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Aperfeiçoamento em Gestão de Projetos

Este artigo apresenta o importante papel do gerencia-
mento dos stakeholders e seus interesses para o suces-
so do projeto. Trata das diversas habilidades do geren-
te de projetos no relacionamento com os stakeholders,
como: identificação e conhecimento dos interesses dos
stakeholders; estratégia de comunicação junto aos en-
volvidos; desenvolvimento, motivação e apoio ao princi-
pal stakeholder - a equipe; administração dos conflitos
de interesse; e a importância da inteligência emocionai
associada às habilidades técnicas do gerente.

s projetos surgem para atender às necessidades do mercado, legis-
lação, visão da empresa e são demandados essencialmente pelo
cliente/patrocinador. Este quando fica satisfeito significa uma com-
binação vitoriosa, indicando que o produto/serviço foi entregue no

valor e tempo certos e de acordo com as expectativas. Porém, o cliente é um
dos stakeholders dentro dos vários envolvidos no projeto e, como os demais,
requer relacionamento específico de acordo com seus interesses, influência e
expectativas, como ilustrado na figura 1.

Os stakeholders são os envolvidos que influenciam o projeto (ou são influen-
ciados por ele) positiva e/ou negativamente de acordo com seus interesses.

De acordo com dados do Benchmarking em Gerenciamento de Projetos
- RJ, COMPASS (2006), 33% dos erros e problemas em projetos acontecem
por falha de suporte e gerenciamento dos stakeholders. Pode-se atribuir diver-
sas causas a essa falha, são elas:

Pouca atenção dedicada ao melhor entendimento dos envolvidos so-
bre o projeto durante a análise de viabilidade e planejamento.

Desconhecimento dos envolvidos e de seus interesses por parte do
gerente de projeto.

Por vezes, os gerentes de
projetos não possuem habilidades
em comunicação, motivação, nego-
ciação, administração de conflitos e
de liderança.

O gerenciamento dos stakehol-
ders abrange a identificação, análise,
desenvolvimento de ações, comuni-
cações e interfaces com cada um dos
envolvidos no projeto.

O sucesso do projeto depende da
participação de suas partes interessa-
das e, por isso, é necessário assegurar
que suas expectativas e necessidades
sejam conhecidas e consideradas pelo
gerente de projeto.



Podemos considerar como um dos fatores determinantes para o sucesso
ou fracasso de um projeto, o relacionamento que o Gerente do Projeto tem
com seus stakeholders, procurando sempre atender a todos sem perder de
vista o objetivo final do projeto.

Segundo HELDMAN (2006), "stakeholderssão aqueles que têm algo a ga-
nhar ou a perder com a implementação do projeto e, como tal, têm diferentes
interesses, necessidades e objetivos". Portanto, além de cuidar para que tudo
saia conforme o combinado, atendendo às expectativas do cliente, o Gerente
de Projeto tem como uma de suas principais missões equilibrar os diversos
interesses dos stakeholders.

No relacionamento com os stakeholders, o gerente de projeto deve traçar
um plano baseado nas seguintes tarefas:

Identificar quem são as partes interessadas no projeto.
Na fase de estudo de viabilidade e planejamento do projeto, buscar

sempre que os stakeholders tenham um bom entendimento sobre o projeto.
Criar um mapa de avaliação, ou SAM - Stakeholders Assessment

Map, de EI_UOT(2001), para conhecer melhor os interesses, objetivos, grau de
influência e responsabilidade de cada envolvido.

Certificar-se da documentação e da comunicação do projeto, iden-
tificando a melhor forma de atuar e trocar informações de acordo com as
necessidades e interesses de cada envolvido.

Certificar-se de manter a informação organizada e filtrada. É funda-
mental ter cuidado com o excesso de informação. Ninguém gosta de ter de ler
um relatório inteiro para verificar um único item de seu interesse.

O mapa de avaliação de stakeholders deve conter as seguintes informa-
ções, conforme tabela 1:

Quem são os stakeho/ders-chave?
Quais são seus objetivos, metas, motivações e interesses?
Qual o poder de influência de cada um na organização?
Qual a importância e o impacto de cada um no projeto?

Além de identificar e conhecer os
interesses, objetivos e motivações de
seus stakeholders, o gerente de pro-
jetos precisa administrar as comunica-
ções para satisfazer às necessidades
das partes interessadas no projeto e
resolver problemas com elas.

Criar uma matriz de relatórios
com critérios de distribuição de in-
formações, ou SRM - Stakeholder
Relationship Management de ELLIOT
(2001), é fundamentai para não se
transmitir informações nem a mais
nem a menos.

A matriz de relatórios deve con-
ter as seguintes informações, con-
forme tabela 2:

• Relatórios a receber (área
de interesse);

• Volume/nível de detalhe;
• Melhor formato;
• Freqüência;
• Mecanismo de entrega.

Quais os papéis e responsabili-
dades de cada um no projeto?

Como trabalhar com cada um bus-
cando o sucesso do projeto (sintonia fina)?

Quais serão as estratégias adotadas
na relação de cada stakeho/der-dnaje?

Essas informações podem ser ve-
rificadas junto à equipe do projeto,
ao sponsor, documentação históri-
ca, relatórios, atas, apresentações,
observações, network, entre outros,
e exige fundamentalmente habilida-
de emocional na busca pela melhor
forma de se relacionar e administrar
os envolvidos no projeto.



Tabela 2. Matriz de relatórios.
Fonte: Use these two forms to analyse your stakeholders, de Elliot (200 l).

Existem outras ferramentas tradicionais e vastamente conhecidas que po-
dem ajudar a traçar planos de comunicação, como, por exemplo, a análise
SWOT- Strenghts, Weaknesses,Opportunities, Threats - dos envolvidos, que
ajuda a identificar os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades da-
quele Stakeholder perante o projeto.

Associado às habilidades técnicas e ao conhecimento dos envolvidos no
projeto, o gerente de projeto precisa ter a capacidade de se comunicar com
eles de forma diferenciada, considerando suas especificidades, objetivos e
necessidades. A comunicação é uma das partes mais importantes em todo
projeto e o gerente de projeto é o responsável por fazer o projeto acontecer,
mantendo a comunicação transparente, precisa e fluida.

Fluidez nesse caso significa troca de informações e garantia de que os
stakeholders não terão dificuldade de entendimento das mensagens recebidas
e enviadas (feedbacks). O uso de uma terminologia comum é fundamental
para o gerenciamento das comunicações em um projeto.

Segundo COUTO (2002), toda comunicação possui cinco elementos bási-
cos. São eles:

Emissor: é quem emite uma informação, é o responsável para que as
informações cheguem ao receptor de uma forma adequada, para este enten-
dê-las corretamente.

Receptor: é a pessoa a qual a mensagem é enviada. As informações são
filtradas pelos receptores, por meio do conhecimento que têm do assunto,
influências culturais, idioma emoções, gestos, etc.

Mensagem: é a informação enviada e recebida. Ela tem diferentes tipos:
oral, escrita e corporal, longa ou simples, etc.

Canal: é o meio que será utilizado para transmitir a mensagem.
Feedback: é o retorno do receptor.

Devido às diversas formas de interpretação das mensagens enviadas e re-
cebidas, a comunicação bem conduzida é base de um projeto bem-sucedido.
A tarefa do gerente de projetos, nesse contexto, é identificar a forma que os
stakeholders codificam e decodificam as mensagens, para facilitar seu traba-
lho junto às diversas formas de apresentação e transmissão a adotar.

A habilidade de comunicar não está só em saber transmitir e codificar a
mensagem corretamente, mas também em saber ouvir.

A comunicação pode ser formal ou informal, oral ou escrita, ou até cor-
poral (a comunicação não-verbal compõe mais da metade da comunicação
humana), mas apesar da comunicação oral ser mais fácil que a escrita, esta
é mais adequada para transmitir mensagens complexas, minuciosas e a muitas
pessoas, permitindo-se revê-las, ficam inesquecíveis.

O conflito é uma divergência, formada por idéias, objetivos e relaciona-
mento de personalidades diferentes, que cria uma situação de oposição. Seja
como colaborador, supervisor ou subordinado, o ambiente de trabalho e as
diferentes metodologias e formas de produção de bens e serviços, bem como
interesses pessoais, incrementam a possibilidade de atritos de diversas natu-
rezas.

Os conflitos estão diretamente
relacionados a pessoas e crescem
de acordo com expectativas e obje-
tivos particulares, sendo agravados
caso não estejam em sintonia com
os objetivos do grupo e do projeto.
Também influem diferentes tipos de
personalidade, formação técnica e
culturas organizacionais. Entretanto,
os conflitos não são unicamente pre-
judiciais. Certas situações podem,
inclusive, estimular a busca de so-
luções criativas para muitos proble-
mas, proporcionando ganhos tanto
para o projeto quanto para os indi-
víduos pessoalmente, seja na forma
de crescimento profissional seja na
melhoria nos relacionamentos.

Os conflitos são benéficos quando
estabelecem um desafio para a busca
de soluções, motivam grupos a resolver
problemas em conjunto, aumentam o
conhecimento após a experiência, me-
lhoram a iniciativa dos integrantes do
grupo e facilitam o alcance do objetivo
comum. Ao contrário, quando uma si-
tuação cria um ambiente de tensão e
pressão excessiva, tornando o trabalho
improdutivo, distorce o comportamen-
to dos indivíduos gerando sensação de
perda de confiança e permite demons-
trações de poder desnecessárias, o con-
flito é prejudicial.

Um dos grandes desafios do ge-
rente do projeto é saber identificar a
existência de conflitos e implemen-
tar as técnicas adequadas a cada
caso para resolvê-los da forma mais
produtiva para a equipe e, principal-
mente, em linha com os objetivos
do projeto. Segundo FERNANDES
(2004), "os conflitos possuem várias
origens" e classificamos nos seguin-
tes tipos:

De ordem pessoal.
De relacionamento com

outros indivíduos.
De ordem organizacional.

Qualquer pessoa possui condi-
ções internas que, em dado momen-
to, influenciam seu desempenho e
suas reações, e podem fazê-la entrar
em choque com seus pares. Ques-
tões de ordem pessoal, psicológicas,
de difícil identificação, são problemas



complexos de resolver. Além de prejudicar os relacionamentos, influenciam
também na vida diária da pessoa, interferindo na capacidade de concentra-
ção, no raciocínio, na motivação e, principalmente, no equilíbrio emocional.

Os conflitos de relacionamento com outros indivíduos ocorrem por opini-
ões antagônicas, falhas na comunicação, problemas de personalidade ou ob-
jetivos conflitantes. Todos têm necessidades diferentes, entretanto, o reconhe-
cimento do trabalho, a valorização como indivíduo, a auto-estima, o respeito
e a segurança são características desejadas por todos e muito necessárias para
a manutenção do equilíbrio. Preservar valores e evoluir, profissional e pessoal-
mente, é determinante para o ser humano. Entretanto, os valores constituídos
através do desenvolvimento pessoal, não adiantam se, em conjunto a eles, o
indivíduo não possuir a capacidade de aceitar diferenças e encontrar caminhos
satisfatórios de convivência com os outros.

Em complemento ao estado pessoal interno e as características individu-
ais, muitas vezes a razão dos conflitos está relacionada a fatores ambientais.
Novas diretrizes e políticas organizacionais, reestruturações, escassez de recur-
sos, choques culturais, influências políticas, entre outros, são motivos muito
encontrados. Objetivos conflitantes entre grupos, departamentos e pessoas,
sejam de liderança ou não, criam e aumentam situações de tensão que exigem
a adoção de técnicas específicas de administração de conflitos.

A administração de conflitos permite que uma solução seja encontrada e
implementada, tanto para um simples problema ou para causas complexas.

De forma geral, o enfoque deve ser sempre o da solução. Atuar de forma
positiva, buscando o equilíbrio no resultado entre as partes é fundamental
para a conservação do estado de confiança da equipe e manutenção dos ob-
jetivos do projeto.

O gerente de projetos é, além de um coordenador, um negociador que
deve ter grande capacidade de comunicação, uma vez que, boa parte do seu
tempo será empregado nessa tarefa.

Saber identificar características pessoais, comportamentos situacionais e
situações de risco, ajudará a evitar conflitos iminentes e extinguir os já exis-
tentes.

O conhecimento para identificar os tipos de comportamento de cada um,
seja Passivo, Agressivo ou Assertivo, associados aos tipos de poder, como Co-
ercivo, Recompensador, de Conexão, Legítimo, de Informação, de Referência
ou Especialização e, dessa forma, encontrar a solução adequada, é parte fun-
damental das habilidades do gerente de projetos. Ele deverá julgar qual a me-
lhor alternativa considerando os tipos de comportamento e poder variados.

Além da capacidade acima descrita, dificilmente um gerente de projetos
poderá desempenhar bem suas funções se não possuir a capacidade de ser um
bom negociador. Um bom negociador deve conhecer muito bem a realidade
de cada um dos envolvidos, conhecer com profundidade o problema e estar
preparado para enfrentar os desafios para identificar soluções. Na mesma li-
nha, ter a competência para identificar cenários, possuir conhecimento do
assunto e saber se relacionar, são habilidades que permitirão ao gerente a
correta inserção no contexto do problema. Para identificar os cenários, é ne-
cessário ter a capacidade de interpretar questões de ordem pessoal, psicológi-
cas, familiares, culturais e econômicas. Conhecer o que está sendo negociado
facilitará a distinção entre o que é bom e o que não é como alternativa. Em
complemento, e como fator crítico para o êxito na negociação, está o relacio-
namento interpessoal.

A fusão entre a habilitação técnica, as competências de comunicação, ne-
gociação e as técnicas de administração de conflitos, irá proporcionar a iden-
tificação das melhores alternativas e a conclusão das negociações através da
adoção da melhor solução, de forma convincente e satisfatória, apoiada em

argumentos legítimos e coerentes.

O principal stakeholderem todos
os projetos é a equipe envolvida na
execução do projeto. Todo projeto
deve se iniciar pela perfeita compre-
ensão do seu escopo, ter uma boa
idéia do mercado onde se insere e
conhecer em detalhes o papel, as
características e as responsabilidades
da equipe envolvida.

Equipe é um conjunto de pesso-
as diferentes, com personalidades
diversas, motivadas a uma missão e
objetivos comuns por um líder. Cabe
ao gerente de projeto assumir este
papel de liderança junto à equipe.

A formação da equipe de proje-
to deve considerar as competências
individuais necessárias para o desen-
volvimento das atividades e alcance
das metas. Os indivíduos da equipe
devem ser escolhidos com base em
sua capacidade reconhecida de exer-
cer a função necessária, e talvez, e
ainda mais importante, sua capa-
cidade em atuar em conjunto de
forma a potencializar a capacidade
individual dos integrantes da equipe.
Com uma equipe entrosada e atu-
ando em sinergia, haverá a multipli-
cação das capacidades individuais e
a garantia de um projeto bem-suce-
dido.

O gerente de projeto exerce um
papel fundamental de liderança.
Segundo COUTO (2002), "ele é res-
ponsável pelos aspectos da adminis-
tração das personalidades e dos egos
envolvidos" e, por isso, deve atentar
para os diversos aspectos fundamen-
tais ao sucesso do projeto:

Motivação. Um dos pon-
tos cruciais do papel de liderança
é a motivação do time. Somente
com uma equipe motivada é que
se completa um objetivo. Pessoas
motivadas executam trabalhos de
qualidade e mantêm um compro-
misso com o resultado. O gerente de
projetos deve possuir a capacidade
de percepção para medir o grau de
envolvimento dos integrantes, assim
como o resultado dos seus trabalhos.



O acompanhamento e avaliação da consecução das ações do projeto de acordo
com as responsabilidades específicas de cada integrante passam necessariamente
pela sensibilidade do gerente em perceber, assimilar e reconhecer o grau de moti-
vação e de resultados gerados pela equipe.

Comunicação. Cabe ao líder da equipe estabelecer e gerenciar a comu-
nicação, de forma clara e transparente. As informações devem fluir livremente
na equipe, que deve se sentir informada e com um bom canal de comunica-
ção. Manter um bom canal de comunicação com informações de tudo que
acontece e das modificações porventura realizadas é um feedback esperado
no trabalho de equipe. Cabe no item comunicação, a gestão do conhecimento
do projeto para a formação de quadros capacitados, incrementado os ativos
intangíveis da organização e facilitando a execução do projeto.

Ambiente. O ambiente de trabalho é também considerado um fator
decisivo para o sucesso de um projeto. Deve ser percebido pela equipe um
ambiente flexível, agradável, criativo e incentivador das realizações pessoais.
A questão do clima organizacional e conseqüentemente do ambiente de pro-
jetos é fundamental para o aumento da melhoria da qualidade do trabalho
e eficiência das ações-chave do projeto. Quando um indivíduo se sente mais
confortável num ambiente de trabalho, gasta menos energia na sua defesa e
a desvia para o desempenho de suas atividades tornando-se satisfeito com seu
trabalho e membro ativo de uma equipe.

Criar mecanismos de motivação e desenvolvimento da equipe, manter um
canal de comunicação em ambas as direções, cuidar do ambiente de trabalho
são atitudes que contribuem para a manutenção de uma equipe engajada no
sucesso da empreitada.

está em voga. Segundo HELDMAN

(2006), "a característica fundamental
para o sucesso na gestão de projetos

é a tolerância: tolerância em relação a

eventos externos e tolerância em rela-

ção à personalidade das pessoas".

Na liderança situacional, a empa-

tia é "motor" das relações com os

stakeholders, pois nela o gerente de
projeto lida com situações diferentes

das lideranças funcionais.

Seguem alguns exemplos de situações:

Relacionamentos de múlti-

pla subordinação.
Escassez de autoridade real.

Não participação na avalia-
ção de desempenho dos funcionários.

Posição temporária devido

a natureza do projeto.

Posição hierárquica inferior

a do liderado no projeto.

Atualmente, as empresas bem-
sucedidas consideram que o fracas-
so de um projeto se deve na maior
parte das vezes as questões compor-
tamentais, sendo elas: desmotivação
dos membros da equipe; relaciona-
mentos interpessoais negativos, baixa
produtividade, comunicações trunca-
das e ausência de comprometimento
com os objetivos do projeto.

O gerenciamento pró-ativo dos
stakeholders aumenta a probabili-
dade do projeto não desviar de seu
curso por causa de problemas não
resolvidos dos mesmos, além disso,
aumenta a capacidade das pessoas
operarem em sinergia e limita inter-
rupções durante o projeto.

Ter a capacidade de minimizar
conflitos e encontrar alternativas po-
sitivas e viáveis para todos é o desa-

fio constante. Dessa forma, habilida-

des como comunicação, inteligência

emocional, administração de confli-

tos, negociação, motivação e desen-

volvimento da equipe são requisitos

básicos exigidos ao bom gerente de

projetos.

Cada vez mais, não somente no campo profissional, mas também no pesso-

al, a inteligência está associada ao controle das emoções. A capacitação técnica

não é mais suficiente para que alguém desempenhe suas funções plenamente.

O melhor desempenho das habilitações técnica, humana e conceituai

está condicionado também à capacidade de controle das emoções. A com-

petência emocional deve ser desenvolvida e aplicada no ambiente pessoal

e profissional. Trabalhar, e viver, é, acima de tudo, ter a capacidade de se

relacionar de forma positiva e satisfatória com outras pessoas e com o am-

biente. Controlando melhor os impulsos emocionais, será possível ser melhor

sucedido profissionalmente e como indivíduo, contribuindo para o desenvol-

vimento do grupo e do projeto.

De acordo com GOLEMAN (2001), "a empatia é alimentada pelo auto-

conhecimento; quanto mais consciente estivermos acerca de nossas próprias

emoções e do controle delas, mais facilmente poderemos entender o senti-

mento alheio". Portanto, desenvolver empatia com os stakeholders ajuda a

entender como eles enxergam a cena, como enxergar um mesmo fato sob

diversos pontos de vista.
Por diversas vezes, o apego a pequenos detalhes afastam o foco da ques-

tão principal e da sua correspondente solução. A busca por resultados finais

favoráveis através do entendimento do contexto e como cada decisão afeta-
rá as partes, proporcionará o entendimento real da questão e a identificação

da melhor proposta.

Além disso, empresas com maior grau de maturidade técnica em gestão

de projetos estão se voltando à gestão comportamental em vez da gestão

técnica, em que a liderança situacional, de HERSEY e BLANCHARD (1986),

ecarvalho
Text Box
Fonte: MundoPM, ano 3, n. 16, p. 24-28, ago.set. 2007.




