar como 

cada interessado pode ajudar e atrapalhar o andamento do projeto, que são as 

influências positivas e negativas. O quarto passo é quantificar os graus de 

poder/influência e interesse de cada interessado. O quinto passo é indicar como 

tratar cada interessado, que pode ser: monitorar (acompanhar a distância), 

manter informado (formalizado no plano de comunicação do projeto), manter 

satisfeito (além de informado, este nível exige o acompanhamento das 

expectativas) e gerenciar (nível máximo de acompanhamento, com contato 

frequente e muita transparência).  

 

A Tabela 7 exibe uma análise de stakeholders e a Figura 10 ilustra um mapa com 

dois eixos - o de poder (vertical) e o de interesse (horizontal) - e com os 

interessados segundo os parâmetros da análise, com base nas ponderações 

deem Barbi (2009). 



 

Tabela 7  

Análise de stakeholders

Stakeholder  Influência positiva

Patrocinador Apoio político e com 
verbas

Equipe Bom ambiente de 
trabalho, cooperação

Fornecedores Entregas no prazo e 
nas especificações

Gerente 
funcional 

Competição saudável

Usuários Apoio

Fonte: Barbi, C. F. (2009). 
Recuperado de: <http://www.gestaodeprojeto.info/analise
 

A Figura 10 representa a relação de poder e interesse dos 

na análise demonstrada na Tabela 

patrocinador tem alto poder e interesse nos objetivos do projeto.

 

Figura 10 –  Mapa dos 
Fonte: Barbi, C. F. (2009). 
Recuperado de: <http://www.gestaodeprojeto.info/analise
 

b) Opinião especializada 

tenham treinamento ou

stakeholders 

Influência positiva  Influência 
negativa 

Grau de 
poder (1-

10) 
interesse 

Apoio político e com 
verbas 

Excesso de 
pressão 

10 

Bom ambiente de 
trabalho, cooperação 

Disputas internas e 
sabotagem 

8 

Entregas no prazo e 
nas especificações 

Insumos fora da 
especificação ou 

com defeitos 

3 

Competição saudável Concorrência por 
recursos e 
prioridades 

3 

Apoio Pressão junto a 
agentes públicos e 

imprensa 

2 

(2009). Análise de stakeholders. Apresentação publicada em 2009. 
Recuperado de: <http://www.gestaodeprojeto.info/analise-dos-stakeholders>

A Figura 10 representa a relação de poder e interesse dos stakeholders

na análise demonstrada na Tabela 7. É perceptível, ness

atrocinador tem alto poder e interesse nos objetivos do projeto.

Mapa dos stakeholders. 
Barbi, C. F. (2009). Análise de stakeholders. Apresentação publicada em 2009. 

Recuperado de: <http://www.gestaodeprojeto.info/analise-dos-stakeholders>

Opinião especializada – opinião e conhecimento de grupos ou pessoas que 

tenham treinamento ou expertise na área em questão. 
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Grau de 
interesse 

(1-10) 

Estratégia 
de 

tratamento 
10 Gerenciar 

4 Manter 
satisfeita 

8 Manter 
informado 

2 Monitorar 

6 Manter 
informado 

. Apresentação publicada em 2009. 
stakeholders>. 

stakeholders com base 

sa análise, como o 

atrocinador tem alto poder e interesse nos objetivos do projeto. 

 

. Apresentação publicada em 2009. 
stakeholders>,  

opinião e conhecimento de grupos ou pessoas que 
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c) Reuniões – feitas para desenvolver o entendimento das principais partes 

interessadas do projeto e para a troca ou análise de informações sobre 

papéis, conhecimento e a situação geral de cada parte interessada do 

projeto. 

 

Como “saída” para esse processo, tem-se o registro das partes interessadas, que 

contém todos os detalhes relativos às partes interessadas, incluindo informações 

de identificação, de avaliação e classificação das partes interessadas. Esse 

registro deve ser consultado e atualizado regularmente. 

 

2.2.1.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

 

Este é o processo de desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para 

envolver as partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de 

vida do projeto, com base na análise das suas necessidades, interesse e impacto 

potencial no êxito 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 (PMBoK®, PMI, 2013). 

 

De acordo com o PMBoK® (PMI, 2013), esse processo demonstra como o projeto 

afetará as partes interessadas, permitindo que o gerente de projetos desenvolva 

várias maneiras de engajá-las eficazmente, a fim de gerenciar suas expectativas 

e cumprir os objetivos do projeto. Além disso, esse é um processo iterativo que é 

revisto regularmente pelo gerente de projetos. 

 

As entradas, ferramentas e técnicas e as saídas desse processo estão ilustradas 

na Figura 11, com base no Segundo PMBoK® (PMI, 2013): 

 



 71

 

Figura 11  - Processo planejar o gerenciamento das partes interessadas: 
entradas, ferramentas e técnicas, e as saídas. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 399). 
 

Como “entradas” para esse processo, têm-se: 

 

b) Plano de gerenciamento do projeto – contém informações usadas para o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento das partes interessadas, 

incluindo o ciclo de vida do projeto, a descrição de como o trabalho será 

executado, a descrição de como os requisitos de recursos humanos serão 

cumpridos, um plano de como as mudanças serão monitoradas e 

controladas e as necessidades e técnicas para comunicação entre as 

partes interessadas. 

c) Registro de partes interessadas – fornece as informações necessárias para 

planejar maneiras apropriadas de engajar as partes interessadas do 

projeto. 

d) Fatores ambientais da empresa – a cultura, a estrutura e o ambiente da 

organização são importantes, porque ajudam a determinar as melhores 

opções para apoiar um processo adaptativo para o gerenciamento das 

partes interessadas. 

e) Ativos de processos organizacionais – banco de dados das lições 

aprendidas e as informações históricas são importantes, porque ajudam no 

entendimento dos planos de gerenciamento e na sua eficácia. 

 

Como “ferramentas e técnicas” para esse processo, têm-se: 

 

b) Opinião especializada – utilizada para decidir o nível de engajamento 

requerido de cada parte interessada, em cada estágio do projeto. Citam-se 
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como exemplos a alta administração, outras unidades ou pessoas dentro 

da organização, especialistas no assunto da área do projeto, grupos e 

consultores do setor. 

c) Reuniões – feitas com especialistas e equipe do projeto para definir os 

níveis de engajamento requeridos de todas as partes interessadas. 

d) Técnicas analíticas – o nível de engajamento atual de todas as partes 

interessadas deve ser comparado com os níveis de envolvimento 

planejados requeridos para a conclusão bem-sucedida do projeto. A partir 

desse processo analítico, podem ser identificadas lacunas entre os níveis 

de engajamento atual e desejado. As ações de comunicações necessárias 

para fechar essas lacunas podem ser identificadas pela equipe de projeto 

usando a opinião especializada. Esse nível de engajamento das partes 

interessadas pode ser classificado como: 

• 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. 

 

Como “saídas” para esse processo, têm-se: 

 

b) Plano de gerenciamento das partes interessadas – é um componente do 

plano de gerenciamento do projeto e identifica as estratégias de 

gerenciamento necessárias para o engajamento das partes interessadas 

de maneira eficaz. Ele pode ser formal ou informal. Esse plano fornece, 

entre outras informações: níveis de engajamento desejados e atuais das 

principais partes interessadas, inter-relacionamentos, requisitos de 

comunicação, informações a serem distribuídas (quais, como, pra quem, 

quando e qual meio). 
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c) Atualizações nos documentos do projeto – como cronograma do projeto e 

registros de partes interessadas. 

 

2.2.1.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

 

Esse é o processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para 

atender às suas necessidades/expectativas, abordar as questões à medida que 

elas ocorrem e promover o engajamento apropriado das partes interessadas nas 

atividades do projeto. O principal benefício desse processo é que ele permite que 

o gerente de projetos aumente o nível de apoio às partes interessadas e minimize 

a sua resistência, ampliando de maneira significativa as chances de êxito do 

projeto (PMBoK®, PMI, 2013). 

 

De acordo com o PMBoK® (PMI, 2013), gerenciar o engajamento das partes 

interessadas garante que elas entendam claramente as metas, os objetivos, os 

benefícios e os riscos do projeto. Isso permite que elas apoiem ativamente e 

ajudem na orientação das atividades e decisões do projeto. Com a previsão da 

reação das pessoas ao projeto, é possível adotar ações preventivas para obter 

seu apoio ou minimizar os impactos negativos em potencial. 

 

As entradas, ferramentas e técnicas e as saídas desse processo propostas pelo 

PMBoK® (PMI, 2013) estão ilustradas na Figura 12: 

 

 

Figura 12  - Processo gerenciar o engajamento das partes interessadas: entradas, 
ferramentas e técnicas, e as saídas. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 404) 
 

Como “entradas” para esse processo, têm-se: 
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a) Plano de gerenciamento das partes interessadas – fornece orientação 

sobre a melhor maneira das várias partes interessadas se envolverem no 

projeto. 

b) Plano de gerenciamento das comunicações – fornece orientação e 

informações sobre o gerenciamento das expectativas das partes 

interessadas. 

c) Registro das mudanças – é usado para documentar as mudanças que 

ocorrem durante o projeto e seus impactos em termos de tempo, custo e 

risco. 

d) Ativos de processos organizacionais – requisitos de comunicação, 

procedimento de gerenciamento das questões e de controle de mudanças 

e informações históricas sobre projetos anteriores.  

 

Como “ferramentas e técnicas” para esse processo, têm-se: 

 

a) Métodos de comunicação – com base nos requisitos de comunicações das 

partes interessadas, o gerente de projetos decide como, quando e quais 

desses métodos de comunicações serão usados no projeto. 

b) Habilidades interpessoais – o gerente de projetos se utiliza de habilidades 

como escuta ativa, solução de conflitos, estabelecimento de confiança e 

superação da resistência a mudanças. 

c) Habilidades de gerenciamento – o gerente de projetos utiliza habilidades 

de gerenciamento para coordenar e harmonizar o grupo a fim de cumprir 

os objetivos do projeto. 

 

Como “saídas” para esse processo, têm-se: 

 

a) Registro das questões – as questões (issues) do projeto são registradas, 

tratadas e atualizadas. 

b) Solicitação de mudança – mudanças do produto ou do projeto e pode 

incluir ações corretivas ou preventivas no projeto. 

c) Atualizações no plano de gerenciamento do projeto – é atualizado quando 

são identificados requisitos de comunicação novos ou modificados, como 

resultado das resoluções das preocupações e questões. 
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d) Atualizações nos documentos do projeto – é atualizado quando há 

mudanças nas informações sobre as partes interessadas. 

e) Atualizações nos ativos de processos organizacionais – atualização de 

relatórios, registros, apresentações do projeto, documentação de lições 

aprendidas, dentre outros. 

 

2.2.1.4 Controlar o nível de engajamento das partes interessadas 

 

Este é o processo de monitorar os relacionamentos das partes interessadas no 

projeto em geral e ajustar as estratégias e planos para o engajamento das 

mesmas. O principal beneficio desse processo é a manutenção ou aumento da 

eficiência das atividades de engajamento das partes interessadas à medida que o 

projeto se desenvolve e o seu ambiente muda. O nível de engajamento das partes 

interessadas deve ser continuamente controlado durante o ciclo de vida do projeto 

(PMBoK®, PMI, 2013). 

 

Segundo o PMBoK® (PMI, 2013), as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas 

desse processo estão ilustradas na Figura 13: 

 

 

Figura 13  - Processo controlar o nível de engajamento das partes interessadas: 
entradas, ferramentas e técnicas e as saídas. 
Fonte: PMBoK® (PMI, 2013, p. 410) 
 

Como “entradas” para esse processo, têm-se: 

a) Plano de gerenciamento do projeto – fornece informações do ciclo de vida 

do projeto, de como o trabalho será realizado, de como os requisitos de 
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recursos humanos serão cumpridos, de como as mudanças serão 

monitoradas e controladas, entre outras. 

b) Registro das questões – é atualizado quando são identificadas novas 

questões e as questões atuais são resolvidas. 

c) Dados de desempenho do trabalho – são as observações e medições 

básicas identificadas durante a execução das atividades. 

d) Documentos do projeto – documentos de apoio como cronograma do 

projeto, registro de partes interessadas, registro de mudanças e 

comunicações do projeto. 

 

Como “ferramentas e técnicas” para esse processo, têm-se: 

 

a) Sistema de gerenciamento de informações – fornece uma ferramenta-

padrão para que o gerente de projetos posso coletar, armazenar e distribuir 

as informações para as partes interessadas sobre os custos, o andamento 

e o desempenho do projeto. 

b) Opinião especializada – pode ser obtida por meio de consultas individuais 

ou em formato de painéis à alta administração, gerentes, especialistas no 

assunto da área de negócio ou do projeto, grupos e consultores do setor e 

as principais partes interessadas. 

c) Reuniões – as reuniões de avaliação do andamento são usadas para trocar 

e analisar informações sobre o nível de comprometimento das partes 

interessadas. 

 

Como “saídas” para esse processo, têm-se: 

 

a) Informações sobre o desempenho do trabalho – são dados de 

desempenho coletados de vários processos de controle, analisados em 

contexto e integrados baseados nos relacionamentos entre as áreas. 

b) Solicitações de mudança – a análise do desempenho e das interações com 

as partes interessadas do projeto muitas vezes gera solicitações de 

mudança com ações corretivas e preventivas recomendadas para que 

alinhem o desempenho futuro esperado com o plano de gerenciamento do 

projeto. 
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c) Atualizações no plano de gerenciamento do projeto – à medida que as 

partes interessadas se comprometem com o projeto e que as mudanças na 

abordagem ou estratégia são identificadas, pode haver a necessidade de 

atualizações no plano de gerenciamento do projeto. 

d) Atualizações nos documentos do projeto – atualizações no registro de 

partes interessadas e no registro das questões. 

e) Atualizações nos ativos de processos organizacionais – atualizações no 

relatório do projeto, nos registros do projeto, nas notificações e feedback 

das partes interessadas e nos documentos de lições aprendidas. 

 

2.2.2 Gestão de expectativas das partes interessada s 

 

Os stakeholders de um projeto correspondem a todas as pessoas envolvidas que 

de alguma forma contribuem ou têm influência sobre ele. Segundo Reutemann 

(2011), cada stakeholder tem os seus gostos e possui uma memória individual na 

qual baseia as suas decisões. Os autores Peppers e Rogers (1994) afirmam que 

para satisfazer o stakeholder as organizações devem diferenciar os seus 

stakeholders para corresponder às necessidades individuais de cada um. 

 

É em relação a eles ou por essas pessoas que as expectativas são geradas, cada 

uma em relação aos interesses individuais ou de um grupo. O gerente de projetos 

tem o papel de mediar os interesses e expectativas desses stakeholders, 

garantindo o sucesso e até mesmo a superação deles. 

 

Para Teixeira (2010), o envolvimento de todos os stakeholders deve acontecer 

durante todas as fases do projeto, pois evita aquele falso-positivo em que o 

stakeholder comunica que vai participar, fazer e acontecer e no momento 

necessário ele descumpre a promessa. Para criar esse envolvimento, é 

importante que o gerente do projeto saiba identificar, priorizar e gerenciar as 

expectativas dos stakeholders, tornando, assim, seu trabalho mais simples. 

 

Por se tratar de pessoas, mesmo o stakeholder sendo definido como empresa, 

governo ou ONG, necessariamente as expectativas se alteram ao longo do 

tempo. Isso torna o trabalho do gerente de projetos mais complexo e dinâmico, 
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unir aos outros envolvidos, formando grupos de influência que podem fazer 

a diferença nas decisões para a execução dos projetos. 

c) Informados - dizem respeito àqueles stakeholders que possuem mais 

acesso às informações sobre o projeto. Eles possuem conhecimento sobre 

as questões técnicas, estratégicas e comerciais, entre outros. 

 

Alguns perfis são padrões no comportamento dos stakeholders, e mesmo quando 

o stakeholder assume forma participativa e comprometida, ele pode trazer risco 

ao projeto. Teixeira (2010) identifica três tipos diferentes de stakeholder e analisa 

seu comportamento como: 

 

a) Reativos - geralmente são aqueles que entendem que o projeto irá de 

alguma forma interferir negativamente no seu dia a dia. Seu objetivo é 

buscar algum ponto de apoio para defender sua tese de que nada irá ser 

realizado com sucesso. Esse perfil de stakeholder geralmente surge 

quando este for informado sobre os objetivos e/ou requisitos do projeto já 

em sua fase de iniciação, não tendo sido envolvido na concepção do 

escopo. Risco associado: esse stakeholder pode ter poder e influência ou 

conter uma informação valiosa que pode impactar nos pilares do projeto 

(escopo, prazo, custo, qualidade). 

b) Passivos - geralmente são aqueles que entendem que o projeto não irá 

afetar o seu dia a dia e que sua participação neste é desnecessária. 

Qualquer informação passada a esse stakeholder pode ser simplesmente 

negligenciada e/ou desconsiderada. Risco associado: caso sua 

participação seja necessária e seu envolvimento no projeto acontecer 

tardiamente, a falta de comprometimento pode aumentar as chances de 

insucesso do projeto. 

c) Ativos - geralmente são aqueles que entendem que o projeto irá afetar 

positivamente o seu dia a dia. Suas expectativas se tornam sempre altas e 

ele pode se distanciar do objetivo inicial do projeto. Mostra-se disposto a 

ajudar e a se comprometer, mas geralmente espera um resultado rápido e 

satisfatório. Risco associado: a falta de envolvimento desse stakeholder 

pode inverter seu grau de comprometimento e participação, levando-o a se 

tornar um stakeholder reativo. 
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Após identificar os perfis dos stakeholders de um projeto, Espinha (2015) afirma 

que é necessário realizar uma análise deles, levando em consideração o que 

cada um desses grupos espera: quais são os objetivos, os interesses e os 

resultados que se quer. Com isso, também é possível identificar as redes de 

stakeholders, o que favorece na definição de estratégias de engajamento que, por 

sua vez, Teixeira (2010) afirma que é centrado em identificar as abordagens de 

comunicação baseadas no comportamento e atitudes, expectativas e 

necessidades de cada stakeholder. Terra (2011) reforça que o engajamento 

requer envolvimento pessoal genuíno, imbuído de propósito e alinhado com os 

valores da corporação. 

 

Mapear um perfil de engajamento do stakeholder é importante no processo de 

coleta de dados dos stakeholders, levando à elaboração dos planos de 

comunicação direcionados para a gestão dos stakeholders importantes (Bourne & 

Walker, 2005). O perfil de engajamento é criado com as informações dos demais 

stakeholders e participantes do projeto, levando em consideração a posição que o 

stakeholder ocupa na organização ou fora dela. Porém, é ao longo do projeto que 

o gerente do projeto irá refinando as informações e documentando as atitudes dos 

stakeholders chaves (Teixeira, 2010). 

 

Teixeira (2010) complementa que depois de identificadas a importância e 

influência dos stakeholders, ou seja, legítimos, pode-se ainda reclassificá-los para 

definir estratégias de posicionamento e feedback. Um segundo fator a ser 

avaliado é a influência do stakeholder sobre os demais stakeholders, ou seja, seu 

poder, bem como sua responsabilidade sobre recursos físicos e financeiros. Outro 

fator de atenção é a participação direta do stakeholder para a conclusão de 

atividade com impacto direto nas metas estratégicas, ou seja, a urgência, em que 

a falta de informação a esse stakeholder ou a negligência de quaisquer recursos 

necessários podem causar impacto nos objetivos do projeto. 

 

A gestão de expectativas dos stakeholders compreende ir além de lidar apenas 

com cliente, equipes e patrocinadores de um projeto. Toda a comunidade 

impactada torna-se importante no processo, haja vista que o intuito é entregar 

resultados aos clientes e isso está diretamente ligado não apenas ao 
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cumprimento de prazos e entregas, mas também à satisfação de usuários e 

demais envolvidos. Nesse sentido, é importante o gerente do projeto identificar 

necessidades, comportamento e objetivos de cada uma dessas redes, 

antecipando possíveis gargalos futuros com os resultados pretendidos por cada 

um dos interessados (Espinha, 2015).  

 

O gerente de projetos pode utilizar vários artifícios, sendo estes bons ou ruins, 

dependendo da situação atual do projeto, para alinhamento das expectativas dos 

stakeholders (Teixeira, 2010). Esse autor ressalta que a análise de 

comportamento do stakeholder influi demais na decisão de como interagir com 

este. Nem sempre somente um formato se faz necessário e certamente o mesmo 

formato de alinhamento não surtirá o mesmo efeito com todos os stakeholders. 

Assim, para atingir os objetivos do projeto, além da comunicação o gerente de 

projeto deve constantemente negociar junto aos stakeholders as expectativas de 

ambos. Porém, o comportamento desse alinhamento pode resultar de diferentes 

formas entre o gerente de projeto e os stakeholders, sendo: persuasão, 

negociação, fixação e polarização. 

 

Espinha (2015) ressalta que para gerenciar essas expectativas e até mesmo para 

contornar alguma situação antes mesmo que ela chegue a um ponto crítico é 

recomendável montar, com o auxílio de um software específico ou mesmo uma 

planilha, uma relação que auxilie a analisar essas redes de stakeholders para 

definir planos de ação. Traçar um paralelo sobre os aspectos positivos e 

negativos de cada um deles, bem como a influência e o impacto diante do projeto, 

também facilita essa gestão. 
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3 Metodologia 

 

Segundo Gil (2009, p. 17), a pesquisa é definida como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. Ela é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 

responder o problema. A pesquisa é desenvolvida mediante concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. 

 

Neste capítulo foram apresentados a caracterização desta pesquisa quanto ao 

tipo, abordagem e método de pesquisa, a população e a amostra e os 

procedimentos para coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto ao tipo, a pesquisa é classificada como descritiva. Para Collis & Hussey 

(2005), a pesquisa descritiva delineia o comportamento dos fenômenos. É usada 

para identificar e obter informações sobre as características de determinado 

problema ou questão. Vergara (2009) opina também que pode estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é classificada como quantitativa. Collis & 

Hussey (2005) classificam a abordagem da pesquisa como paradigmas 

positivistas ou quantitativas aquela que procura os fatos ou as causas de 

fenômenos sociais, dando pouca importância ao estado subjetivo do indivíduo. 

Portanto, o raciocínio lógico é aplicado à pesquisa de modo que precisão, 

objetividade e rigor substituam palpites, experiências e intuição como a maneira 

de investigar problemas de pesquisa.  

 

Em relação ao método utilizou-se a pesquisa de campo. Gil (2009) diz que a 

pesquisa de campo é desenvolvida por meio da observação direta das atividades 

do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações 

e interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são geralmente 
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conjugados com muitos outros, tais como a análise de documentos, filmagem e 

fotografias. Segundo Vergara (2009), a pesquisa de campo é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe 

de elementos para explica-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, 

testes e observação participante ou não. 

 

3.2 População e amostra 

 

Segundo Collis & Hussey (2005), uma população é qualquer grupo bem-definido 

de pessoas ou de itens que estarão em consideração. Uma amostra é um 

subgrupo de uma população e deve representar o principal interesse do estudo.  

 

Esta pesquisa foi feita no ambiente de projetos com profissionais brasileiros com 

práticas em gestão de projetos, tendo alguns sido credenciados pelo PMI como 

Project Management Professional (PMP). No Brasil há em torno de 15 mil PMPs 

(Fonte: Comunidade de Líderes, 2013) e cerca de mil profissionais em projetos 

filiados ao Capítulo Mineiro do PMI (PMI-MG). 

 

Para fins desta pesquisa, foi analisada a percepção de profissionais em projetos 

filiados ao PMI-MG sobre a gestão das expectativas das partes interessadas em 

projetos. A população estudada é de 80 profissionais filiados ao PMI-MG. Esse 

número populacional foi estimado considerando-se a média de profissionais que 

frequentaram os eventos técnicos do PMI-MG em 2014. A amostra, “subconjunto 

relativamente pequeno da população” (Hair, Tatham & Black, 2009), foi calculada 

tendo-se que todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem 

selecionados (amostra simples). No site http://www.calculoamostral.vai.la/ obteve-

se o valor da amostra de 67 profissionais em projetos. Esse cálculo levou em 

consideração a população de 80 profissionais, erro amostral de 5% e nível de 

confiança de 95%.  

 

Devido à necessidade de conduzir análise estatística, uma pesquisa quantitativa 

costuma usar amostras grandes. Os resultados de uma amostra representativa 

podem ser considerados verdadeiros para toda a população (Collis & Hussey, 

2005).  
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3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Para coletar os dados, primeiramente foram enviadas informações sobre esta 

pesquisa para alguns integrantes da diretoria do PMI-MG e para alguns membros 

da comunidade de gestão de projetos a fim de obter concordância para conseguir 

os dados com os profissionais em gestão de projetos. Com a aceitação foram 

encaminhados aos profissionais cadastrados no grupo de e-mail do PMI-MG um 

questionário de pesquisa elaborado pelo próprio autor deste trabalho, como 

instrumento de coleta de dados. 

 

3.3.1 Instrumento para coleta de dados 

 

Mattar (1993) salienta que o instrumento de coleta de dados é o documento por 

meio do qual as perguntas e questões são apresentadas aos respondentes e 

onde são registradas as respostas e dados obtidos. Dessa maneira, o instrumento 

pode assumir uma variedade de formas tais como questionários, formulários para 

observações, rol de tópicos, dispositivos para registro tais como gravador, 

filmagens entre outros.  

 

Para Botelho & Zouain (2006), os questionários mais comuns são os 

autoadministrados, que são preenchidos pelo entrevistado sem a presença do 

entrevistador. Esse tipo de questionário é melhor: a) na medição de variáveis com 

muitas categorias de resposta; b) investigação de atitudes e opiniões que não são 

normalmente observadas; c) descrição de características de uma população. 

Portanto, as questões devem ser, em sua maioria, fechadas e claras.  

 

Malhotra (2001) preleciona que o questionário tem três objetivos: responder à 

pergunta da pesquisa, motivar e incentivar o entrevistado a responder as 

perguntas e minimizar o erro das respostas tanto relativos a respostas imprecisas 

como erros de registro e análise. 

 

Para esta pesquisa, o questionário elaborado foi dividido em três partes (Apêndice 

A). Ele foi organizado iniciando-se com instruções para os respondentes utilizá-lo. 

A primeira parte do questionário foi usada para caracterizar os respondentes com 
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base em questões demográficas, questões de ramo de atividade e tempo de 

atuação em projetos do respondente (Questões 1 a 7). Essas questões tiveram 

como referência o relatório anual sobre a pesquisa de maturidade de gestão de 

projetos feita por Archibald & Prado (2014). Na segunda parte, foram utilizadas as 

questões fechadas para quantificar as respostas, sendo o questionário 

autoadministrado estruturado com escalas ordinais do tipo Likert com cinco 

categorias de respostas - muito baixo a muito alto – (questões 8 a 36). A terceira 

parte do questionário foram apresentadas questões abertas para qualificar as 

respostas (questões 37 e 38). 

 

Esse questionário foi usado para alcançar os objetivos específicos de identificar 

os fatores que influenciam as expectativas das partes interessadas em projetos, 

classificar as expectativas, identificar a percepção dos especialistas quanto ao 

nível de engajamento das partes interessadas e indicar quais são as principais 

facilidades e dificuldades na gestão das partes interessadas em projetos. 

 

A montagem do questionário foi feita por meio da página da internet Googledocs. 

Ele foi distribuído para os respondentes via correio eletrônico, por intermédio dos 

grupos de e-mails relacionados ao Capítulo Mineiro do PMI. As respostas e 

quantidade de respondentes foram acompanhadas. E o questionário foi aplicado 

em três ondas até obter-se, pelo menos, o número amostral de respondentes. 

 

Gil (2009) sugere realizar um pré-teste para cada instrumento de coleta de dados 

antes de sua utilização, com vista a: a) desenvolver os procedimentos de 

aplicação; b) testar o vocabulário empregado nas questões; c) assegurar-se de 

que as questões ou as observações a serem feitas possibilitem medir as variáveis 

que se pretende medir. É necessário que o pré-teste dos instrumentos seja feito 

com população tão similar quanto possível à que será estudada. Não se requer, 

todavia, uma amostra rigorosamente representativa dessa população. 

 

Antes de aplicar o questionário desta pesquisa, foi realizado um pré-teste com 

questionário aplicado, via e-mail, a um grupo-piloto de profissionais em gestão de 

projetos que não necessariamente eram filiados ao PMI-MG. 
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3.4 Procedimentos para análise e tratamento de dado s 

 

Para o tratamento dos dados desta pesquisa, foram utilizadas as técnicas de 

análise de descritiva usando-se os softwares Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0, e Microsoft Excel 2013 e análise de conteúdo. Os 

dados coletados foram analisados à luz do referencial teórico, dos objetivos da 

pesquisa e das respostas do questionário usado como instrumento de coleta. 

 

A análise descritiva foi realizada com base em gráficos e tabelas. Para as 

variáveis qualitativas nominais e ordinais foram utilizadas frequências absoluta e 

porcentagem que são os métodos padrões para descrever variáveis categóricas. 

O gráfico de barras foi utilizado para demonstrar as frequências e porcentagens, 

que é uma das opções para descrever variáveis categóricas ordinais e nominais 

quando se tem mais de três categorias.  

 

Para variáveis categóricas utilizou-se o teste de Qui-quadrado avaliando se 

existem diferenças entre as proporções dentre as categorias de variáveis. Existem 

tipos de Testes Qui-quadrado diferentes que dependem da aproximação da 

Distriuição de Qui-quadrado. Quando mais de 20% dos valores esperados da 

tabela de contingência são menores que 5, a aproximação da distribuição qui-

quadrado não é boa. Por isso, houve necessidade de fazer o teste de Qui-

quadrado exato. Entretanto, não é toda a tabela de contingência que se consegue 

calcular o Qui-quadrado exato. Logo, houve necessidade de utilizar a simulação 

de Monte Carlo para estimar o Qui-quadrado exato, principalmente, quando a 

tabela de contingências apresentava muitas categorias na linha e coluna.  

 

Para as comparações entre as variáveis, foram empregados os testes Qui-

quadrado de Pearson assintótico (quando 20% do valor esperado estavam entre 1 

e 5 e 80% do valor esperado acima de 5) e Qui-quadrado de Pearson exato (mais 

de 20% do valor esperado entre 1 e 5). Quando o teste exato não foi possível, 

adotou-se o teste Qui-quadrado de Pearson exato de Monte Carlo. Quando a 

variável com mais de duas categorias foi significativa nos testes Qui-quadrado 

assintótico, exato e Monte Carlo, foi adicionada a análise de resíduos ajustado 
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padronizado para mostrar onde se encontra a diferença significativa (resíduo ≥ 

+1,96 e resíduo ≤ -1,96).  

 

Esse tratamento de dados com analise descritiva foi realizado com base na 

pesquisa de mestrado de Komatsuzaki (2001) e deu suporte para a análise dos 

objetivos específicos a, b, c, d. 

 

Para complementar o objetivo específico d - indicar quais são as principais 

facilidades e dificuldades na gestão das partes interessadas em projetos -, foi 

usada a técnica de análise de conteúdo. Collis & Hussey (2005) descreveram que 

a análise de conteúdo é um método formal para a análise de dados qualitativos e 

é uma maneira de converter sistematicamente texto em variáveis numéricas para 

a análise quantitativa de dados. 
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3.5  Mapa-síntese: a metodologia  

 

Tabela 8 

Mapa-síntese: metodologia do estudo 

Objetivos 
Específicos 

Autores de referências para 
atender aos objetivos 

Tipo de 
pesquisa 

(meio) 

Instrumento 
de coleta de 

dados 

Tratamento 
e análise de 

dados 
a) Identificar os fatores 

que influenciam as 
expectativas das 

partes interessadas 
em projetos 

PMBoK®, PMI, 2013 
Alves et al., 2013 

Carvalho & Rabechini, 2006 
Espinha, 2015 
Heldman, 2006 
Kerzner, 2010 

Kretan et al., 2009 
Teixeira, 2010 

Pesquisa 
de campo 

Questionário 
Questões: 8 

a 11 

Análise 
descritiva 

das variáveis 
qualitativas 
nominais e 
ordinais e 

uso de 
frequências 
absoluta e 

porcentagem 
b) Classificar as 
expectativas das 

partes interessadas 
em projetos sob a 
ótica de influência, 
poder, interesse e 

impacto 

PMBoK®, PMI, 2013 
Abreu et al., 2013 

Barbi, 2009 
Brito & Terra, 2009 

Lopes & Mañas, 2013 
Noro, 2012 

Teixeira, 2010 

Pesquisa 
de campo 

Questionário 
Questões: 12 

a 31 

Análise 
descritiva 
com teste 

qui-quadrado 
de Pearson 

exato e 
análise de 
resíduos 
ajustados 

padronizados 
c) Identificar a 
percepção dos 

especialistas quanto 
ao nível de 

engajamento das 
partes interessadas 

PMBoK®, PMI, 2013 
Bourne & Walker, 2005 

Kretan et al., 2009 
Teixeira, 2010 

Terra, 2011 

Pesquisa 
de campo 

Questionário 
Questões: 32 

a 36 

Análise 
descritiva 
com teste 

qui-quadrado 
de Pearson 
de Monte 

Carlo e com 
análise de 
resíduos 
ajustados 

padronizados 
d) Indicar quais são as 
principais facilidades e 
dificuldades na gestão 

das partes interes-
sadas em projetos 

PMBoK®, PMI, 2013 
Alves et al., 2013 

Chaves et al., 2013 
Noro, 2012 

Solberg, 2011 

Pesquisa 
de campo 

Questionário 
Questões: 37 

e 38 

Análise 
descritiva 

das variáveis 
qualitativas 
nominais e 
ordinais e 

uso de 
frequências 
absoluta e 

porcentagem 
e 

Análise de 
conteúdo 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados da Pesqui sa 

 

Neste capítulo estão os resultados desta pesquisa, discorrendo-se sobre a 

percepção dos especialistas em gestão de projetos na gestão das expectativas 

das partes interessadas. Serão apresentados os resultados de cada objetivo 

específico e descrita a análise destes resultados, considerando-se os principais 

pontos na percepção dos especialistas para as melhores práticas e sucesso em 

projetos. 

 

Os resultados serão apresentados na seguinte ordem: 

 

a) Perfil dos respondentes (Tabela 9 e Figura 15); 

b) Objetivo a) Identificar os fatores que influenciam as expectativas das partes 

interessadas em projetos (Apêndices B e C e Figuras 16 a 18); 

c) Objetivo b) Classificar as expectativas das partes interessadas em projetos 

sob a ótica de influência, poder, interesse e impacto (Tabelas 10 a 13 e 

Figuras 19 a 22); 

d) Objetivo c) Identificar a percepção dos especialistas quanto ao nível de 

engajamento das partes interessadas em relação às suas expectativas 

(Tabela 14 e Figuras 23 a 27); 

e) Objetivo d) Indicar quais são as principais facilidades e dificuldades na 

gestão das partes interessadas em projetos (Apêndice D e Figura 28). 

 

4.1 Perfil dos respondentes  

 

O questionário aplicado nesta pesquisa contém, na primeira parte, um 

levantamento do perfil dos respondentes que são apresentados na Tabela 9 a 

seguir. Foram obtidos 60 respondentes na aplicação do questionário desta 

pesquisa. Embora este número seja um pouco inferior ao cálculo amostral, as 

respostas são significativas e representativas para este estudo. 
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Tabela 9 

Descrição do perfil dos respondentes  

Variáveis  n (%) 
Idade 
18 a 24 anos 
25 a 34 anos 
35 a 44 anos 
45 a 54 anos 
Acima de 55 anos 

 
3 (5,0) 

22 (36,7) 
24 (40,0) 
8 (13,3) 
3 (5,0) 

Gênero 
Masculino 
Feminino 

 
50 (83,3) 
10 (16,7) 

Formação acadêmica graduação 
Engenharia de Produção 
Engenharia de Mecânica 
Administração 
Ciência da Computação 
Engenharia de Agrimensura 
Engenharia de Civil 
Engenharia de Telecomunicações  
Engenharia 
Engenharia Ambiental 
Engenharia de Suprimentos 
Direito 
Gestão Comercial 
Gestão em Logística 
Tecnólogo em Processamento de Dados  
Graduação incompleta 
Outras Graduações 

 
9 (15,0) 
8 (13,3) 
6 (10,0) 
3 (5,0) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 

19 (31,7) 
Formação acadêmica pós-graduação 
Gestão de Projetos ou MBA 
Mestrado 
Engenharia de Produção 
Gestão de Negócios e Projetos 
Direito tributário 
Gestão de Negócios 
Gestão em TI 
Gestão estratégica 
Segurança do trabalho 
Outra pós-graduação 
Nenhuma 

 
11 (18,3) 
4 (6,7) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 

13 (21,7) 
23 (38,3) 

Área de atuação atual 
Engenharia 
Consultoria 
Tecnologia de Informação 
Construção 
Telecomunicações 
Educação 
Metalurgia e Siderurgia 
Bancos, Finanças e Corretoras 
Serviços & Logística, Transporte e 
Armazenagem 

 
34 (56,7) 
7 (11,7) 
5 (8,3) 
4 (6,7) 
4 (6,7) 
2 (3,3) 
2 (3,3) 
1 (1,7) 
1 (1,7) 

 
PMP 
Sim 
Não 

 
12 (20,0) 
48 (80,0) 
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Variáveis  n (%) 
Tempo de atuação em projetos 
0 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
Acima de 21 anos 

 
28 (46,7) 
19 (31,7) 
6 (10,0) 
5 (8,3) 
2 (3,3) 

Participação de projetos 
Construção e montagem 
Desenvolvimento de novos produtos e serviços 
Design (projetos de engenharia, arquitetura, 
etc) 
Mudanças organizacionais e/ou melhoria de 
resultados operacionais 
Pesquisa e desenvolvimento 
Sistemas de comunicação (voz, dados, 
imagem) 
Sistemas de informação 

 
46 (30,5) 
25 (16,6) 
22 (14,6) 

 
20 (13,2) 

 
12 (7,9) 
8 (5,3) 

 
18 (11,9) 

Variáveis = questões; n = número de respondentes; (%) = percentual de respondentes; MBA: 
Master of Business Administration.. 
 

De acordo com os resultados da Tabela 9, apresenta-se que: 

 

a) 76,7% dos respondentes têm idade de 25 a 44 anos;  

b) 83,3% são do gênero masculino;  

c) 15% são engenheiros de produção, 13,3% engenheiros mecânicos, 14,9% 

outras engenharias;  

d) 18,3% têm especialização em gestão de projetos ou MBA, 6,7% têm 

mestrado, 38,3% nenhuma pós-graduação;  

e) 56,7% atuam na Engenharia, 11,7% na Consultoria e 8,3% na Tecnologia 

da informação;  

f) 20% têm a credencial PMP pelo PMI;  

g) 78,4% atuam até 10 anos em projetos; 

h) 30,5% participaram em projetos de construção e montagem, 16,6% em 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, 14,6% em design e 13,2% 

em mudanças organizacionais e/ou melhoria de resultados operacionais. 

 

Percebe-se que a maior parte dos respondentes é de homens engenheiros que 

participaram de projetos de construção e montagem no ramo de Engenharia. De 

acordo com os dados estatísticos do PMI-MG, disponível em blog.pmtech.com.br 

de novembro de 2015, o número de profissionais credenciados como PMP 

cresceu em torno de 226%, saindo de 7.258 em 2008 para cerca de 16.400 em 
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2015. Alinhado a essa evolução, é notório o perfil dos respondentes com menos 

de 10 anos de atuação nessa área e faixa etária até os 44 anos de idade. A 

Figura 15 apresenta a distribuição percentual do tempo de atuação em gestão de 

projetos. 

 

 

Figura 15  - Distribuição porcentagem do tempo de atuação com projetos. 

 

Nota-se, também, o crescente número de profissionais atuando nessa área de 

gestão de projetos, condizente com a orientação de Kerzner (2010) na adoção 

das boas práticas em projetos pelas organizações aptas ao sucesso em um 

mercado competitivo. 

 

4.2 Fatores que influenciam as expectativas das par tes interessadas em 

projetos 

 

Os fatores que influenciam as expectativas das partes interessadas em projetos 

foram identificados com os dados dos respondentes que medem o grau de 

relevância dessas partes interessadas e a importância de suas expectativas. Os 

dados foram tabulados (Apêndices B, C) e representados nas Figuras 16, 17 e 18 

a seguir: 
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Figura 16  - Distribuição percentual do alto e muito alto grau de relevância das 
partes interessadas. 
 

Na percepção dos respondentes, os gerentes do projeto e a equipe do projeto são 

as partes interessadas mais relevantes. Conforme o artigo de Alves et al. (2013), 

o gerente de projetos e a equipe do projeto são considerados elementos 

importantes no contexto do desenvolvimento de projetos, bem como o 

patrocinador e os clientes. Estas quatro partes interessadas mais relevantes 

foram utilizadas no questionário dessa pesquisa para corroborar com os demais 

objetivos específicos. 

 

A importância das expectativas das partes interessadas para o sucesso do projeto 

é representada na Figura 17: 
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Figura 17  - Distribuição percentual do alto e muito alto grau de importância das 
expectativas do projeto. 
 

Os respondentes opinam que as expectativas de qualidade, prazo e financeira 

apresentaram alto grau de importância para o sucesso do projeto e que, segundo 

Kerzner (2010), são parâmetros essenciais no período moderno da gestão de 

projetos. Cada vez mais, os projetos precisam ser desenvolvidos com velocidade, 

dentro de um orçamento previsto e com retorno financeiro, não deixando de obter, 

essencialmente, a qualidade de seus resultados. 

 

Os fatores que influenciam as expectativas de qualidade, prazo, financeira, 

escopo e estratégico/negócio foram retratados na Figura 18: 

 

 

Figura 18  - Distribuição percentual dos fatores do alto e muito alto grau de 
importância na influência das expectativas do projeto. 
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Os fatores que mais influenciam as expectativas das partes interessadas em 

projetos citados pelos respondentes são os econômicos, estratégicos e 

profissionais. Os fatores econômicos representam 90% das respostas que 

fundamentalmente influenciam as expectativas de qualidade, de prazo e 

financeira dos projetos. De acordo com o artigo de Silva (2011), os projetos 

podem sofrer alguma influência positiva ou negativa relacionada a fatores 

econômicos. E esta influência deve ser prevista no plano de projeto e seus 

impactos controlados em relação aos objetivos do projeto. 

 

4.3 Classificação das expectativas das partes inter essadas em projetos sob 

a ótica de influência, poder, interesse e impacto 

 

Os resultados apresentados a seguir classificam as expectativas das partes 

interessadas (cliente, patrocinador, gerente do projeto e equipe do projeto) no 

engajamento do projeto sob a ótica de influência (engajamento ativo), poder (nível 

de autoridade), interesse (nível de preocupação) e impacto (habilidade de efetuar 

mudanças). Essa classificação baseia-se em um dos modelos para análise de 

partes interessadas sugeridos pelo Guia PMBoK® (PMI, 2013). Os dados foram 

tabulados e as categorias de escala 1 a 5 de Likert (muito baixo, baixo, médio, 

alto e muito alto) foram compiladas e agrupadas em categorias de escala 1 a 3 

(baixo, médio e alto) para facilitar a análise. Esses resultados estão apresentados 

nas Tabelas 10 a 13 e representados nas Figuras 19 a 22 a seguir. 

 

A classificação do engajamento das expectativas do ponto de vista do cliente é 

apresentada na Tabela 10. 
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Tabela 10 

Classificação do engajamento nas diferentes expectativas pelo cliente: teste qui-

quadrado de Pearson exato 

Clientes  Classificação  Valor -p 
 Expectativas  Influência  Poder  Interesse  Impacto  

Financeiro 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
5 (8,3) 

13 (21,7) 
42 (70,0) 

 
7 (11,7) 

12 (20,0) 
41 (68,3) 

 
3 (5,0) 

17 (28,3) 
40 (66,7) 

 
3 (5,0) 

20 (33,3) 
37 (61,7) 

 
0,496 

Qualidade 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
5 (8,3) 

16 (26,7) 
39 (65,0) 

 
4 (6,7) 

18 (30,0) 
38 (63,3) 

 
3 (5,0) 

16 (26,7) 
41 (68,3) 

 
2 (3,3) 

22 (36,7) 
36 (60,0) 

 
0,808 

Prazo 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
5 (8,3) 

11 (18,3) 
44 (73,3) 

 
7 (11,7) 

14 (23,3) 
39 (65,0) 

 
1 (1,7) 

10 (16,7) 
49 (81,7) 

 
7 (11,7) 
11 (18,3) 
42 (70,0) 

 
0,343 

Escopo 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
6 (10,0) 
14 (23,3) 
40 (66,7) 

 
6 (10,0) 

19 (31,7) 
35 (58,3) 

 
1 (1,7) 

18 (30,0) 
41 (68,3) 

 
5 (8,3) 

18 (30,0) 
37 (61,7) 

 
0,522 

 

Estratégia/Negócio 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
10 (16,7) 
14 (23,3) 
36 (60,0) 

 
9 (15,0) 

14 (23,3) 
37 (61,7) 

 
5 (8,3) 

18 (30,0) 
37 (61,7) 

 
8 (13,3) 
17 (28,3) 
34 (58,3) 

 
0,857 

 

No nível de significância de 0,05 não se constatou diferença entre as 

classificações do engajamento nas diferentes expectativas para o cliente. Ou seja, 

a percepção dos respondentes neste quesito está nivelada.  

 

A Figura 19 ilustra os resultados da Tabela 10, destacando-se a distribuição do 

percentual alto e muito alto do engajamento do cliente em relação às expectativas 

financeira, qualidade, prazo, escopo e estratégia/negócio. 
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Figura 19  - Distribuição do percentual alto e muito alto do engajamento do cliente 
em relação às expectativas. 
 

De acordo com os respondentes, o cliente tem mais influência (70%) e está 

ativamente engajado na expectativa financeira do projeto. Nas expectativas de 

prazo, qualidade e escopo do projeto, o cliente manifesta alto nível de 

preocupação e interesse nesses parâmetros essenciais de um projeto. E também, 

o cliente exibe elevado percentual no interesse estratégico do projeto e no poder 

com alto nível de autoridade para alinhamento com o negócio no qual o projeto 

está inserido. 

 

A classificação do engajamento das expectativas do ponto de vista do 

patrocinador é apresentada na Tabela 11. 
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Tabela 11 

Classificação do engajamento nas diferentes expectativas pelo patrocinador 

Patrocinadores  Classificação  Valor -p 
Expectativas  Influência  Poder  Interesse  Impacto  

Financeiro 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
1 (1,7) 

10 (16,7) 
49 (81,7) 

 
5 (8,3) 
6 (10,0) 

49 (81,7) 

 
1 (1,7) 
7 (11,7) 
52 (86,7) 

 
2 (3,3) 

10 (16,7) 
48 (80,0) 

 
0,378 

Qualidade 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
6 (10,0) 
16 (26,7) 
38 (63,3) 

 
4 (6,7) 

13 (21,7) 
43 (71,7) 

 
2 (3,3) 

11 (18,3) 
47 (78,3) 

 
4 (6,7) 

15 (25,0) 
41 (68,3) 

 
0,675 

Prazo 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
6 (10,0) 
7 (11,7) 
47 (78,3) 

 
2 (3,3) 

12 (20,0) 
46 (76,7) 

 
1 (1,7) 
6 (10,0) 
53 (88,3) 

 
4 (6,7) 

12 (20,0) 
44 (73,3) 

 
0,183 

Escopo 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
8 (13,3) 
17 (28,3) 
35 (58,3) 

 
7 (11,7) 

11 (18,3) 
42 (70,0) 

 
4 (6,7) 

11 (18,3) 
45 (75,0) 

 
5 (8,3) 

17 (28,3) 
38 (63,3) 

 
0,464 

Estratégia/Negócio 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
8 (13,3) 
8 (13,3) 
44 (73,3) 

 
4 (6,7) 
8 (13,3) 

48 (80,0) 

 
4 (6,7) 
9 (15,0) 
47 (78,3) 

 
5 (8,3) 
8 (13,3) 
47 (78,3) 

 
0,891 

Teste qui-quadrado de Pearson exato. 

 

No nível de significância de 0,05 não ocorreu diferença entre as classificações do 

engajamento nas diferentes expectativas para o patrocinador. Ou seja, a 

percepção dos respondentes neste quesito está nivelada.  

 

A Figura 20 ilustra os resultados da Tabela 11, realçando-se a distribuição do 

percentual alto e muito alto do engajamento do patrocinador em relação às 

expectativas financeira, qualidade, prazo, escopo e estratégia/negócio. 
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Figura 20  - Distribuição do percentual alto e muito alto do engajamento do 
patrocinador em relação às expectativas. 
 

Na percepção dos respondentes, o patrocinador tem mais interesse (86,7%), com 

alto nível de preocupação com a expectativa financeira do projeto. Da mesma 

forma, o nível de preocupação do patrocinador é alto nas expectativas de prazo, 

qualidade e escopo do projeto, com interesse em ter seu propósito concluído com 

êxito. Na expectativa estratégia/negócio, o patrocinador tem alto nível no poder 

(80%) com autoridade para tomadas de decisões no desenvolvimento do projeto. 

 

A classificação do engajamento das expectativas do ponto de vista do gerente do 

projeto é apresentada na Tabela 12. Nessa análise estatística houve uma variável 

(prazo) com mais de duas categorias (médio e alto) significativas no teste qui-

quadrado. Com isso, foi realizada a análise de resíduos ajustados padronizados 

para mostrar onde se encontra a diferença significativa (resíduo ≥ +1,96 e resíduo 

≤ -1,96) na classificação da expectativa “prazo”. 
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Tabela 12 

Classificação do engajamento nas diferentes expectativas pelo gerente do projeto  

Gerentes dos 
projetos 

Classificação  Valor -p 

Expectativas  Influência  Poder  Interesse  Impacto  
Financeiro 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
2 (3,3) 
7 (11,7) 
51 (85,0) 

 
1 (1,7) 

16 (26,7) 
43 (71,7) 

 
0 (0,0) 
7 (11,7) 

53 (88,3) 

 
0 (0,0) 
8 (13,3) 

52 (86,7) 

 
0,081 

Qualidade 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
2 (3,3) 
7 (11,7) 
51 (85,0) 

 
0 (0,0) 

13 (21,7) 
47 (78,3) 

 
1 (1,7) 
5 (8,3) 

54 (90,0) 

 
0 (0,0) 
6 (10,0) 

54 (90,0) 

 
0,147 

Prazo  
Baixo 
Médio 
Alto 

 
1 (1,7) 
1 (1,7)* 

58 (96,7) 

 
1 (1,7) 

10 (16,7)** 
49 (81,7)* 

 
0 (0,0) 
4 (6,7) 

56 (93,3) 

 
0 (0,0) 
3 (5,0) 

57 (95,0) 

 
0,026 

Escopo 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
1 (1,7) 
7 (11,7) 
52 (86,7) 

 
3 (5,0) 
8 (13,3) 
49 (81,7) 

 
2 (3,3) 
3 (5,0) 

55 (91,7) 

 
2 (3,3) 
7 (11,7) 

51 (85,0) 

 
0,731 

Estratégia/Negócio 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
1 (1,7) 

17 (28,3) 
42 (70,0) 

 
3 (5,0) 

18 (30,0) 
39 (65,0) 

 
1 (1,7) 
9 (15,0) 

50 (83,3) 

 
3 (5,0) 

12 (20,0) 
45 (75,0) 

 
0,294 

Teste qui-quadrado de Pearson exato *resíduo ajustado padronizado≤-1,96 **resíduo ajustado 
padronizado≥+1,96. 
 

No nível de significância de 0,05 (valor-p) houve diferença entre as classificações 

do engajamento na expectativa “prazo” para os gerentes de projetos. Isto é, entre 

as classificações a diferença se encontra no poder e influência. Para todas as 

classificações na expectativa prazo a grande maioria foi de grande importância, 

exceto para o poder. Entretanto, para a categoria médio, a classificação na 

expectativa prazo obteve mais importância para o poder e menos para a 

influência. As demais classificações não tiveram diferença significativa.  

 

A Figura 21 ilustra os resultados da Tabela 12, destacando-se a distribuição do 

percentual alto e muito alto do engajamento do gerente do projeto em relação às 

expectativas financeira, qualidade, prazo, escopo e estratégia/negócio. 

 



 101

 

Figura 21  - Distribuição do percentual alto e muito alto do engajamento do 
gerente do projeto em relação às expectativas. 
 

O gerente do projeto, no entendimento dos respondentes, tem mais interesse 

(88,3%), com alto nível de preocupação com a expectativa financeira do projeto. 

Quanto à expectativa de qualidade, houve empate de 90% dos respondentes, que 

consideram elevado o nível de preocupação (interesse) dos gerentes de projetos 

e alta habilidade em efetuar mudanças com impactos nos objetivos do projeto. 

Para os respondentes, o gerente do projeto tem muito alta influência e está 

ativamente engajado no prazo do projeto. O nível de preocupação (interesse) do 

gerente do projeto é alto também nas expectativas de escopo para executar o que 

foi planejado para o projeto e com alto alinhamento às estratégias do negócio. 

 

A classificação do engajamento das expectativas do ponto de vista da equipe do 

projeto é apresentada na Tabela 13. Nessa análise estatística houve duas 

variáveis (prazo e escopo) com mais de duas categorias (baixo, médio e alto) 

significativas no teste qui-quadrado. Com isso, foi realizada a análise de resíduos 

ajustados padronizados para mostrar onde se encontra a diferença significativa 

(resíduo ≥ +1,96 e resíduo ≤ -1,96) na classificação da expectativa “prazo” e 

“escopo”. 
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Tabela 13 

Classificação do engajamento nas diferentes expectativas pela equipe do projeto 

Equipe do projeto  Classificação  Valor -p 
Expectativas  Influência  Poder  Interesse  Impacto  

Financeiro 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
9 (15,0) 
18 (30,0) 
33 (55,0) 

 
16 (26,7) 
16 (26,7) 
28 (46,7) 

 
5 (8,3) 

22 (36,7) 
33 (55,0) 

 
7 (11,7) 
17 (28,3) 
36 (60,0) 

 
0,144 

Qualidade 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
3 (5,0) 

11 (18,3) 
46 (76,7) 

 
6 (10,0) 
15 (25,0) 
39 (65,0) 

 
2 (3,3) 

19 (31,7) 
39 (65,0) 

 
5 (8,3) 

14 (23,3) 
41 (68,3) 

 
0,488 

Prazo  
Baixo 
Médio 
Alto 

 
1 (1,7) 
6 (10,0) 

53 (88,3)** 

 
8 (13,3)** 
12 (20,0) 
40 (66,7)* 

 
0 (0,0)* 

15 (25,0)** 
45 (75,0) 

 
3 (5,0) 
6 (10,0) 
51 (85,0) 

 
0,001 

Escopo  
Baixo 
Médio 
Alto 

 
7 (11,7) 
10 (16,7) 
43 (71,7) 

 
14 (23,3)** 
15 (25,0) 
31 (51,7)* 

 
1 (1,7)* 

11 (18,3) 
48 (80,0)** 

 
7 (11,7) 
12 (20,0) 
41 (68,3) 

 
0,010 

Estratégia/Negócio 
Baixo 
Médio 
Alto 

 
17 (28,3) 
16 (26,7) 
27 (45,0) 

 
17 (28,3) 
17 (28,3) 
26 (43,3) 

 
16 (26,7) 
11 (18,3) 
33 (55,0) 

 
18 (30,0) 
11 (18,3) 
31 (51,7) 

 
0,753 

- Teste qui-quadrado de Pearson exato *resíduo ajustado padronizado≤-1,96 **resíduo ajustado 
padronizado≥+1,96. 
 

No nível de significância de 0,05 verificou-se diferença entre as classificações do 

engajamento nas expectativas “prazo” e “escopo” para as equipes dos projetos. 

Isto é, entre as classificações as diferenças foram para prazo (influência, poder e 

interesse); e já para o escopo, poder e interesse. Na expectativa prazo, na 

categoria alta a importância foi dada à influência e menos no poder. Para a 

categoria médio, a classificação na expectativa de prazo obteve mais importância 

para interesse e para categoria baixo, a classificação dessa expectativa foi de 

mais importância no poder e menos no interesse. Para a expectativa escopo, na 

categoria alta a importância foi maior no interesse e menor no poder, na categoria 

médio importância não teve diferença e na categoria baixa importância foi maior 

no poder e menor no interesse. 

 

A Figura 22 ilustra os resultados da Tabela 13, acentuando-se a distribuição do 

percentual alto e muito alto do engajamento da equipe do projeto em relação às 

expectativas financeira, qualidade, prazo, escopo e estratégia/negócio. 
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Figura 22  - Distribuição do percentual alto e muito alto do engajamento da equipe 
do projeto em relação às expectativas. 
 

Na opinião dos respondentes, a equipe do projeto tem alto impacto (60%), com 

habilidades em efetuar mudanças para atingir a expectativa financeira. Foram 

percebidos nesses resultados da Tabela 13 que a equipe do projeto tem alta 

influência e engajamento ativo na expectativa de qualidade e de prazo do projeto. 

Quanto às expectativas de escopo e estratégia/negócio, os respondentes 

consideram alto o nível de preocupação (interesse) da equipe de projetos para o 

êxito do projeto.  

 

Com as contribuições dos resultados apresentados nesse tópico, a classificação 

das expectativas das partes interessadas em projetos foram resumidas na Tabela 

14 a seguir. 
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Tabela 14 

Classificação das expectativas das partes interessadas 

Partes 

Interessadas 

Expectativas  Classificação: influência, poder, 

interesse e impacto 

Cliente Financeira Influência (ativamente engajado) 

Qualidade, Prazo, Escopo, 

Estratégia/Negócio 

Interesse (alto nível de preocupação) 

Patrocinador Estratégia/Negócio Poder (autoridade para tomadas de 

decisões) 

Financeira, Qualidade, 

Prazo, Escopo 

Interesse (alto nível de preocupação) 

Gerente do projeto Financeira, Escopo, 

Estratégia/Negócio 

Interesse (alto nível de preocupação) 

Prazo Influência (ativamente engajado) 

Qualidade (empate) Interesse (alto nível de preocupação) 

Impacto (habilidade em efetuar mudanças) 

Equipe do projeto Financeira Impacto (habilidade em efetuar mudanças) 

Qualidade, prazo Influência (ativamente engajado) 

Escopo, Estratégia/Negócio Interesse (alto nível de preocupação) 

 

Nota-se, predominantemente, que o engajamento das partes interessadas foram 

classificadas com mais “interesse” nas expectativas do projeto. Segundo o 

PMBoK® (PMI, 2013), a análise de partes intressadas é uma ferramenta/técnica 

recomendada como boa prática em projetos. O “interesse” das partes 

interessadas significa o nível de preocupação em relação aos resultados do 

projeto.  

 

Os resultados desta pesquisa revelaram que as partes interessadas essenciais no 

projeto tem um nível de preocupação elevado para alcance dos objetivos do 

projeto. Teixeira (2010) elucida a importância de identificar, priorizar e gerenciar 

as expectativas dos stakeholders, bem como analisar o comportamento deles 

para criar e manter um envolvimento e interesse nos objetivos do projetos. 

 

4.4 Percepção dos especialistas quanto ao nível de engajamento das partes 

interessadas em relação a suas expectativas 
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Os resultados apresentados a seguir demonstram o nível de engajamento das 

partes interessadas em relação às diferentes expectativas no projeto na 

percepção dos respondentes desta pesquisa. O nível de engajamento foi 

classificado, conforme técnica analítica descrita no Guia PMBoK® (PMI, 2013), 

em: 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; apoiador – 

ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à mudança; líder – ciente 

do projeto e dos impactos potenciais e engajado em garantir o êxito do projeto. 

 

Esses resultados estão apresentados na Tabela 15 e representados nas Figuras 

23 a 27 a seguir. 

 

Tabela 15 

Classificação do nível de engajamento das partes interessadas nas diferentes 

expectativas 

Expectativas/  
partes 

interessadas 

Classificação do nível de engajamento dos interessados  Valor -p 
Desinformado  Resistente Neutro  Apoiador  Líder   

Financeiro 
Cliente 
Patrocinador 
Gerente de projeto 
Equipe do projeto 

 
3 (5,0)** 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

 
5 (8,3) 
3 (5,0) 
0 (0,0) 
2 (3,3) 

 
15 (25,0) 
6 (10,0) 
5 (8,3)* 

17 (28,3)** 

 
25 (41,7) 
30 (50,0) 
19 (31,7)* 
34 (56,7)** 

 
12 (20,0)* 
21 (35,0) 

36 (60,0)** 
7 (11,7)* 

 
<0,0001 

Qualidade 
Cliente 
Patrocinador 
Gerente de projeto 
Equipe do projeto 

 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
2 (3,3) 

 
13 (21,7) 

16 (26,7)** 
2 (3,3)* 
7 (11,7) 

 
34 (56,7) 
33 (55,0) 
21 (35,0)* 
37 (61,7) 

 
11 (18,3)* 
10 (16,7)* 
37 (61,7)** 
14 (23,3) 

 
<0,0001 

Prazo 
Cliente 
Patrocinador 
Gerente de projeto 
Equipe do projeto 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

 
3 (5,0) 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
3 (5,0) 

 
5 (8,3) 
6 (10,0) 
1 (1,7) 
3 (5,0) 

 
24 (40,0) 

38 (63,3)** 
16 (26,7)* 
41 (68,3)** 

 
28 (46,7) 
15 (25,0)* 
43 (71,7)** 
13 (21,7)* 

 
<0,0001 

Escopo 
Cliente 
Patrocinador 
Gerente de projeto 
Equipe do projeto 

 
5 (8,3)** 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
0 (0,0) 

 
4 (6,7) 
3 (5,0) 
0 (0,0) 
1 (1,7) 

 
10 (16,7) 

14 (23,3)** 
1 (1,7)* 

10 (16,7) 

 
27 (45,0) 
34 (56,7) 
19 (31,7)* 
32 (53,3) 

 
14 (23,3) 
8 (13,3)* 

39 (65,0)** 
17 (28,3) 

 
<0,0001 

Estratégia/Negóci
o 
Cliente 
Patrocinador 
Gerente de projeto 
Equipe do projeto 

 
5 (8,3) 
1 (1,7) 
0 (0,0)* 
5 (8,3) 

 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
1 (1,7) 

 
19 (31,7)** 

9 (15,0) 
5 (8,3)* 

14 (23,3) 

 
21 (35,0) 
31 (51,7) 
28 (46,7) 
27 (45,0) 

 
14 (23,3) 
18 (30,0) 

27 (45,0)** 
13 (21,7) 

 
0,006 

Teste qui-quadrado de Pearson de Monte Carlo; *resíduo ajustado padronizado≤-1,96 **resíduo 
ajustado padronizado≥+1,96. 
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Detectou-se, no parecer dos respondentes, diferença da classificação do 

engajamento das partes interessadas nas diferentes expectativas, no nível de 

significância de 0,05: 

 

a) Para a expectativa financeira, a diferença significativa é que o cliente é 

mais líder e menos desinformado; o patrocinador não tem diferença 

significativa e é considerado mais apoiador; o gerente de projeto é mais 

líder e menos neutro; e a equipe do projeto é mais apoiadora e menos 

líder.  

b) Para a expectativa qualidade, a diferença significativa é que o cliente é 

mais apoiador e menos líder; o patrocinador é mais neutro e menos líder; o 

gerente de projeto mais líder e menos neutro; a equipe do projeto não teve 

diferença significativa e é considerada mais apoiadora e menos 

desinformada. 

c) Para a expectativa prazo, o cliente não teve diferença significativa e é 

considerado mais líder e menos desinformado; a diferença significativa é 

que o patrocinador é mais apoiador e menos líder; o gerente do projeto é 

mais líder e menos apoiador; a equipe do projeto é mais apoiadora e 

menos líder. 

d) Para expectativa escopo, a diferença significativa é que o cliente é mais 

desinformado; o patrocinador é mais neutro e menos líder; o gerente do 

projeto é mais líder e menos neutro; a equipe do projeto não teve diferença 

significativa e é considerada mais apoiadora e menos desinformada. 

e) Para estratégia/negócio, a diferença significativa é que o cliente é mais 

neutro; o gerente do projeto é mais líder e menos desinformado; a equipe 

do projeto não tive diferença significativa e é considerada mais apoiadora e 

menos resistente; o patrocinador não teve diferença significativa e é 

considerado mais apoiador e menos desinformado e resistente. 

 

As Figuras 23 a 27 ilustram os resultados da Tabela 15 destacando a distribuição 

percentual do nível de engajamento das partes interessadas em relação às 

expectativas financeira, qualidade, prazo, escopo e estratégia/negócio. Segundo o 

PMBoK® (PMI, 2013), as boas práticas de gestão de projetos demonstram que é 
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fundamental aumentar o nível de engajamento (de desinformado a líder) das 

partes interessadas continuamente para o sucesso no projeto. 

 

 

Figura 23  - Distribuição percentual do engajamento das partes interessadas em 
relação à expectativa financeira. 
 

No nível de engajamento em relação à expectativa financeira do projeto (Figura 

23) classificam-se predominantemente o cliente, a equipe do projeto e o 

patrocinador como apoiadores e gerente do projeto como líder. As melhores 

práticas de gestão de projetos indicam que, em última instancia, a 

responsabilidade financeira pelo sucesso ou fracasso do projeto é do gerente do 

projeto. E isso foi notado pelos resultados dos respondentes. 

 

 

Figura 24  - Distribuição percentual do engajamento das partes interessadas em 
relação à expectativa qualidade. 
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Os respondentes comentaram que no nível de engajamento em relação à 

expectativa qualidade do projeto (Figura 24) classificam-se predominantemente o 

cliente, a equipe do projeto e o patrocinador como apoiadores e gerente do 

projeto como líder. Assim como na expectativa financeira, o gerente do projeto 

tem papel fundamental pela qualidade do projeto. 

 

 

Figura 25  - Distribuição percentual do engajamento das partes interessadas em 
relação à expectativa prazo. 
 

Na percepção dos respondentes, no nível de engajamento em relação à 

expectativa prazo do projeto (Figura 25) classifica-se predominantemente o 

cliente e o gerente do projeto como líder e a equipe do projeto e o patrocinador 

como apoiadores. O atendimento ao prazo do projeto é essencial para o sucesso 

e notou-se que as respostas prevalecem o gerente do projeto e o cliente como 

líder para garantir este êxito. 
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Figura 26  - Distribuição percentual do engajamento das partes interessadas em 
relação à expectativa escopo. 
 

Na percepção dos respondentes, no nível de engajamento em relação à 

expectativa escopo do projeto (Figura 26) classificam-se predominantemente o 

cliente, o patrocinador e a equipe do projeto como apoiadores e o gerente do 

projeto como líder. O escopo é elaborado com a participação de todas as partes 

interessadas e a realização/controle deste é fundamental para o sucesso do 

projeto. Notou-se que quase a metade das respostas reconhece como apoiadores 

as partes interessadas e o gerente liderando o cumprimento do escopo. 

 

 

Figura 27  - Distribuição percentual do engajamento das partes interessadas em 
relação à expectativa estratégia/negócio. 
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patrocinador, o gerente do projeto e a equipe do projeto como apoiadores. Nota-

se, nas respostas, que essas partes interessadas desenvolvem o projeto alinhado 

às estratégias do negócio no qual ele está inserido. O sucesso do projeto contribui 

para o atingimento da meta do negócio. 

 

Com as contribuições dos resultados apresentados nesse tópico, a classificação 

do nível de engajamento das partes interessadas em relação a suas expectativas 

foram compiladas na Tabela 16 a seguir. 

 

Tabela 16 

Classificação do nível de engajamento das partes interessadas em relação a suas 

expectativas 

Expectativas  Partes Interessadas  Nível de engajamento: desinformado, 

resistente, neutro, apoiador e líder 

Financeira Cliente, patrocinador, equipe 

do projeto 

Apoiador (dá apoio à mudança) 

Gerente do projeto Líder (engajado no êxito do projeto) 

Qualidade Cliente, patrocinador, equipe 

do projeto 

Apoiador (dá apoio à mudança) 

Gerente do projeto Líder (engajado no êxito do projeto) 

Prazo Patrocinador, equipe do 

projeto 

Apoiador (dá apoio à mudança) 

Cliente, gerente do projeto Líder (engajado no êxito do projeto) 

Escopo Cliente, patrocinador, equipe 

do projeto 

Apoiador (dá apoio à mudança) 

Gerente do projeto Líder (engajado no êxito do projeto) 

Estratégia / Negócio Cliente, patrocinador, gerente 

do projeto, equipe do projeto 

Apoiador (dá apoio à mudança) 

 

Analisando as respostas desta pesquisa em relação ao nível de engajamento das 

partes interessadas, apura-se que o patrocinador e a equipe do projeto são 

classificados como apoiadores em todas as expectativas do projeto. Além disso, o 

gerente do projeto foi classificado como líder em todas as expectativas, exceto 

estratégia/negócio, em que foi apoiador. E o cliente foi classificado como apoiador 

em todas as expectativas, exceto prazo, em que foi líder.  
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Segundo PMBoK® (PMI, 2013), o nível de engajamento atual de todas as partes 

interessadas deve ser comparado com os níveis de envolvimento planejados 

requeridos para a conclusão bem-sucedida do projeto. A partir desse processo 

analítico, podem ser identificadas lacunas entre os níveis de engajamento atual e 

desejado. Com base nessas boas práticas é possível identificar o nível de 

engajamento desejado pelos stakeholders e traçar ações para alcança-lo. 

 

Contudo, pode-se considerar através dessa pesquisa que o nível de engajamento 

das partes interessadas no projeto foi identificado, na maior parte, como 

“apoiador” que está ciente dos objetivos e do trabalho do projeto, dos impactos 

potenciais e dá apoio às mudanças aprovadas. Bourne & Walker (2005) citam que 

o sucesso ou fracasso de um projeto está relacionado com a garantia do 

engajamento dos stakeholders. Vê-se então a importância de melhorar o 

engajamento de “apoiador” para “líder”. 

 

4.5 Principais facilidades e dificuldades na gestão  das partes interessadas 

em projetos 

 

Os resultados apresentados a seguir descrevem as principais facilidades e 

dificuldades na gestão das partes interessadas na percepção dos respondentes 

desta pesquisa. As respostas foram contabilizadas e agrupadas por áreas de 

conhecimentos em gestão de projetos recomendadas no Guia PMBoK® (PMI, 

2013) e estão no Apêndice D e ilustrados na Figura 28. 

 

 

Figura 28  - Distribuição percentual das facilidades e dificuldades em relação às 
áreas de conhecimento. 
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Inferiu-se das respostas que quase a metade dos respondentes citou facilidades e 

dificuldades para a área de conhecimento “partes interessadas”. Por outro lado, 

não houve qualquer descrição de facilidade na área de conhecimento “riscos” 

nem dificuldade na área de conhecimento “aquisições”. Essas duas áreas de 

conhecimento “riscos” e “aquisições” tiveram o menor número de descrição de 

facilidades e dificuldades na gestão de partes interessadas em projetos. Percebe-

se que esse resultado está alinhado ao estudo de benchmarking em 

gerenciamento de projetos (2011) que apresentou a área de “aquisições” com o 

menor foco das organizações nas práticas em projetos. 

 

As principais facilidades para gestão de partes interessadas em projetos, na 

percepção dos respondentes, são: 

 

a) Integração da equipe do projeto; 

b) comunicação mais efetiva, aberta e clara; 

c) minimização do custo de mudanças com participação das partes 

interessadas desde o início do projeto; 

d) organização e análise dos interesses das pessoas; 

e) busca de solução para problemas de projeto e com fornecedores; 

f) planejamento estratégico, comunicação na equipe e definição de funções; 

g) manutenção de altos níveis de participação e envolvimento no projeto; 

h) gestão dos recursos no processo produtivo do projeto, desde o seu 

planejamento até entrega do produto final; 

i) depois de alinhadas as expectativas, o monitoramento constante é simples 

de ser gerido; 

j) alinhamento das estratégias de gerenciamento adequadas para envolver 

efetivamente as partes interessadas durante todo o ciclo do projeto, com 

base na análise de suas necessidades, interesses e potencial impacto 

sobre o sucesso do projeto. 

k) desenvolvimento de estratégias para o engajamento das partes 

interessadas, que envolve o estabelecimento de um plano com abordagem 

para gerenciar o engajamento, executar estratégias e realizar 

comunicações adequadas; 
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l) quebra de resistências das partes interessadas na solução de problemas 

para aumentar o suporte ao projeto; 

m) comunicação sobre o status atual e as necessidades reais do projeto; 

n) kick-off realizados em conjunto entre cliente e fornecedores, datas de 

eventos previamente acordadas entre as partes, participação direta do 

cliente a fim de que o mesmo seja sucesso, apoio do cliente e gestão 

compartilhada; 

o) quanto mais envolvimento houver entre equipe e gerência, mais facilidade 

ele possui para conseguir que a equipe cumpra o prazo com a qualidade 

esperada pelo cliente; 

p) acesso à informação, controle das atividades e cronograma; 

q) acompanhamento do processo de gestão de projetos como um todo, uma 

vez que a equipe entende o seu papel dentro desse processo; 

r) medições de serviços com resultados mais coerentes aos objetivos de 

prazo, custo, tempo e recursos; 

s) desenvolvimento de produto/serviço com qualidade para o cliente, 

respeitando o escopo do projeto; 

t) alinhamento mantido com os objetivos do projeto; 

u) comunicação direta com os interessados sem "surpresas" durante o 

projeto;  

v) evolução sistemática e organizada do projeto; 

w) padronização das informações para todo o time de projeto. 

 

As principais dificuldades para a gestão de partes interessadas em projetos, 

segundo os respondentes, são: 

 

a) Gestão de pessoas com interesses distintos e engajamento dessas 

pessoas no objetivo do projeto; 

b) reconhecimento e entendimento, pelas pessoas, de suas importâncias/ 

responsabilidades no projeto; 

c) gestão da comunicação e nos conflitos gerados pelos interesses 

particulares relevantes de cada grupo de stakeholders; 

d) mudança de escopo, que impacta prazo e custo; 
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e) mapeamento completo - considerando todas as interfaces de impacto na 

gestão, aprovações, levantamento dos requisitos e gestão dos riscos; 

f) gestão das pessoas mantendo toda a equipe dedicada e as partes 

interessadas satisfeitas; 

g) alinhamento das expectativas das partes interessadas e sincronização da 

gestão das demandas de cada equipe envolvidas no projeto; 

h) processo de comunicação e interação com as partes interessadas para 

atender às suas necessidades/expectativas, solução de questões à medida 

que ocorrem e promoção do engajamento das partes interessadas 

adequadas nas atividades do projeto ao longo do ciclo de vida do projeto. 

Se esta parte não for conduzida corretamente, fatalmente o gerenciamento 

do projeto culminará em falha; 

i) resistências a alteração de escopo, prazo e liberação de verbas 

necessárias para cumprir metas preestabelecidas com o cliente; 

j) engajamento, coleta das informações essenciais de forma clara, 

disponibilidade e interesse em discutir alternativas; 

k) conscientização das pessoas acerca da importância de se ter integração. 

Cuidado para identificar todas as pessoas ou grupos que podem impactar 

no projeto. Uma pessoa desalinhada pode causar danos ao projeto. Além 

disso, gerenciar os interesses que muitas vezes são conflitantes e 

conseguir engajar toda a parte interessada nas decisões e atividades do 

projeto; 

l) resistência a mudanças e ao atendimento dos objetivos do projeto; 

m) formação de um grupo multifuncional com habilidades para gestão do 

projeto e foco nos resultados do projeto; 

n) identificação das expectativas, manutenção de uma comunicação única, 

gestão das expectativas dos stakeholders, gerenciamento de mudanças de 

escopo, administração de conflitos; 

o) manutenção da equipe do projeto engajada com o prazo e custo para 

entrega do projeto dentro dos objetivos predefinidos; 

p) atendimento de todas as expectativas do cliente em relação à qualidade no 

momento da entrega do projeto; 

q) geração de lucro esperado pelo patrocinador do projeto; 

r) quebra da resistência e da cultura das pessoas envolvidas no projeto; 
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s) falta de recursos a fim de atender à parte financeira; 

t) ambiente cultural da empresa resistente a mudanças, não engajamento de 

alguns níveis de gerência durante o projeto e falta de interesse dos 

usuários; 

u) diferentes prioridades por cada parte interessada, quanto a projetos, 

programas e alocação de recursos, grande número de parte interessadas e 

dispersão geográfica de equipes; 

v) identificação das partes interessadas (quem são?), entendimento das 

expectativas de cada uma delas, condução junto ao escopo-base do que é 

preciso para atender às expectativas e necessidades, gerenciamento de 

expectativas e comunicação durante o projeto, gerenciamento e controle 

das mudanças de expectativas. 

 

Na percepção dos especialistas, as principais facilidades e dificuldades na gestão 

de partes interessadas em projetos estão concentradas nas atividades e 

processos de recursos humanos e comunicação em projetos. Notadamente, o 

estudo das partes interessadas tornou uma área de conhecimento nessa última 

Edição (5ª) do Guia PMBoK® e seus processos, ferramentas e técnicas são 

oriundos das áreas de conhecimento de recursos humanos e comunicação. Por 

isso, essas áreas estão bastante interligadas. 
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5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo, apresentam-se as principais conclusões do estudo que se propôs 

a analisar como se dá a gestão de expectativas das partes interessadas em 

projetos, na percepção dos especialistas dessa área. Este objetivo norteador da 

pesquisa permitiu entender melhor as aplicações das melhores práticas em 

gestão de partes interessadas em projetos e atender a quatro objetivos 

específicos. 

 

O primeiro objetivo específico - identificar os fatores que influenciam as 

expectativas das partes interessadas em projetos - foi alcançado. Percebeu-se 

que, na influência das expectativas das partes interessadas, há fatores internos e 

externos ao ambiente de projetos e fatores pessoais e profissionais conforme o 

perfil de cada parte interessada.  

 

As partes interessadas percebidas como mais relevantes pelos respondentes e 

conforme a literatura apresentada nesta pesquisa são os clientes/usuários, 

patrocinador, gerente do projeto e equipe do projeto.  

 

A expectativa mencionada com o maior grau de importância para as partes 

interessadas foi a qualidade do projeto, que se destacou levemente das 

expectativas de prazo e financeira do projeto. De acordo com as melhores 

práticas em gestão de projetos vista nas bibliografias consultadas nesta pesquisa, 

são parâmetros considerados para o sucesso do projeto o escopo, custo e prazo, 

qualidade, risco e satisfação do cliente. Nesta pesquisa, a qualidade do projeto 

sobressaiu entre as expectativas das partes interessadas mais relevantes. 

Contudo, os conceitos de qualidade estão no cerne dos primeiros estudos para 

fomento e estruturação metodológica de projetos. 

 

Em relação aos fatores internos e externos ao ambiente do projeto que 

influenciam as expectativas de qualidade, financeira, prazo, escopo e 

estratégica/negócio, sublinhou-se como mais importante o fator econômico, 

representado com 90% das respostas a esta pesquisa. Abstrai-se a grande 

importância de se levar em consideração as questões econômicas nas decisões 
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do projeto, assim como no seu desenvolvimento como um todo. Esses fatores 

econômicos pouco administrados podem contribuir para o fracasso de um projeto. 

 

O segundo objetivo específico - classificar as expectativas das partes 

interessadas em projetos sob a ótica de influência, poder, interesse e impacto -

também foi alcançado. A classificação foi feita com base nas expectativas de 

qualidade, financeira, prazo, escopo e estratégica/negócio no ponto de vistas das 

partes interessadas principais (gerente do projeto, patrocinador, cliente e equipe 

do projeto). 

 

Nesta pesquisa detectou-se que os clientes manifestam mais interesse ou nível 

de preocupação nas expectativas de qualidade, prazo, escopo e estratégia/ 

negócio do projeto. Exceto na expectativa financeira, em que se destaca a 

influência ou o engajamento ativo do cliente nos resultados do projeto. 

 

Notou-se também que o patrocinador tem mais interesse ou nível de preocupação 

nas expectativas de qualidade, prazo, escopo e financeira do projeto. Porém, na 

expectativa estratégia/negócio destacam-se o poder e nível de autoridade do 

patrocinador nas definições de diretrizes, decisões e aceitações do projeto. 

 

Na visão do gerente do projeto, constatou-se mais interesse ou nível de 

preocupação nas expectativas de qualidade, financeira, escopo e estratégia/ 

negócio do projeto. Entretanto, na expectativa de prazo realçou-se a influência ou 

o engajamento ativo do gerente do projeto na conclusão do projeto de acordo com 

o tempo planejado e acordado com as partes interessadas. 

 

Para a equipe do projeto, a classificação ficou menos concentrada e mais 

distribuída entre as expectativas das partes interessadas. A equipe do projeto 

mostrou mais interesse ou nível de preocupação nas expectativas de escopo e 

estratégia/ negócio do projeto. Já nas expectativas de prazo e qualidade 

destacou-se a influência ou o engajamento ativo da equipe do projeto para o 

término planejado do projeto com qualidade. E, por último, a equipe do projeto 

apresentou mais habilidade em efetuar mudanças ou impacto na expectativa 
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financeira do projeto. Todavia, muitas mudanças aprovadas no projeto são 

realizadas pela equipe do projeto e, consequentemente, têm impactos financeiros. 

 

O terceiro objetivo específico - identificar a percepção dos especialistas quanto ao 

nível de engajamento das partes interessadas em relação às suas expectativas -  

foi também alcançado. O nível de engajamento ao projeto das principais partes 

interessadas (cliente, patrocinador, gerente do projeto e equipe do projeto) foi 

apresentado numa escala crescente de envolvimento, iniciando em desinformado, 

resistente, neutro, apoiador e líder. 

 

Na percepção dos especialistas desta pesquisa, o cliente foi classificado, 

predominantemente, em um nível de engajamento como apoiador que está ciente 

dos objetivos do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio às mudanças 

aprovadas. Isto é, o cliente apoia o projeto para atingir as expectativas 

financeiras, qualidade, escopo e estratégia/negócio. Já na expectativa de prazo, o 

cliente está engajado como líder que está ciente dos objetivos e dos impactos 

potenciais, além de liderar para garantir o êxito do término do projeto dentro do 

prazo planejado. 

 

Com unanimidade, o patrocinador foi classificado em um nível de engajamento 

como apoiador dos objetivos, do trabalho e do sucesso do projeto para alcançar 

todas as expectativas financeiras, qualidade, prazo, escopo e estratégia/negócio.  

 

Já o gerente do projeto foi classificado, predominantemente, em um nível de 

engajamento como líder que está ciente dos objetivos e dos impactos potenciais, 

além de liderar para garantir o sucesso do projeto e alcançar de forma plena as 

expectativas financeiras, qualidade, escopo e prazo. Na expectativa de estratégia/ 

negócio, o gerente do projeto está engajado como apoiador, ou seja, ele auxilia as 

definições estratégicas e apoia as decisões do projeto alinhadas aos objetivos do 

negócio. 

 

Em todas as expectativas do projeto – financeiras, qualidade, prazo, escopo e 

estratégia/negócio – a equipe do projeto foi classificada nesta pesquisa em um 
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nível de engajamento como apoiadora que está ciente dos objetivos e do trabalho 

do projeto e dá apoio às mudanças aprovadas.  

 

O quarto objetivo específico - indicar quais são as principais facilidades e 

dificuldades na gestão das partes interessadas em projetos - foi alcançado 

também. Como o tema desta pesquisa trata de gestão de partes interessadas, 

praticamente a metade dos respondentes listou as facilidades e dificuldades 

relacionadas a essa área de conhecimento. A segunda área de conhecimento 

mais citada foi a de recursos humanos em projetos, notadamente relacionado a 

gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas. E a terceira área de 

conhecimento mais relacionada pelos respondentes desta pesquisa foi a área de 

comunicação em projetos.  

 

Os processos de gestão das partes interessadas em projetos da 5ª edição do 

Guia PMBoK® (PMI, 2013) foram organizados a partir da fusão de alguns 

processos de recursos humanos e comunicação. Apenas por essa atualização 

editorial já se nota a importância da gestão mais organizada das partes 

interessadas em projetos. Somado a isso, nos levantamentos das literaturas feitos 

nesta pesquisa sobre o sucesso em projetos é notório que a comunicação, 

pessoas e gestão de seus interesses são fatores críticos do projeto bem-

sucedido. 

 

Entre as principais facilidades na gestão das partes interessadas destacam-se 

como mais marcantes a quebra de resistências das partes interessadas na 

solução de problemas para aumentar o suporte ao projeto, a padronização das 

informações para todo o time de projeto e comunicação sobre o status atual e as 

necessidades reais do projeto. 

 

Das principais dificuldades na gestão das partes interessadas ressaltam-se a 

gestão dos conflitos gerados pelos interesses particulares de cada grupo de 

stakeholders relevantes, o mapeamento completo das partes interessadas 

considerando-se todas as interfaces de impacto na gestão, aprovações, 

levantamento dos requisitos e gestão dos riscos, o alinhamento das expectativas 
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das partes interessadas e a sincronização da gestão das demandas de cada 

equipe envolvida no projeto. 

 

5.1 Limitações da pesquisa 

 

A grande limitação deste estudo foi a dificuldade em obter um número 

suficientemente representativo de respostas dos especialistas da área de gestão 

de projetos. Isso se deve ao alto número de questões do instrumento de coleta de 

dados, o questionário. Após terem sido feitos um pré-teste e uma primeira 

aplicação desse questionário, inclusive tendo feedbacks de respondentes de levar 

muito tempo para responder, ele foi reduzido e reestruturado.  

 

Em seguida, foram aplicadas mais duas ondas do questionário. Ainda sim, ele 

ficou longo, com cerca de 25 minutos para ser respondido. O tempo foi mais curto 

para os especialistas mais experientes e com mais práticas em gestão de 

projetos. Apesar disso, a amostra de respostas foi representativa para o objetivo 

deste trabalho. Os resultados alcançados são válidos como primeira referência 

para os especialistas dessa área de gestão de projetos. 

 

A ausência de outros estudos similares para que pudesse haver um referencial 

comparativo é outra limitação a ser considerada.  

 

5.2 Contribuições para o conhecimento acadêmico e e mpresarial 

 

O referencial teórico construído ressalta a importância e o potencial das 

abordagens sobre a gestão de partes interessadas em projetos, inclusive 

destacando o crescente interesse da área acadêmica e empresarial neste tema. 

Dessa forma, pode-se afirmar que esta pesquisa contribuirá para expandir e 

fomentar o conhecimento científico e as melhores práticas em gestão de projetos 

nas organizações. 

 

Uma das principais contribuições deste estudo foi conhecer a percepção dos 

especialistas em gestão de projetos sobre a gestão de partes interessadas, mais 

particularmente as expectativas dos stakeholders e seu nível de engajamento em 
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projetos. Nas empresas, as atividades e os esforços aplicados nesse 

engajamento das partes interessadas são fatores-chave para atingir a meta do 

projeto e do negócio em que ele está inserido. 

 

O banco de dados usado para a análise estatística desta pesquisa está rico de 

dados e podem ainda ser realizadas outras análises com cruzamento de 

informações para avaliação e discussão no ambiente acadêmico, fóruns, eventos 

e encontros de gestão de projetos. Essas outras análises podem ser distribuídas 

e compartilhadas com a comunidade de projetos eletronicamente e nas 

empresas. 

 

5.3 Recomendações para pesquisas futuras 

 

O desenvolvimento de um conjunto de trabalhos nessa área de gestão de partes 

interessadas em projetos poderia contribuir para as boas práticas em gestão de 

projetos, especialmente nas áreas de conhecimento de recursos humanos, 

comunicação e integração. Esse conjunto de trabalhos poderá ser surgir das 

seguintes questões norteadoras:  

 

a) Como melhorar o nível de engajamento das partes interessadas em 

projetos? 

b) Quais práticas podem ser adotadas para transformar o nível engajamento 

atual/real em desejado? 

c) Quais critérios podem ser desenvolvidos para medir as expectativas das 

partes interessadas? 

d) Qual a relação da influência do nível de engajamento com o processo de 

comunicação em projetos? 

e) Como as partes interessadas podem influenciar positivamente nos 

resultados e sucesso de um projeto? 

 

Além dessas questões de pesquisa, há muitas outras abordagens sobre este 

tema de gestão de partes interessadas que é um fator preponderante para 

eficiência em projetos. 
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Apêndices  
 
Apêndice A - Questionário de pesquisa: instrumento de coleta de dados 
 
26/09/2015 Pesquisa sobre gestão das expectativas das partes interessadas em 
projetos: https://docs.google.com/forms/d/1k4HxWFe3xbBZ0Qvq8rEgvLS5Qhabk 
C_uoQVzxrRDWo/printform 1/10 
 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado em Administração na 
Fundação Pedro Leopoldo (FPL) cujo tema é: gestão das expectativas das partes 
interessadas em projetos: um estudo da percepção dos profissionais em gestão 
de projetos. Os participantes são profissionais que atuam na gestão de projetos. 

As respostas devem basear-se em suas experiências, participação, 
estudos e vivências profissionais e acadêmicas no gerenciamento de projetos. 
Leve em consideração a percepção consolidada dos projetos dos quais você já 
participou. 

Não precisa identificar-se com seu nome ou documento pessoal. 
Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados no site: 

www.fpl.edu.br 
 
*Obrigatório 
 
1. Qual é a sua idade? * 
Faixa etária - Marcar apenas uma. 

�  de 18 a 24 anos  
�  de 25 a 34 anos 
�  de 35 a 44 anos 
�  de 45 a 54 anos 
�  acima de 55 anos 

 
2. Qual é seu sexo? * - Marcar apenas uma. 

�  Masculino 
�  Feminino 

 
3. Qual é sua formação acadêmica? * 
Graduação e pós-graduação_________________________________________ 
 
4. Qual é sua área de atuação atual? * Marcar apenas uma. 

�  Engenharia 
�  Tecnologia de Informação 
�  Construção 
�  Consultoria 
�  Metalurgia e Siderurgia 
�  Saúde 
�  Educação 
�  Bancos, Finanças e Corretoras 
�  Telecomunicações 
�  Serviços & Logística, Transporte e Armazenagem 
�  Defesa, Segurança e Aeroespacial 
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5. Você é um PMP (Project Management Professional)? * 
Profissional certificado pelo PMI 

�  Sim 
�  Não 

 
6. Quanto tempo você atua na gestão de projetos? * 
Marcar apenas uma. 

�  de 0 a 5 anos 
�  de 6 a 10 anos 
�  de 11 a 15 anos 
�  de 16 a 20 anos 
�  acima de 21 anos 

 
7. De quais categorias de projetos você já participou? *  
Marque todas que se aplicam. 

�  Construção e Montagem 
�  Desenvolvimento de Novos Produtos & Serviços 
�  Design (Projetos de Engenharia, Arquitetura, etc.) 
�  Mudanças Organizacionais e/ou Melhoria de Resultados Operacionais 
�  Pesquisa e Desenvolvimento 
�  Sistemas de Comunicação (Voz, dados, imagem) 
�  Sistemas de Informação 

 
8. Qual grau de realização da gestão de partes interessadas está a empresa onde 
você atua? * Em que grau? Marcar apenas uma. 

�  1 Muito baixo  
�  2 Baixo  
�  3 Médio  
�  4 Alto 
�  5 Muito alto 

 
9. Na sua percepção, qual é o grau de relevância das partes interessadas em um 
projeto? * Marcar apenas uma oval por linha. 
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10. Na sua percepção, qual é o grau de importância das expectativas das partes 
interessadas para o sucesso do projeto? * Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
11. Na sua percepção, qual é o grau de importância dos fatores que influenciam 
as expectativas das partes interessadas no sucesso do projeto? * Fatores, 
Interesses e Responsabilidades  Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
12. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) dos clientes/usuários na expectativa 
FINANCEIRA do projeto? * Perspectiva do Cliente/Usuário 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
13. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) dos clientes/usuários na expectativa de 
QUALIDADE do projeto? * Perspectiva do Cliente/Usuário 
Marcar apenas uma oval por linha. 
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14. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) dos clientes/usuários na expectativa de PRAZO 
do projeto? * Perspectiva do Cliente/Usuário  Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
15. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) dos clientes/usuários na expectativa de 
ESCOPO do projeto? * Perspectiva do Cliente/Usuário  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
16. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) dos clientes/usuários na expectativa 
ESTRATÉGICA/NEGÓCIO do projeto? * Perspectiva do Cliente/Usuário 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
17. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do patrocinador na expectativa FINANCEIRA do 
projeto? * Perspectiva do Patrocinador  Marcar apenas uma oval por linha. 
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18. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do patrocinador na expectativa de QUALIDADE 
do projeto? * Perspectiva do Patrocinador  Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
19. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do patrocinador na expectativa de PRAZO do 
projeto? * Perspectiva do Patrocinador  Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
20. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do patrocinador na expectativa de ESCOPO do 
projeto? * Perspectiva do Patrocinador  Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
21. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do patrocinador na expectativa 
ESTRATÉGICA/NEGÓCIO do projeto? * Perspectiva do Patrocinador 
Marcar apenas uma oval por linha. 
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22. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do gerente do projeto na expectativa 
FINANCEIRA do projeto? * Perspectiva do Gerente do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
23. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do gerente do projeto na expectativa de 
QUALIDADE do projeto? * Perspectiva do Gerente do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
24. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do gerente do projeto na expectativa de PRAZO 
do projeto? * Perspectiva do Gerente do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
25. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do gerente do projeto na expectativa de 
ESCOPO do projeto? * Perspectiva do Gerente do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 
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26. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) do gerente do projeto na expectativa 
ESTRATÉGICA/NEGÓCIO do projeto? * Perspectiva do Gerente do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
27. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) da equipe do projeto na expectativa 
FINANCEIRA do projeto? * Perspectiva da Equipe do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
28. Na sua percepção, qual grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) da equipe do projeto na expectativa de 
QUALIDADE do projeto? * Perspectiva da Equipe do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
29. Na sua percepção, qual grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) da equipe do projeto na expectativa de PRAZO 
do projeto? * Perspectiva da Equipe do Projeto Marcar apenas uma oval por linha. 
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30. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) da equipe do projeto na expectativa de 
ESCOPO do projeto? * Perspectiva da Equipe do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
31. Na sua percepção, qual o grau de INFLUÊNCIA (engajamento ativo), PODER 
(nível de autoridade), INTERESSE (nível de preocupação) e IMPACTO 
(habilidade de efetuar mudanças) da equipe do projeto na expectativa 
estratégica/negócio do projeto? * Perspectiva da Equipe do Projeto 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
32. Na sua percepção, qual nível de engajamento (desinformado, resistente, 
neutro, apoiador, líder) na expectativa FINANCEIRA das principais partes 
interessadas no projeto? * Nível de Engajamento Financeira 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
33. Na sua percepção, qual o nível de engajamento (desinformado, resistente, 
neutro, apoiador, líder) na expectativa de QUALIDADE das principais partes 
interessadas no projeto? * Nível de Engajamento Qualidade 
Marcar apenas uma oval por linha. 
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34. Na sua percepção, qual o nível de engajamento (desinformado, resistente, 
neutro, apoiador, líder) na expectativa de PRAZO das principais partes 
interessadas no projeto? * Nível de Engajamento Prazo 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
35. Na sua percepção, qual o nível de engajamento (desinformado, resistente, 
neutro, apoiador, líder) na expectativa de ESCOPO das principais partes 
interessadas no projeto? * Nível de Engajamento Escopo 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
36. Na sua percepção, qual o nível de engajamento (desinformado, resistente, 
neutro, apoiador, líder) na expectativa ESTRATÉGICA/NEGÓCIO das principais 
partes interessadas no projeto? * Nível de Engajamento Estratégica/Negócio 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
 
37. Na sua percepção, quais são as principais FACILIDADES na gestão das 
partes interessadas? * 
 
38. Na sua percepção, quais são as principais DIFICULDADES na gestão das 
partes interessadas? * 
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Apêndice B - Descrição das variáveis que medem o gr au de relevância das 
partes interessadas em projetos  

Variáveis  n (%) 
Percepção do grau de relevância dos clientes/usuários 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
2 (3,3) 
8 (13,3) 

17 (28,3) 
33 (50,0) 

Percepção do grau de relevância dos patrocinadores 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
2 (3,3) 
1 (1,7) 

10 (16,7) 
22 (36,7) 
25 (41,7) 

Percepção do grau de relevância dos gerentes de projetos 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
1 (1,7) 
1 (1,7) 
2 (3,3) 

23 (38,3) 
33 (55,0) 

Percepção do grau de relevância da equipe do projeto 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
2 (3,3) 
6 (10,0) 

30 (50,0) 
22 (36,7) 

Percepção do grau de relevância dos parceiros comerciais/ 
fornecedores/vendedores 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
 

1 (1,7) 
5 (8,3) 

17 (28,3) 
33 (55,0) 

4 (6,7) 
Percepção do grau de relevância dos gerentes funcionais 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
2 (3,3) 
5 (8,3) 

24 (40,0) 
22 (36,7) 
7 (11,7) 

Percepção do grau de relevância dos grupos organizacionais 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
2 (3,3) 
7 (11,7) 

27 (45,0) 
21 (35,0) 

3 (5,0) 
Percepção do grau de relevância do escritório de projetos 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
1 (1,7) 
5 (8,3) 

20 (33,3) 
25 (41,7) 
9 (15,0) 

Percepção do grau de relevância dos gerentes de programas/ 
portfólio de projetos 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
 

2 (3,3) 
4 (6,7) 

16 (26,7) 
23 (38,3) 
15 (25,0) 
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Apêndice C - Descrição das variáveis que medem o gr au de importância das 
expectativas das partes interessadas para o sucesso  do projetos e os 
fatores que influenciam tais expectativas  

Variáveis  n (%) 
Percepção do grau de importância da expectativa financeira 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
1 (1,7) 
3 (5,0) 

17 (28,3) 
39 (65,0) 

Percepção do grau de importância da expectativa qualidade 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
3 (5,0) 

29 (48,3) 
28 (46,7) 

Percepção do grau de importância da expectativa prazo 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
4 (6,7) 

25 (41,7) 
31 (51,7) 

Percepção do grau de importância da expectativa escopo 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
8 (13,3) 

26 (43,3) 
26 (43,3) 

Percepção do grau de importância expectativa estratégica/ negócio 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
1 (1,7) 

12 (20,0) 
23 (38,3) 
24 (40,0) 

Percepção do grau importância do fator ambiental 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
3 (5,0) 
3 (5,0) 

20 (33,3) 
27 (45,0) 
7 (11,7) 

Percepção do grau de importância do fator cultural 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
2 (3,3) 

12 (20,0) 
25 (41,7) 
15 (25,0) 
6 (10,0) 

Percepção do grau de importância do fator econômico 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
5 (8,3) 

22 (36,7) 
32 (53,3) 

Percepção do grau de importância do fator estratégico 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
9 (15,0) 

32 (53,3) 
19 (31,7) 
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Variáveis  n (%) 
Percepção do grau de importância do fator pessoas/particulares 

Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
8 (13,3) 

21 (35,0) 
22 (36,7) 
9 (15,0) 

Percepção do grau de importância do fator profissionais 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
0 (0,0) 
1 (1,7) 

15 (25,0) 
30 (50,0) 
14 (23,3) 

Percepção do grau de importância do fator político 
Muito baixo 

Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
4 (6,7) 

11 (18,3) 
18 (30,0) 
20 (33,3) 
7 (11,7) 

Percepção do grau de importância do fator social 
Muito baixo 
Baixo 
Médio 
Alto 
Muito alto 

 
5 (8,3) 

11 (18,3) 
22 (36,7) 
15 (25,0) 
7 (11,7) 
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Apêndice D - Descrição das facilidades e dificuldad es na gestão das partes 
interessadas em projetos em relação às áreas de con hecimento  

Áreas de 
conhecimento 

Facilidades  Dificuldades  
Sim Não Sim Não 

Integração 
Escopo 
Prazo 
Custo 
Qualidade 
RH 
Comunicação 
Riscos 
Aquisições 
Partes interessadas 

15 (25,0) 
7 (11,7) 
10 (16,7) 
5 (8,3) 
5 (8,3) 

14 (23,3) 
14 (23,3) 
0 (0,0) 
2 (3,3) 

30 (50,0) 

45 (75,0) 
53 (88,3) 
50 (83,3) 
55 (91,7) 
55 (91,7) 
46 (76,7) 
46 (76,7) 
60 (100,0) 
58 (96,7) 
30 (50,0) 

9 (15,0) 
15 (25,0) 
15 (25,0) 
11 (18,3) 
5 (8,3) 

18 (30,0) 
14 (23,3) 
2 (3,3) 
0 (0,0) 

25 (41,7) 

51 (85,0) 
45 (75,0) 
45 (75,0) 
49 (81,7) 
55 (91,7) 
42 (70,0) 
46 (76,7) 
58 (96,7) 
60 (100,0) 
35 (58,3) 

 

 

 

 

 




