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O PMI - Project Management Ins-

titute - detalha as diversas influências 

em suas áreas de conhecimento do 

Guia PMBOK. Essas áreas incluem o 

Gerenciamento de Integração, do Esco

po, do Tempo, do Custo, da Qualidade, 

dos Recursos Humanos, das Comu

nicações, dos Riscos, das Aquisições e 

das Partes Interessadas. Todos esses 

elementos influenciam fortemente o 

destino de um projeto, e todos são im

portantes. Mas qual é o mais importan

te? Se você tivesse que escolher uma 

única área que mais pesa no sucesso 

ou insucesso de PPPs, qual seria sua 

preferência? É óbvio: é o 6PI! 

Há argumentos que favorecem 

cada uma das áreas do PMBOK, po

rém, a maioria delas carece de abran

gência suficiente para se destacar como 

a mais importante. Gerenciamento de 

Integração poderia se candidatar como 

possibilidade, mas existe mais uma 

área que claramente exerce influência 

sobre tudo que acontece em projetos. E 

essa é a do Gerenciamento das Partes 
Interessadas (GPI), ou seja, aqueles 

stakeholders que compõem o universo de 

pessoas impactadas positiva ou negati

vamente por um projeto, programa ou 

portfólio de projetos. Afinal, os stakehol

ders são envolvidos em tudo: tomam 

decisões, participam na viabilização, 

conceituação, planejamento e execu

ção, utilizam frutos do projeto e fazem 

parte do seu meio ambiente. Tudo no 

universo que cerca e compõe um pro

jeto acontece em função das partes in

teressadas! 

O próprio PMI acordou para este 

fato irrefutável. A prova disto é a ver

são proposta para o PMBOK (5 a ver

são, 2012) que inclui uma nova área 

de conhecimento: o capítulo 13, Geren

ciamento das Partes Interessadas (Project 

StakeholderManagement). Pode se perguntar 

por que o PMI levou 25 anos para desta

car a importância fundamental da gestão 

de stakeholders no seu documento "bíblia", 

o Guia PMBOK. (obs.: o assunto era tratado 

anteriormente, sim, mas com menos ênfase nas 

áreas de RH e Comunicação). Afinal, não é 

de hoje que, repentinamente, a influência 

destas partes interessadas começou a se 

manifestar! Por que então neste momen

to na evolução da profissão aparece o Ge

renciamento das Partes Interessadas com 

tanta evidência? 

Essa defasagem se explica em parte pela 

história da profissão. Afinal, a evolução de 

gerenciamento de projetos partiu de uma 

tradição fortemente técnica, com base em 

redes de atividades (PERT/CPM) utilizadas 

no cálculo dos caminhos críticos em crono

gramas. Os primeiros livros nos anos 1960 

eram de cunho técnico. Foi apenas em 1984 

que apareceu o primeiro livro voltado aos fa

tores humanos em gerenciamento de pro

jetos. De lá para cá, as publicações do PMI 

e da profissão em geral vêm destacando os 

aspectos que fogem da natureza técnica ou 

metodológica. Além desse reconhecimen

to dentro da comunidade do PMI, outras 

associações afins têm apontado o peso das 

habilidades comportamentais e políticas e, 

consequentemente, as do GPI. 

O IPMA - International Project Mana

gement Association, com base na Europa, 

apresenta no seu documento ICB - IPMA 

Competency Baseline - um modelo de compe

tências em que os aspectos comportamen

tais e organizacionais são enfatizados. O 

IPMA entende que competência em geren

ciamento de projetos é a somatória de habi

lidades técnicas, pessoais e organizacionais. 

Como consequência, o papel dos stakeholders 

recebe destaque no modelo IPMA. 
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Níveis de Stakeholders 

O relacionamento entre stakeholders 
acontece em vários níveis. De forma sim
plificada, podem-se convencionar três 
camadas de stakeholders as profissio
nais, gerenciais e de governança (Figura 
1). Quanto maior for o nível hierárquico, 
maior o impacto o GPI terá no univer
so em questão, seja este um projeto, um 
programa, um portfólio, um consórcio ou 
uma organização multifacetada cujo suces
so depende de projetos. 

Relacionamentos entre stakeholders no 
nível básico se resumem em interações en
tre profissionais. Seus reflexos aparecem 
como tarefas e trabalhos feitos em equipes. 
Já o gerenciamento entre stakeholders em ní
vel médio consiste de gestão propriamente 
dita, ou seja, o relacionamento entre grupos 
de pessoas, em ambiente gerencial. Neste 
caso o impacto é maior e afeta o próprio 
rumo dos PPPs. 

No nível maior, onde se situa a gover
nança, trata-se de stakeholders que exercem 
forte influência sobre o universo em ques
tão. Aqui residem as questões políticas que 
exercem enorme impacto não somente nos 
PPPs, mas também na organização como 
um todo. 

Stakeholders para cada 
Tipo de Governança 

Existem tipos de governança dis

tintos e, consequentemente, a compo

sição dos stakeholders tende a variar. Por 

exemplo: 

• Governança em Projetos: em nível 

de projeto, na sua forma mais sim

ples, os stakeholders tendem a englo

bar gerente do projeto, equipe do 

projeto, patrocinador, fornecedo

res, clientes, usuários e comunida

de em torno. 

• Governança em Programas: em 

programas, os stakeholders também 

incluem o diretor de programas, 

PMO e os gerentes de projetos in

tegrantes do programa. 

• Governança em Portfólios: no am

biente portfólio, as partes interessa

das poderão incluir ainda o comitê 

executivo, investidores e planejado

res estratégicos. 

• Governança em Consórcios: por 

natureza os consórcios envolvem 

as próprias empresas consorcia

das e seus respectivos grupos de 

stakeholders. A premissa do consór

cio é de ambiente colaborativo en

tre os consorciados. 

• Governança em Contratos Aliança: 

o contrato em Aliança engloba todos 

os stakeholders citados e inclui o fator 

adicional de operar em ambiente de 

parceria colaborativa (openbook) jun

to ao cliente. 

Em Governança, o GPI é tudo! 

Pode-se dizer que a essência de 

governança é a gestão de stakeholders. 

Por se tratar de partes interessadas 

com elevado nível de influência, o 

impacto exercido pelas partes in

teressadas é particularmente forte. 

Afinal, esses stakeholders têm po-
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der de vida ou morte sobre projetos, 

programas e portfólios! 

A APM - Association of Project 

Management do Reino Unido destaca 

a relevância dos stahholders em nível de 

governança no seu guia Directing Change 

- A Guide to the Govemance in Project Mana

gement. Um dos princípios necessários 

da governança eficaz em projetos reza 

que "Partes Interessadas são envolvidas 

nos níveis coerentes com sua importân

cia à organização e de maneira tal que 

promovem confiança mútua.". 

Apesar de G PI ter forte influência 

sobre os PP Ps, é paradoxal que nem 

sempre existe uma boa articulação en

tre as partes neste nível. Quando se 

trata de Governança, há fatores que difi

cultam a boa prática do GPI. Eis alguns 

dos motivos: 

• Falta de preparação das partes in
teressadas para exercer a função 
de governança; 

• Pouco conhecimento de governan
ça por parte dos executivos de ge
renciamento de projetos; 

• Escopo difuso com pouca defini
ção de responsabilidades; 

• Conflito de interesses entre as 
partes; 

• Dificuldade de envolver as partes. 

Como então lidar com estes parado

xos? Como filtrar as ambiguidades que 

caracterizam o ambiente de governan

ça? Como fazer com que estes stakehol-

ders de governança cumpram suas res

ponsabilidades? 

A seguir, recomendações que vi

sam mitigar os desafios inerentes à ges

tão das partes interessadas em nível de 

governança: 

1. Identifique e reúna informações 

preliminares a respeito dos stakehol-

durs em nível de governança; 

2. Analise o comportamento provável de 

cada stakeholder e seu provável impacto, 

lembrando-se que alguns stakeholders 

exercem impactos particularmente for

tes nos PPPs; 

3. Planeje estratégias para influenciar 

stakeholders em nível de governança; 

4. Identifique quem é a melhor pessoa para 

abordar e influenciar cada stakeholder, 

5. Implemente e controle os planos. Esta 

fase requer a realização das atividades, 

por meio de um plano de implementa

ção. Esse plano especifica ações, as par

tes responsáveis e um cronograma para 

conclusão das ações. 

Quem Gerencia os Stakeholders 
em Nível de Governança? 

As partes interessadas em nível de 

governança se compõem de diversos ele

mentos. Por exemplo, um consórcio de 

construtores contratados para implementar 

um empreendimento hidrelétrico tem, por 

natureza, uma ampla coletânea de stakehol

ders, começando com as próprias empresas 

consorciadas. Subempreiteiros, empresas 

de consultoria, o proprietário do empre

endimento (governo ou entidade mista), 

fornecedores diversos, entidades governa

mentais, a comunidade em volta do empre

endimento, ativistas ambientais e agências 

da imprensa são outras partes interessadas 

no empreendimento. Neste caso, cabe à em-

presa-líder do consórcio articular e fixar os 

critérios de governança do consórcio. Em se 

tratando de governança, a responsabilidade 

pela articulação do GPI é do stakeholder de 

nível mais elevado. 

Em contratos especiais, do tipo de 

Aliança, há critérios particularmente rele

vantes em relação à governança. Utilizado 

em empreendimentos de capital, os con

tratos de Aliança partem do pressuposto 

de que há uma parceria de plena confiança 

entre a entidade contratante e a empresa ou 
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empresas de implementação. No caso, o 

sucesso do empreendimento depende 

desta confiança plena entre as partes e a 

premissa de que as decisões são tomadas 

em consenso sempre em beneficio do 

empreendimento, sem prejuízo para as 

partes. Logo, é a boa governança e o ge

renciamento das partes interessadas que 

determinam o ambiente saudável para o 

contrato do tipo de Aliança para alcançar 

seus objetivos. Novamente, cabe à entida

de superior, no caso, a contratante, esti

mular o GPI em nível de governança. 

Na tecnologia da informação, a gover

nança de PPPs é orientada por critérios 

propostos por entidades como CobiTCobiT 

(Control Objectives for Information and 

Related Technology) que é um guia de boas 

práticas apresentado como framework, dirigi

do para a gestão da área de tecnologia da in

formação. O CobiT independe das platafor

mas de TI adotadas nas empresas, tal como 

independe do tipo de negócio e do valor e 

participação que a tecnologia da informação 

tem na cadeia produtiva da empresa. Além 

do CobiT, outras normas e guias, tais como 

BSC, PMBok, ITIL, CMMI e ISSO devem 

ser utilizados em conjunto para desenvolver 

um modelo que irá posicionar os stakeholders 

nos cenários de TI. 

"Governança de TI é um conjunto de práti

cas, padrões e relacionamentos estruturados, as

sumidos por executivos, gestores, técnicos e usuá

rios de TI de uma organização, com a finalidade 

de garantir controles efetivos, ampliar os proces

sos de segurança, minimizar os riscos, ampliar 

o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, 

reduzir os custos, suportar as melhores decisões 

e, consequentemente, alinhar TI aos negócios." 

O nível corporativo cabe ao CIO (Chief 

Information Officer) fazer a gestão de go

vernança dos stakeholders dos PPPs na área 

da informática. Evidentemente, a condu

ção das atividades dentro da estrutura de 

governança é delegada a outros stakehol

ders, particularmente quando se trata de 

megaorganizações e empresas globais. 

Já que a tecnologia da informação tende 

a permear a organização inteira, é fun

damental que as políticas de governança 

estejam bem alinhadas. 

Conclusões 

O gerenciamento das partes interes

sadas (GPI) determina o grau de sucesso 

ou insucesso de projetos, programas e 

portfólios. É certo que outros fatores tam

bém influenciam esse sucesso, tais como 

a gestão das demais áreas do PMBOK. 

Todas estas áreas, no entanto, subordi

nam-se às ações dos seus respectivos 

stakeholders. 

Em todos os níveis da organização, a 

influência do GPI é substancial. Quanto 

maior este nível, maior o provável im

pacto. Dos três níveis de stakeholders aqui 

apresentados, o da governança tende a 

influenciar os resultados com maior 

força. Daí, a necessidade de priorizar 

as ações de gestão dos PPPs, sempre 

com forte foco nos stakeholders em nível 

de governança. 
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Text Box
Fonte: Mundo Project Management, Curitiba, ano 8, n. 47, p. 24-29, out./ nov. 2012.




