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RESUMO 

 

Uma organização que possua um portfólio de projetos alinhado às necessidades do mercado e 

dos seus stakeholders terá uma “arma” poderosa, e esta deverá ser considerada o pilar central 

de implementação de sua estratégia. Organizações que contam com a alta capacidade de gestão 

dos seus stakeholders definem e implementam processos de comunicação, negociam sobre os 

problemas críticos, buscam acordos voluntários, integram as fronteiras para os processos de 

formulação estratégica, são proativas, alocam recursos de um modo consistente com suas 

preocupações e possuem gestores que têm um modo de pensar centrado em servir os 

stakeholders. Com base neste contexto, o objetivo desta tese foi comprovar a influência dos 

atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos e no sucesso do 

portfólio. Quanto aos procedimentos metodológicos foi feita uma pesquisa documental para 

pesquisar as principais produções acadêmicas e identificar possíveis lacunas da teoria. Feito 

isso foi adotado o método de pesquisa-ação para conduzir a pesquisa. A tese comprovou a 

influência dos atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos e no 

sucesso do portfólio. Um modelo foi demonstrado relacionando os atributos dos stakeholders 

nas fases gerenciais do portfólio e no sucesso do portfólio. Com base nos achados da pesquisa 

e no modelo proposto, ações concretas foram propostas pelo grupo de executivos-alvo da 

pesquisa. Com relação as contribuições ressaltam-se as acadêmicas utilizando o modelo 

proposto para futuras pesquisas qualitativas e quantitativas, as contribuições gerenciais no 

sentido de ajudar as organizações, através da identificação dos stakeholders, a terem sucesso 

na execução de sua estratégia. 

 

Palavras-Chave: Atributos dos stakeholders. Portfólio de projetos. Sucesso do portfólio de 

projetos.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

An organization that have a Project portfolio aligned with the demands from the market and of 

its stakeholders will own a powerful “weapon” that must be considered as the central pillar 

for implementing its strategy. Organizations that can rely on its stakeholders' management 

capabilities define and implement communication processes, deal with critical issues, try to 

reach voluntary agreements, integrate borders for the strategy formulation processes, are 

proactive, allocate resources accordingly with their concerns and have leaders whose mindset 

is focused on serving the stakeholders. The thesis objective was to study the influence of 

stakeholders attributes on project portfolio management phases and project portfolio success. 

The thesis proved the influence of stakeholders' attributes on project portfolio management 

phases and on project portfolio success. The research showed a model linking Stakeholders' 

attributes, Project portfolio management phases and Project portfolio success. Concrete 

actions were proposed by the executives based on the research findings. Regarding the 

contributions we point out academic contributions using the proposed model to proceed 

qualitative and quantitative researchs and management contributions focused on the 

organizations benefits using the stakeholders identification to execute the strategy successfully. 

 

Keywords: Stakeholders' attributes. Project portfolio. Project portfolio success. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conquanto os portfólios de projetos possam representar empreendimentos das mais 

diferentes categorias, um portfólio de projetos deveria refletir a estratégia organizacional com 

foco nos projetos de alto retorno para a empresa, sendo estes balanceados e consistentes com 

os objetivos do negócio. Uma organização que possua um portfólio de projetos alinhado às 

necessidades do mercado e dos seus stakeholders terá uma “arma” poderosa, e esta deverá ser 

considerada o pilar central de implementação de sua estratégia (Shenhar, Dvir, Levy, & Maltz, 

2001; Cooper, 2004; Levine, 2005). 

O processo de formulação e de execução de uma estratégia organizacional demanda 

habilidade dos gestores na gestão dos stakeholders, dos conflitos advindos pela escassez de 

recursos e dos conflitos de interesses. Como obstáculos ao processo de formulação e de 

execução da estratégia, pode-se citar a incapacidade de gerenciar efetivamente a mudança, a 

habilidade e a capacidade de executar uma estratégia que entre em conflito com a estrutura de 

poder existente, o compartilhamento de informações entre as pessoas, a valorização do processo 

de comunicação e saber lidar com a falta de apoio da alta gerência para a execução da estratégia 

(Roome & Wijen, 2006; Meskendahl, 2010). 

A questão da gestão dos stakeholders tem suscitado interesse de acadêmicos e 

praticantes como um meio de atingir os objetivos dos projetos. Stakeholders e seus interesses 

podem ser afetados pelos resultados dos projetos e, portanto, não podem ser ignorados do ponto 

de vista da gestão de projetos (Beringer, Jonas, & Kock, 2013). Freeman e Philips (2002) 

afirmaram que o sucesso de uma organização depende do relacionamento dos seus gestores 

com os stakeholders balanceando seus interesses, pois a ação e a atitude deles podem afetar os 

resultados da organização (Freeman & Philips, 2002). 

Organizações que contam com a alta capacidade de gestão dos seus stakeholders 

definem e implementam processos de comunicação, negociam os problemas críticos, buscam 

acordos voluntários, integram as fronteiras para os processos de formulação estratégica, são 

proativas, alocam recursos de um modo consistente com as suas preocupações e possuem 

gestores que têm um modo de pensar centrado em servir os stakeholders (Freeman, 1984; 

Freeman, Harrison, & Wicks, 2007; Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Cole, 2010).  

Levine (2005) postulou que o portfólio de projetos está positivamente relacionado com 

o sucesso nos negócios consistindo em sucesso econômico e consequente preparação para o 

futuro (Levine, 2005).  
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Por essa razão, conhecer os stakeholders, ao longo da gestão do portfólio de projetos, 

ajudará as organizações a garantirem o sucesso dos seus projetos e de sua estratégia. 

Organizações que envolvem ativamente os seus stakeholders apresentam mais chances de 

sucesso, como aumento da eficiência organizacional, redução de perdas em material, esforço e 

tempo, redução dos custos de transação, redução de riscos de conflitos, melhor serviço ao 

usuário final, maior motivação e melhoria da aprendizagem organizacional (Roome & Wijen, 

2006; Meskendahl, 2010). 

No ambiente organizacional, os executivos exercem papel importante na efetiva gestão 

do portfólio de projetos devido ao seu comportamento e ao processo de tomada de decisão no 

qual estão envolvidos. O suporte da alta gestão torna-se, portanto, um fator de sucesso na 

execução do portfólio de projetos (Levine, 2005; Jamielson & Jamielson, 2005; Jonas, 2010; 

Littau, Jujagiri, & Adlbrech, 2010). Os executivos possuem interesses como qualquer outro 

empregado em termos de relações contratuais de trabalho, estando conectados com os interesses 

dos financiadores, dos clientes, dos fornecedores e da comunidade (Freeman et al., 2007). 

As organizações possuem recursos finitos, e os gestores devem negociar efetivamente 

com várias pressões do ambiente competitivo, além daquelas advindas dos stakeholders. Existe 

uma relação positiva comprovada entre as organizações que praticam a gestão dos stakeholders 

e o sucesso em termos de rentabilidade, estabilidade e crescimento (Jawahar & McLaughlin, 

2001).  

Gustavsson (2016) explorou no seu estudo quais estratégias foram desenvolvidas e 

usadas para evitar sobrecarga de recursos na gestão de multiprojetos. Os respondentes do estudo 

declararam que encontraram dificuldades e impossibilidade de limitar ou reduzir o número de 

projetos para o qual eles foram designados. Muitos deles declararam que o número de reuniões 

significava perda de tempo, mostrando frustração, irritação e estresse por parte dos membros 

dos projetos. Os achados indicaram que um dos desafios para gestores de projetos e membros 

dos times é ter certeza que seus projetos estão alinhados com as prioridades dos membros de 

projeto. O estudo traz uma discussão cada vez mais frequente em relação ao número de projetos 

e, consequentemente, à sobrecarga de trabalho de seus membros (Gustavsson, 2016). 

Por sua vez, existem obstáculos advindos da má gestão ou da má identificação dos 

stakeholders. Estudos mostram que o engajamento inadequado, a falta de clareza dos objetivos 

e a comunicação imprópria são alguns problemas enfrentados na gestão dos stakeholders 

(Yang, Shen, Ho, & Chan, 2009).  
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Além do engajamento inadequado, pode-se apontar as diferentes percepções de sucesso 

na gestão de projetos. Davis (2014) identificou, em seu estudo teórico, que diferentes 

stakeholders possuem diferentes percepções de sucesso em projetos. O autor constatou também 

que existiam stakeholders que não possuíam percepções de sucesso coincidentes, assim, 

revelando um desalinhamento entre eles (Davis, 2014). 

Outro obstáculo identificado na gestão dos stakeholders é o poder da alta gestão em 

relação às decisões autocráticas não compartilhadas. Ernst (2001) afirmou, em seus estudos, 

que ocorreram casos em que foram tomadas decisões autocráticas da alta gestão, utilizando-se 

do poder e, assim, favorecendo certos projetos que puseram em xeque o valor geral de todo o 

processo de construção e gestão do portfólio de projetos. Neste caso específico, o autor abordou 

o obstáculo à estratégia, focalizando-se nas posições de poder de pessoas ou grupos que 

afetaram de modo negativo o portfólio de projetos. Intervenções que fogem do processo formal 

de gestão do portfólio de projetos podem ser prejudiciais à organização no que tange ao sucesso 

do portfólio e, consequentemente, da sua estratégia organizacional (Ernst, 2001).  

Outro autor que abordou a influência negativa de intervenções autocráticas na gestão do 

portfólio de projetos foi Jonas (2010). Ele afirmou que tais intervenções enfraquecem o papel 

do gerente de portfólio de projetos, tendo uma influência negativa direta no seu papel e um 

impacto moderador negativo no relacionamento entre a execução da tarefa e o sistema de gestão 

do portfólio de projetos. 

Vários autores relacionaram a gestão do portfólio de projetos ao sucesso do portfólio e, 

consequentemente, ao sucesso dos negócios. Meskendahl (2010) comprovou em seu estudo que 

a estruturação de portfólios de projetos alinhados à estratégia da organização está positivamente 

relacionada ao sucesso dos negócios.  

Carvalho e Rabechini (2011) afirmaram que gestão de portfólio de projetos faz interface 

com a estratégia da organização e alimenta as demais camadas da cadeia de valor em projetos. 

No modelo pró-valor proposto pelos autores, o portfólio de projetos inicia-se a partir da 

estratégia da organização, pela qual são definidas as diretrizes e os critérios estratégicos 

concomitantemente à disponibilização de recursos. A fase de gestão do portfólio de projetos 

passa pela habilitação dos projetos, seleção, priorização, alocação dos recursos, balanceamento, 

ajustes e composição do portfólio. Essa fase, também, passa por uma gestão múltipla e um 

feedback de execução (Carvalho & Rabechini, 2011). 

O portfólio de projetos é descrito por alguns autores em áreas ou fases que compõem o 

portfólio. Levine (2005) definiu cinco áreas principais para gestão do portfólio de projetos: 
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seleção de projetos, decisão do que realmente ficará no portfólio, execução do portfólio, 

ferramentas para coleta de dados, avaliação do processo de gestão e implementação da gestão 

do portfólio de projetos propriamente dito. 

Behringer et al. (2013) definiram as fases gerenciais do portfólio como sendo 

estruturação do portfólio ‒ constituída pela definição de objetivos de longo prazo,  mediante 

os quais se fazem as propostas e a deliberação dos projetos do portfólio; gestão dos recursos ‒ 

quando se faz o planejamento cruzado dos recursos e obtém-se sua aprovação formal, bem 

como se gerenciam os recursos conflitantes e alocam-se recursos devido a mudanças de curso; 

e direção do portfólio ‒ atividade pela qual se monitora o alinhamento estratégico do portfólio, 

decide-se por medidas corretivas em casos de desvios e identificam-se sinergias entre os 

projetos. 

Existem três teorias que tratam da gestão dos stakeholders, do sucesso organizacional e 

do papel dos stakeholders na organização. A tese central da teoria descritiva elaborada por 

Jawahar e McLaughlin (2001) é que a importância dos stakeholders está positivamente 

relacionada ao acúmulo dos atributos de poder, legitimidade e urgência, sendo que os 

stakeholders que apresentem mais atributos serão percebidos com maior importância que outros 

com menos atributos.  

Outros autores abordaram os atributos dos stakeholders no sucesso de projetos como 

Bourne e Walker (2005), que pesquisaram o atributo de poder no sucesso da gestão de projetos. 

Aaltonen (2011) avaliou a perspectiva dos stakeholders dependendo da sua tipologia e do ciclo 

de vida do projeto. Beringer et al. (2013) mediram a intensidade do engajamento do stakeholder 

influenciando no sucesso do portfólio de projetos. Oliveira e Rabechini (2018) estudaram a 

influência positiva da confiança na gestão dos stakeholders no ambiente de projetos. Amaral et 

al. (2018) estudaram os atributos dos stakeholders em projetos esportivos. 

Ao considerar que o envolvimento ativo dos stakeholders e o acúmulo de seus atributos 

influenciam nos resultados da organização, é possível afirmar que os atributos dos stakeholders 

podem influenciar o sucesso do portfólio de projetos, pois este está positivamente relacionado 

ao sucesso dos negócios. As dimensões de sucesso do portfólio de projetos comumente 

apresentadas em estudos acadêmicos são a maximização de valor financeiro do portfólio, o 

balanceamento dos projetos do portfólio e o seu alinhamento com a estratégia da organização. 

Existem, ainda, outras dimensões de sucesso como preparação para o futuro ou uso de sinergias 

dos projetos, mas que não foram foco da presente tese (Martinsuo & Lehtonen, 2007; Müller, 

Martinsuo & Blomquist, 2008; Jonas, 2010; Meskendahl, 2010).  
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Müller et al. (2008) relataram que existem poucas evidências que demonstram a relação 

entre as práticas de gestão do portfólio de projetos e o sucesso do portfólio de projetos. Em 

razão desse contexto de poucos estudos acadêmicos e considerando que a gestão dos 

stakeholders influencia positivamente no sucesso organizacional, a questão de pesquisa 

articulada à qual esta tese buscou resposta foi: Como os atributos dos stakeholders 

influenciam as fases gerenciais do portfólio de projetos resultando no sucesso do portfólio 

de projetos?  

Para tanto, como objetivo geral, buscou-se comprovar a relação entre os atributos dos 

stakeholders, as fases gerenciais do portfólio de projetos e o sucesso do portfólio de projetos.  

Como objetivos específicos, foi demonstrado um modelo relacionando atributos dos 

stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos e nas dimensões de sucesso do 

portfólio de projetos; pretendeu-se contribuir para o entendimento das práticas de gestão 

dos stakeholders, resultando no sucesso do portfólio de projetos das organizações; e, 

contribuir gerencialmente para o sucesso da execução da estratégia nas organizações que 

adotam a gestão dos stakeholders para alcançar o sucesso nos negócios. 

Esta tese está composta por oito capítulos:  O capítulo 1 – Introdução – apresenta a 

gestão dos stakeholders e o portfólio de projetos como pilares importantes para implementação 

de uma estratégia organizacional. O capítulo 2 – Revisão teórica – apresenta os conceitos 

fundamentais sobre stakeholders, as teorias descritiva, instrumental e normativa e a importância 

da gestão dos stakeholders para o sucesso dos projetos. Também, expõe conceitos sobre 

portfólio de projetos, sucesso e como os atributos dos stakeholders podem influenciar tal 

sucesso. Finalmente, mostra a síntese da revisão teórica e o modelo teórico da tese. O capítulo 

3 – Método e técnicas de pesquisa – apresenta o delineamento da pesquisa, a fase exploratória 

e a pesquisa aprofundada da tese. O capítulo 4 – Apresentação dos resultados – mostra o que se 

pôde extrair das entrevistas dos 12 executivos que fizeram parte do universo de pesquisa da 

tese. O capítulo 5 – Discussão dos resultados, ação, implicações acadêmicas e práticas, 

conclusões e recomendações– faz uma verificação cruzada entre os achados da pesquisa e o 

referencial teórico apresentado. Como ação demonstra-se o modelo que relaciona os atributos 

dos stakeholders com as fases gerenciais do portfólio de projetos e com as dimensões de sucesso 

do portfólio. Como implicações acadêmicas sugere-se novas pesquisas explorando os 

constructos da tese. Como implicações para prática propõe-se como a tese poderá ser útil para 

as organizações que por ventura queiram adotar o modelo proposto. Como conclusões e 

recomendações apresenta-se o fechamento da tese mostrando a importância da gestão dos 
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stakeholders para o sucesso em projetos. O capítulo 6 – Limitações da pesquisa – relata as 

limitações que a presente tese apresentou em sua pesquisa e sugere-se novos estudos 

acadêmicos quantitativos para confirmar o modelo proposto. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, apresenta-se uma introdução sobre portfólio de projetos e stakeholders 

de acordo com vários autores. Além disso, expõe-se as teorias descritiva, instrumental e 

normativa que norteiam os stakeholders nas organizações, sua gestão e sua importância para o 

sucesso das organizações.  

 

2.1 PORTFÓLIO DE PROJETOS  

 

Project Management Institute (PMI, 2008) entende portfólio de projetos como um 

conjunto de projetos ou programas agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse 

trabalho a fim de atingir os objetivos estratégicos dos negócios. Um portfólio de projetos 

deveria refletir a estratégia organizacional com foco nos projetos de alto retorno para empresa, 

com projetos balanceados e consistentes com os objetivos do negócio.   

Patanakul (2015) define efetividade na gestão de portfólio de projetos como a 

capacidade organizacional para formar um portfólio de projetos de tal forma que o portfólio 

esteja alinhado com a estratégia da organização e que sua gestão deve ser adaptativa para 

conseguir absorver mudanças internas e externas contendo projetos de alto valor percebido.  

Executivos desempenham ações essenciais na implementação de uma efetiva gestão 

de portfólio de projetos. O comportamento dos executivos e o processo de tomada de decisão 

são fundamentais para essa efetividade. A propriedade e a gestão do portfólio de projetos 

exercem papéis importantes a serem desempenhados por um ou mais indivíduos (gestor de 

portfólio de projetos), que manterão os executivos conectados com suas funções no processo 

de gestão. O portfólio de projetos está positivamente relacionado com o sucesso nos negócios, 

assim, consistindo em sucesso econômico e, consequente, preparação para o futuro (Levine, 

2005). 

A importância dos stakeholders, no processo de implementação de uma estratégia, 

representa um aspecto essencial, tanto do ponto de vista da gestão dos projetos quanto do 

portfólio destes. Os executivos exercem ações fundamentais nas atividades de negócios de uma 

empresa e possuem interesses como qualquer outro empregado em termos de relações 

contratuais de trabalho, estando conectados com os interesses dos financiadores, clientes, 

fornecedores e comunidade (Freeman et al., 2007). 
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Entende-se como stakeholders do portfólio de projetos qualquer indivíduo ou grupo 

que tenha relação com o portfólio de projetos e que possa afetar ou ser afetado pelo atingimento 

dos objetivos do portfólio (Beringer et al., 2013). 

O portfólio de projetos é formado e gerenciado obedecendo-se a algumas etapas 

importantes. O modelo Pró-Valor, proposto por Carvalho e Rabechini (2011), indica que o 

portfólio de projetos inicia-se a partir da estratégia da organização, pela qual são definidas as 

diretrizes e os critérios estratégicos concomitantemente à disponibilização de recursos. A fase 

de gestão do portfólio de projetos passa pela habilitação dos projetos, seleção, priorização, 

alocação dos recursos, balanceamento, ajustes e composição do portfólio. A fase de gestão dos 

projetos do portfólio passa por uma gestão múltipla de projetos e feedback de sua execução 

(Carvalho & Rabechini, 2011). 

Levine (2005) definiu cinco áreas principais para gestão do portfólio de projetos: 

seleção de projetos, decisão do que realmente ficará no portfólio, execução do portfólio, 

ferramentas para coleta de dados e avaliação do processo de gestão e implementação da gestão 

do portfólio de projetos propriamente dito. 

A gestão do portfólio de projetos passa, segundo Beringer et al. (2013), por atividades 

gerenciais compostas por três áreas principais, a saber:  

• Estruturação do portfólio diz respeito às atividades iniciais de construção do 

portfólio a partir de uma estratégia de negócio. Tais atividades devem estar 

alinhadas com os ciclos de planejamento estratégico da empresa. 

• Gestão dos recursos conecta à necessidade inicial de recursos na fase de 

estruturação do portfólio com a realocação permanente de recursos nas outras 

fases da gestão. 

• Direção do portfólio cobre todas as atividades de coordenação contínua do 

portfólio, envolvendo o monitoramento contínuo do alinhamento estratégico, 

desenvolvimento de ações corretivas (quando necessário), buscas por sinergias 

dos projetos, detecção e cancelamento de projetos considerados obsoletos e a 

gestão de múltiplos projetos. 

 

Jonas (2010) definiu quatro fases interdependentes para construção de gestão do 

portfólio de projetos, a saber: (1) Estruturação do portfólio, (2) Gestão dos recursos, (3) Direção 

do portfólio e (4) Aprendizagem organizacional.  



 
 

26 

 

 

A fase de aprendizagem organizacional proposta por Jonas (2010) é a fase que se 

diferencia daquelas abordadas por Beringer et al. (2013). Ela está relacionada às lições 

aprendidas ao final de cada ciclo de vida do projeto. Aprendizagem organizacional é vista como 

uma fase de captação das lições apreendidas após o encerramento do projeto para ser utilizada 

em projetos que recém-iniciam. 

A tabela 1 resume as fases de gestão do portfólio com detalhes de cada fase, segundo 

Beringer et al. (2013) e Jonas (2010). 

 

Tabela 1 - Fases da Gestão do Portfólio de Projetos. 

Fonte: Adaptado de Beringer et al. (2013) e Jonas (2010). 

 

A tabela 2, por sua vez, sintetiza as abordagens teóricas apresentadas sobre portfólio de 

projetos e stakeholders do portfólio de projetos. 
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Tabela 2 - Portfólio de projetos e stakeholders de portfólio de projetos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo exposto na literatura apresentada, é possível inferir que portfólio de projetos tem 

íntima relação com sucesso organizacional e, por conseguinte, na preparação da organização 

para o futuro. Stakeholders exercem um papel importante na gestão do portfólio de projetos. 

Conhecê-los e envolvê-los, portanto, ajudará a organização a ter o sucesso desejado. 

Martinsuo e Lehtonen (2007) referem que empresas que gerenciam inúmeros projetos 

simultaneamente demandam uma gestão estruturada para portfólio de projetos; e a gestão de 

portfólio de projetos torna-se uma competência-chave para implementar estratégias e manter-

se competitivo (Martinsuo & Lehtonen, 2007). 

A gestão de portfólio de projetos e a alocação de recursos podem ser consideradas 

processos de tomada de decisão com dois níveis hierárquicos. O primeiro nível diz respeito à 

gestão estratégica do portfólio; e o segundo, à gestão tática de cada projeto. Os projetos serão 

priorizados e os recursos serão gerenciados tendo como diretriz principal a estratégia da 

empresa (Cooper, 2004). 

O principal objetivo na gestão do portfólio de projetos é alocar recursos para maximizar 

o valor do portfólio em termos de rentabilidade em longo prazo, retorno sobre os investimentos 

e probabilidade de sucesso do negócio. Quanto ao balanceamento de projetos, busca-se um 

portfólio com projetos de curto e longo prazos, projetos de baixo e alto riscos e projetos que 

cubram todas as áreas estratégicas da organização. É importante ter um portfólio de projetos 

que reflita e esteja alinhado com a estratégia da organização (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 

2002). 

A estruturação do portfólio de projetos, alinhada à estratégia da organização, está 

positivamente relacionada ao sucesso do portfólio de projetos e, consequentemente, ao sucesso 

dos negócios (Meskendahl, 2010). 

Autores definiram sucesso do portfólio de projetos de modo diverso, porém algumas 

dimensões de sucesso são coincidentes nestes estudos. Para Meskendahl (2010), o sucesso do 

portfólio de projetos consiste no sucesso do projeto (orçamento, tempo e escopo), no 

balanceamento dos projetos, no alinhamento estratégico e no uso de sinergias entre os projetos.  

O autor sugeriu, em seu estudo teórico, que o efeito da orientação estratégica sobre o sucesso 

do negócio estava mediado pelo processo de gestão de portfólio e do sucesso do portfólio 

(Meskendahl, 2010).  
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A figura 1 apresenta de forma esquemática a proposta teórica desse estudo para melhor 

entender a importância da gestão do portfólio de projetos para o sucesso do negócio. 

 

Figura 1 - Modelo Teórico de Meskendahl (2010). 

Fonte: Adaptado de Meskendahl (2010) 

 

As proposições teóricas desse estudo foram relacionadas ao sucesso do portfólio de 

projetos começando pelo sucesso simples do projeto (orçamento, tempo e qualidade). O uso 

de sinergias técnicas e de mercado foi considerado como a segunda dimensão de sucesso no 

estudo. A terceira dimensão de sucesso foi o alinhamento estratégico, definido pelo 

alinhamento de projetos com a estratégia, alinhamento dos recursos e o grau pelo qual o 

portfólio de projetos refletia a estratégia como um todo. Balanceamento do portfólio foi 

considerado pela constante utilização dos recursos ao longo da execução dos projetos e também 

pela constante geração de fluxo de caixa (Meskendahl, 2010). 

Jonas (2010) propôs três dimensões de sucesso considerando a efetividade na gestão 

do processo, o sucesso do portfólio de projetos e o sucesso do portfólio para a organização. 

A tabela 3 resume as dimensões propostas pelo autor com os detalhes de cada dimensão. 

 

Tabela 3 - Dimensões de sucesso do portfólio de projetos segundo Jonas (2010). 

Fonte: Adaptado de Jonas (2010). 

 

Outros autores abordaram o sucesso em projetos focalizando-se no papel do gerente de 

projetos e do comitê diretivo da organização (steering committee). Lechler e Dvir (2010) 

introduziram uma abordagem multidimensional para estrutura organizacional com o propósito 
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de medir o sucesso de seus projetos. As dimensões estudadas foram a autoridade do gerente de 

projetos, a responsabilidade do gerente de projetos e o nível de suporte e influência do comitê 

diretivo (steering committee).  

A autoridade do gerente de projetos refere-se à influência que o gerente exerce sobre as 

decisões dos projetos, orçamento, temas relativos aos empregados que possam levar a temas 

motivacionais, materiais ou outros recursos. As responsabilidades do gerente de projetos 

consistem nas responsabilidades técnicas em combinação com as responsabilidades de entrega 

dos projetos. O comitê diretivo (steering committee) supervisiona o desempenho dos projetos e 

define sua direção estratégica, sendo o comitê executivo o que conecta os stakeholders-chave 

da organização com o objetivo de garantir a execução e a entrega dos projetos, mantendo o 

nível de comprometimento da equipe (Lechler & Dvir, 2010). 

Petro e Gardiner (2015) efetuaram estudo quantitativo relacionando sucesso do portfólio 

de projetos com a efetividade na gestão do portfólio de projetos, autoridade/responsabilidade 

do gerente de projetos e o suporte gerencial do comitê diretivo (steering committee). O estudo 

quantitativo confirmou que existe uma relação direta entre efetividade na gestão do portfólio 

de projetos e o sucesso do portfólio de projetos. A efetividade na gestão de portfólio de projetos 

e o sucesso do portfólio aumentam quando o gerente de projetos tem mais autoridade e 

responsabilidade para entregar os seus projetos. O estudo, também, confirmou um aumento no 

nível de envolvimento da gestão quando o comitê executivo (steering committee) mostra alto 

nível de envolvimento.  

O estudo provou que o desenho da estrutura organizacional proporciona um efeito direto 

no sucesso do portfólio e na efetividade da gestão do portfólio de projetos. A gestão efetiva do 

portfólio de projetos com o acompanhamento do steering committee tem um efeito positivo 

sobre o sucesso do portfólio (Petro & Gardiner, 2015). 

Tanto Lechler e Dvir (2010) como Petro e Gardiner (2015) examinaram a importância 

dos gerentes de projetos e do comitê executivo no sucesso do portfólio de projetos, com isso, 

mostrando a influência de stakeholders específicos nos resultados organizacionais. 

Um ponto importante na abordagem de sucesso em projetos são as diferentes percepções 

daquilo que é considerado “sucesso”. Estudo teórico efetuado por Davis (2014) procurou 

identificar as diferentes percepções de sucesso em projetos de distintos stakeholders. Os estudos 

mostraram que cliente e usuário possuem as mesmas percepções de sucesso, sendo que as 

dimensões de sucesso percebidas foram comunicação, tempo, satisfação do stakeholder, fazer 

uso do produto final e custo/orçamento.  
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Quando foram avaliadas as percepções de sucesso entre usuário final e gerente de 

projetos, destacaram-se comunicação, tempo, satisfação do stakeholder e custo/orçamento. Em 

alguns stakeholders, não se pôde identificar percepções de sucesso comum entre eles. Os grupos 

que apresentaram esta lacuna foram sponsor/executivo; sponsor/time de projetos; 

executivo/usuário final. A identificação desta lacuna salienta uma falta de alinhamento das 

percepções de sucesso entre estes grupos (Davis, 2014). 

Kopmann et al. (2017) estudaram mecanismos de controle da estratégia no nível do 

portfólio de projetos. Segundo os autores, a gestão do portfólio de projetos, a qual é responsável 

pela priorização, seleção e finalização dos projetos, age como uma ponte entre a formulação e 

a execução da estratégia. Atividades de controle da estratégia permitem às organizações 

monitorar e gerenciar os processos da estratégia. Os estudos provaram que o controle da 

estratégia contribui para o sucesso do portfólio de projetos (Kopmann et al., 2017). 

Ul Musawir et al. (2017) provaram em seu estudo a importância da governança do 

portfólio de projetos no sucesso destes. Governança de projetos define papéis, 

responsabilidades que determinam a gestão de benefícios. Já gestão de benefícios foi definida 

como um conjunto de processos que garantem que os projetos, programas e portfólios estejam 

alinhados com a estratégia do negócio. Ela se mostrou positivamente relacionada às três 

dimensões de sucesso abordadas no estudo, isto é, sucesso na gestão dos projetos, sucesso na 

propriedade do projeto e sucesso no investimento do projeto (Ul Musawir et al., 2017). 

A tabela 4 sintetiza as abordagens teóricas apresentadas sobre sucesso do portfólio de 

projetos.  

 

Tabela 4 - Dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Percebe-se, na literatura apresentada, que existem várias abordagens teóricas definindo 

dimensões de sucesso do portfólio de projetos. A presente tese considerou dimensões de sucesso 

do portfólio de projetos a maximização do valor financeiro do portfólio, o balanceamento 

dos projetos e o alinhamento estratégico por se tratarem de dimensões coincidentes nos 

estudos apresentados na presente tese. 

 

2.2 STAKEHOLDERS  

 

A palavra stakeholder foi mencionada, pela primeira vez, em um memorando interno 

do Instituto de Pesquisa de Stanford (SRI), em 1963. O termo foi utilizado para generalizar a 

noção de acionista como sendo o único grupo para o qual os gestores deveriam responder. 

Originalmente, stakeholder foi definido como “grupos que sem seu suporte a organização não 

existiria” (Freeman, 1984). 

Nos anos de 1950, 1960 e 1970, o ambiente de negócios, na maioria das empresas 

americanas, era bem estável. Processos de planejamento baseados em métodos preditivos eram 

apropriados, e, com isso, muito progresso foi alcançado para entender a formulação estratégica 

do ponto de vista de processo e de conteúdo, embora a preocupação com o ambiente externo 

fosse genérica e vista somente em termos econômicos. O uso do conceito de stakeholder era 

limitado em seu escopo e estava focalizado, principalmente, em informações gerais de grupos 

externos (Freeman, 1984). 

Movimentos sociais, nos anos de 1960 e 1970, por direitos civis, contra as guerras, 

contra o consumismo, pela preservação do meio ambiente e pelos direitos das mulheres, 

serviram como catalisadores para repensar o papel dos negócios na sociedade. A literatura sobre 

responsabilidade social corporativa pode ser considerada como a que aplicou o conceito de 

stakeholder de um modo diverso, ou seja, com menos ênfase na satisfação de proprietários e 

com mais ênfase na comunidade ou nos empregados (Freeman, 1984).  

Freeman (1984) definiu stakeholder numa organização como qualquer grupo ou 

indivíduo que possa afetar ou ser afetado pelo atingimento dos objetivos organizacionais. Esses 

grupos, que podem afetar a direção da organização, deveriam ser considerados no processo de 

gestão estratégica. Pode-se citar como obstáculos do processo de estratégia da empresa a 

incapacidade de gerenciar a mudança, a necessidade de superar resistências internas, problemas 
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de comunicação, conflito com a estrutura de poder, distanciamento da estratégia e dos planos 

de execução e falta de apoio da alta gerência (Herrero, 2012).  

Os líderes, em todos os níveis da organização, precisam envolver-se ativamente e 

assumir a responsabilidade do processo de execução da estratégia. A alta administração e os 

gestores têm de entender que os processos de formulação e execução da estratégia estão em 

constante interação. A arquitetura organizacional deve ter um desenho que facilite e viabilize o 

processo de execução da estratégia, sua formulação e sua execução (Herrero, 2012). 

Organizações com alta capacidade de gestão dos seus stakeholders definem e 

implementam processos de comunicação com múltiplos stakeholders, explicitamente, 

negociam os problemas críticos, buscam acordos voluntários, integram as fronteiras para os 

processos de formulação estratégica, são proativas e antecipam as suas preocupações, desse 

modo, influenciando o ambiente organizacional. São organizações que possuem gestores com 

um modo de pensar focalizado em servir os stakeholders, alocando recursos de uma forma 

consistente com as suas preocupações (Freeman, 1984). 

A figura 2 indica, de modo esquemático, o posicionamento dos grupos em relação à 

empresa e como são classificados os stakeholders: principais e secundários (Freeman et al., 

2007). 

 

Figura 2 - Stakeholders Principais e Secundários 

Fonte: Adaptado de Freeman et al. (2007) 
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Para sair da abordagem tradicional dos stakeholders que afetam os resultados da 

organização, Hart e Sharma (2004) trataram em seu estudo dos stakeholders periféricos. 

Segundo a definição dos autores, stakeholders periféricos são aqueles considerados isolados, 

fracos e distantes da organização. No estudo apresentado, eles definiram os stakeholders 

principais como sendo investidores, clientes, empregados, fornecedores, comunidades, 

organizações não governamentais e agências reguladoras. Os stakeholders periféricos foram 

definidos como aqueles que eram divergentes, fracos, sem cultura, desinteressados, isolados e 

pobres. 

Enquanto os stakeholders principais possuem uma “cadeira na mesa” pelos seus 

atributos de poder, legitimidade ou urgência de suas reinvidicações, os stakeholders periféricos 

estão desconectados da organização. Eles podem afetar a organização apesar de terem pouca 

ou quase nenhuma conexão com as atividades da organização. Este tipo de stakeholder pode 

possuir conhecimento e perspectivas que são chaves para antecipar potenciais problemas e 

soluções criativas, bem como modelos de negócio no futuro. Um exemplo de oportunidades 

que foram mapeadas com este tipo de stakeholder foi a iniciativa da Hewlett Packard (HP), na 

Índia, quando ela decidiu instalar um laboratório para entender as necessidades de uma região 

pobre no país sobre internet e tecnologia da informação. Esse tipo de iniciativa pretendeu ajudar 

a HP a pensar e projetar produtos e serviços no futuro (Hart & Sharma, 2004). 

A Figura 3 mostra como os autores definiram os stakeholders periféricos. 

 

Figura 3: Stakeholders Principais e Periféricos 

Fonte: Adaptado de Hart e Sharma (2004) 
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O estudo proporcionou uma outra abordagem no sentido de conhecer a cultura, os 

processos e a linguagem dos stakeholders distantes da organização com o objetivo de adquirir 

a capacidade de reconciliar as contradições dos modelos de negócio existentes e a visão dos 

stakeholders periféricos (Hart & Sharma, 2004). 

Turker e Altuntas (2013) abordaram os stakeholders em seu estudo do ponto de vista de 

como as organizações poderiam conceituar as responsabilidades de stakeholders indiretos e daí 

sugerindo uma estratégia para esta abordagem a fim de se obter vantagem competitiva em longo 

prazo. O foco principal do estudo foi o princípio ético da responsabilidade social corporativa 

para os stakeholders indiretos propondo uma ação estratégica a fim de gerenciar esta 

responsabilidade na prática. Segundo os autores, não existem evidências de estudos robustos 

sobre stakeholders indiretos. Eles, ainda, definiram os stakeholders no ambiente corporativo 

em stakeholders internos, tais como empregados, gestores e acionistas; stakeholders diretos, 

como clientes, concorrentes, fornecedores e distribuidores; e stakeholders indiretos, como 

ambiente natural de negócios, mídia social, usuários de internet, instituições 

intergovernamentais e organizações não governamentais.  

A figura 4 ilustra a maneira como os autores classificaram os stakeholders em seu 

estudo. 

 

Figura 4: Stakeholders internos, diretos e indiretos 

Fonte: Adaptado de Turker e Altuntas (2013) 

 

Segundo destacam os autores, se os negóciois sofrem mudanças significativas, os 

stakeholders indiretos podem se tornar diretos facilmente. Stakeholders chamados silenciosos 
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como geração futura, trabalho infantil e pessoas pobres também deveriam ser reconhecidos em 

termos de seus interesses na sociedade (Turker & Altuntas, 2013). 

Waters et al. (2009) estudaram a utilização das midias sociais pelas organizações não 

governamentais (ONGs) e como elas poderiam acessar seus stakeholders. Os autores afirmaram 

que existe pouca informação sobre como as organizações não governamentais estão tirando 

vantagem da popularidade das midias sociais. Elas, também, sublinharam que as midias sociais 

podem ser um modo efetivo para localizar grupos de stakeholders desde que as organizações 

entendam como os stakeholders utilizam tais midias. Os resultados do estudo mostraram que 

organizações não governamentais estão começando a experimentar a experiência de contato via 

midias sociais na medida que seu uso se torna mais frequente no dia a dia das pessoas. Por esta 

razão as ONGs deverão utilizar mais as midias sociais para mapear as necessidades crescentes 

dos seus stakeholders (Waters, Burnet, Lamm, & Lucas, 2009). 

Outro estudo interessante que diz respeito à percepção dos stakeholders é sobre a 

percepção de cidades para se viver ou para se fazer negócios. Merrilees, Miller e Herington, 

(2012) estudaram como múltiplos stakeholders interpretavam os múltiplos significados das 

cidades. Os achados mostraram que diferentes stakeholders externos possuiam diferentes visões 

de cidade dependendo da sua característica. Os múltiplos stakeholders abordados no estudos 

são residentes, trabalhadores, homens de negócio, investidores e o governo. O estudo abordou 

o conceito de marca de cidade no sentido de entender os benefícios que ela proporciona, como 

se comunicar e conectar-se com a cidade onde se vive. 

A partir da interpretação dos resultados do estudo, chegou-se a perceber diferenças 

claras nas marcas de cidades boas para se viver e boas para se fazer negócios. O stakeholder 

residente usou o filtro da marca de cidade boa para se viver enfatizando várias qualidades 

sociais e humanas, tais como cultura, segurança e ambiente. O grupo de stakeholders de homens 

de negócio usou o filtro da marca de cidade boa para se fazer negócio enfatizando qualidades 

técnicas e econômicas como oportunidades de negócios, transporte e relacionamento. O estudo 

mostrou que diferentes stakeholders utilizam filtros diferentes para cada marca de cidade, 

dependendo de suas necessidades (Merrilees, Miller, & Herington, 2012). 

Outro aspecto comumente abordado sobre stakeholders é a responsabilidade social 

corporativa (RSC). Vilanova, Lozano e Arenas (2009) estudaram a relação entre 

responsabilidade social corporativa (RSC) e competitividade. As cinco dimensões da RSC 

abordadas foram visão, relações com a comunidade, local de trabalho, mercado e prestação de 

contas. Já as cinco dimensões de competitividade tratadas foram qualidade, produtividade, 
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inovação, imagem e desempenho. Os autores afirmaram que reputação organizacional é um 

direcionador-chave que está dentro da RSC e que, para tratar de competitividade, o mais correto 

seria melhor usar a reputacão de uma organização nos processos-chave de negócios para se ter 

um impacto direto na competitividade (Vilanova, Lozano, & Arenas, 2009). 

Lorenzo, Gallego-Alvarez e Garcia-Sanchez (2009) comprovaram, em seu estudo, que 

por um lado, a influência exercida por certos stakeholders, como governo e credores, junto com 

a postura estratégica da organizacão, tem um importante efeito na publicação do relatório de 

RSC. Por outro lado, o desempenho financeiro da organização tem efeito nulo neste processo. 

Os resultados confirmaram que o Governo é um dos principais agentes nas práticas de 

responsabilidade social corporativa (Lorenzo, Gallego-Alvarez, & Garcia-Sanchez, 2009). 

Outro aspecto que envolve stakeholders é a gestão ambiental das organizações. Sharma 

(2000) estudou relações entre interpretação gerencial sobre problemas ambientais e escolha 

corporativa a respeito de estratégia ambiental. Diferenças percebidas em relação à interpretação 

gerencial foram influenciadas por alguns fatores do contexto organizacional. O estudo salienta 

a importância da dimensão humana na solução de problemas e a necessária inovação para as 

estratégias ambientais. O estudo confirmou que quanto maior for o grau com que os gestores 

interpretam problemas ambientais como oportunidades, maior será a probabilidade da 

organização apresentar estratégias ambientais voluntárias (Sharma, 2000). 

Buysse e Verbeke (2003) apresentaram estudo relacionando estratégia ambiental e 

gestão de stakeholders. Os achados mostraram que estratégias ambientais proativas estão 

associadas com uma atitude mais proativa e ampla dos stakeholders. Os autores confirmaram, 

também, que a liderança ambiental não está associada com a crescente importância das 

regulamentações e sugerem uma cooperação voluntária entre as organizações e o governo. O 

estudo mostrou que as organizacões que possuem uma estratégia de prevenção da poluição 

devido às regulamentações ambientais têm pouco a fazer com respeito à gestão dos 

stakeholders. O estudo também provou que liderança ambiental está associada com a gestão 

ativa de normas e expectativa de vários stakeholders. Estes stakeholders aparecem com maior 

importância quando se tratam de stakeholders internos. Os stakeholders externos não 

apareceram com o mesmo grau de importância. Especificamente, as ONGs e a mídia não foram 

percebidas como muito importantes pelas organizacões que possuíam uma liderança ambiental 

quando comparadas com empresas que tinham uma estratégia de prevenção da poluição 

(Buysse & Verbeke, 2003). 
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Perrini e Tencati (2006) afirmaram que sustentabilidade corporativa é a capacidade da 

organização em continuar a operar por um longo período dependendo da sustentabilidade da 

relação dos seus stakeholders. Empresas necessitam de sistemas apropriados de medição e 

controle dos seus comportamentos para entender como elas estão respondendo às preocupações 

dos stakeholders e se estão comunicando os resultados adequadamente. Os autores 

apresentaram um Sistema de Reporte de Avaliação de Sustentabilidade (SERS) no sentido de 

monitorar o desempenho qualitativo e quantitativo da organização do ponto de vista dos 

stakeholders, balanceando e integrando indicadores financeiros e não financeiros. O objetivo 

do SERS foi apoiar o planejamento, a implementação e o controle das atividades de uma 

organização orientada à sustentabilidade. A aplicação do SERS proporciona à organização e 

aos seus gestores o gerenciamento das relações dos stakeholders, endereçando as informações 

necessárias e as preocupações de vários grupos do ponto de vista econômico, social e ambiental 

(Perrini & Tencati, 2006). 

Freeman et al. (2010) postularam que é necessário entender como as relações dos 

stakeholders funcionam nos três níveis de análise: racional (organização como um todo), 

processual (procedimentos operacionais) e transacional (barganha diária), pois os interesses dos 

stakeholders precisam ser balanceados ao longo do tempo (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, 

& Cole, 2010).  

George (2013) afirmou que servir a todos os stakeholders é o melhor caminho para 

produzir resultados em longo prazo e criar uma empresa próspera para o seu crescimento. Não 

existe qualquer conflito em servir a todos os stakeholders e oferecer excelente retorno aos 

acionistas. Para servir a todos eles, é necessário ter disciplina, visão e uma liderança 

comprometida (George, 2003). 

Outro aspecto importante quanto à discussão dos stakeholders é a efetividade da 

comunicação com os diferentes stakeholders, pois ela é fator-chave para execução de projetos. 

Turkulainen, Aaltonen e Lohikoski (2015) estudaram como a comunicação dos stakeholders 

evoluía ao longo do ciclo de vida de um projeto e como esta comunicação dependia dos 

atributos dos stakeholders. Os achados da pesquisa mostraram que a comunicação com os 

stakeholders do projeto dependia da fase em que este se encontrava. Quanto maior fosse o 

acúmulo dos atributos dos stakeholders, maior seria a comunicação pessoal e a comunicação 

com os times. Comunicação com stakeholders menos salientes, isto é, com menos atributos, 

poderia ser feita de uma forma mais impessoal (Turkulainen et al., 2015). 
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Choi e Wang (2009) afirmaram em seu estudo que boas relações com os stakeholders 

não somente permitem que a organização tenha desempenho financeiro superior para se 

sustentar por longo prazo, mas também ajudam organizações com desempenho inferior a se 

recuperar de posições desvantajosas mais rapidamente. Os achados do estudo mostraram que o 

efeito positivo de uma boa relação dos stakeholders não é tão robusto como outros recursos da 

organização, tais como conhecimento tecnológico, mas foi o único fator identificado que 

permitiu que a organização se recuperasse de uma posição de desempenho inferior. Os achados 

mostraram que a boa relação dos stakeholders é mais importante para organizações se 

recuperando de um desempenho financeiro inferior do que para organizações que queiram 

manter seu desempenho financeiro robusto (Choi & Wang, 2009). 

 

2.3 TEORIA DOS STAKEHOLDERS  

 

Jawahar e McLaughlin (2001) abordaram a teoria do stakeholder do ponto de vista 

descritivo, ou seja, apresentaram um modelo que expõe como a corporação é, descrevendo-a 

como uma constelação de interesses cooperativos, competitivos e possuindo um valor 

intrínseco. A depender do estágio do ciclo de vida da organização, certos stakeholders são mais 

importantes que outros por seu potencial de satisfazer as necessidades críticas da organização. 

Os autores identificaram stakeholders específicos que se tornaram menos ou mais importantes, 

dependendo da evolução da empresa, e propuseram que a estratégia que uma organização deve 

usar depende da sua importância para a organização e da sua importância em relação a outro 

stakeholder. 

A tese central da teoria descritiva é que a importância dos stakeholders está 

positivamente relacionada com o acúmulo dos atributos de poder, legitimidade e urgência. Os 

stakeholders que possuírem mais atributos serão percebidos com maior importância que outros 

com menos atributos (Jawahar & McLaughlin, 2001). 

Jones (1995) abordou a teoria do stakeholder do ponto de vista instrumental, 

estabelecendo uma estrutura para examinar suas conexões entre a prática da gestão dos 

stakeholders e o atingimento de vários objetivos da organização. A proposição central da teoria 

instrumental é a de que as organizações que praticam a gestão dos stakeholders serão exitosas 

em termos de rentabilidade, estabilidade e crescimento. 

Uma empresa pode ser vista como um conjunto de contratos entre ela e seus 

stakeholders. Contrato, aqui, foi definido como a relação entre a empresa e as pessoas ou grupos 
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que podem afetar ou serem afetados pelos resultados organizacionais. Gerentes da alta gestão 

realizam contratos com os outros stakeholders, de modo direto ou indireto, com relação às 

decisões-chave da organização e, por causa disso, são considerados agentes contratuais para a 

empresa. A empresa pode ser definida, então, como um conjunto de contratos entre a alta 

gerência e seus stakeholders. Embora gerentes da alta gestão sejam tecnicamente stakeholders, 

o seu papel principal é atender a contratos em nome da empresa com outros stakeholders e 

também com eles mesmos. Gerentes da alta gestão estão no centro do modelo de stakeholder 

porque são eles que estabelecem contratos com outros stakeholders (Jones, 1995). 

A abordagem instrumental adotada por Jones (1995) indica que a gestão dos 

stakeholders está diretamente relacionada ao sucesso da organização. Considerando os estudos 

de Jawahar e McLaughlin (2001) e de Jones (1995), pode-se inferir que os atributos dos 

stakeholders, especificamente da alta gerência e dos gestores, estão diretamente relacionados 

ao sucesso organizacional. 

Donaldson e Preston (1995) analisam a Teoria dos Stakeholders do ponto de vista 

normativo, ou seja, uma teoria que envolve a aceitação de que stakeholders são pessoas ou 

grupos com interesses legítimos no tocante às atividades da organização. Os interesses dos 

stakeholders possuem um valor intrínseco, isto é, cada grupo de stakeholder merece sua 

consideração pelo seu próprio bem e interesse, e não meramente pelo interesse dos acionistas 

(Donaldson & Preston, 1995).  

A análise dos stakeholders indica que todas as pessoas ou grupos com interesses 

legítimos que participam de determinado empreendimento buscam obter certos benefícios sem 

haver qualquer prioridade de um benefício sobre o outro. Por essa razão, na figura a seguir, as 

setas entre a organização e seus stakeholders vão nas duas direções.  

Na figura 5, pode-se notar que todos os stakeholders estão equidistantes da organização. 
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Figura 5 - Modelo de Stakeholder em uma Organização 

Fonte: Adaptado de Donaldson e Preston (1995) 

 

Os três aspectos da Teoria dos Stakeholders estão inseridos uns nos outros. A 

abordagem descritiva focaliza-se nos conceitos da teoria com a realidade observada. A 

instrumental evidencia a conexão entre a gestão do stakeholder e o desempenho 

organizacional; e a normativa está relacionada com os direitos individuais, direitos de grupos 

e contratos sociais (Donaldson & Preston, 1995).  

A figura 6 representa os três aspectos da Teoria dos Stakeholders. 

 

Figura 6 - Aspectos da Teoria dos Stakeholders 

Fonte: Adaptado de Donaldson e Preston (1995) 

 

É importante entender como a Teoria dos Stakeholders evoluiu no tempo. Lapilume e 

Litz (2008) publicaram um compêndio, de mais de 20 anos de produção acadêmica, tendo como 

referência o trabalho seminal de Freeman (1984). A pesquisa foi focalizada em oito journals 

líderes em gestão (Academy of Management Review, Academy of Management Journal, 

Administrative Science Quarterly, Journal of Management, Journal of Management Studies, 

Organization Science, Organization Studies and Strategic Management Journal) e três journals 

específicos dedicados à ética nos negócios e aos problemas sociais na gestão (Business & 

Society, Ethics Quarterly and Journal of Business and Ethics).  

Na análise efetuada dos journals, os autores dividiram a teoria em três períodos 

principais:  
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• Período 1, denominado incubação, de 1984 a 1991, foi o período de 

apresentação da literatura emergente sobre stakeholder em conferências, 

dissertações, journals iniciantes e capítulos de livros.  

• Período 2, chamado de crescimento incremental, de 1991 a 1998, foi o período 

de desenvolvimento da teoria, quando apareceram publicações em journals 

importantes e ocorreram três conferências acadêmicas (duas no Canadá e uma 

na Finlândia) dedicadas à Teoria dos Stakeholders.  

• Período 3, o de maturidade, com início em 1999 e duração até o presente 

momento, é um período de crescente atenção sobre problemas sociais 

relacionados à gestão. 

 

A figura 7 ilustra os três períodos sobre a Teoria dos Stakeholders. 

 

 

Figura 7 - Períodos sobre a Teoria dos Stakeholders. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A produção acadêmica analisada por Lapilume e Litz (2008) identificou cinco temas 

principais, sendo eles: definição de stakeholders e saliência, ações e respostas dos stakeholders, 

ações e respostas das empresas, desempenho organizacional e debates sobre a teoria. Segundo 

os autores, para que a Teoria dos Stakeholders se tornasse uma teoria de gestão estratégica e 

ética organizacional, seria necessário que fosse aplicada para mais organizações, além de 

grandes empresas. Os autores asseveraram, também, que seriam necessários mais estudos 

qualitativos que utilizassem entrevistas, observação direta, reuniões de stakeholders e fontes 

secundárias. Observou-se, nessa pesquisa, uma escassez de estudos qualitativos 

especificamente em organizações sem fins lucrativos, pequenos negócios e empresas familiares 

(Lapilume & Litz, 2008). 

No âmbito de projetos, pode-se citar o estudo de Amaral et al. (2018) que objetivou 

traçar um panorama da produção científica sobre gestão de stakeholders em gestão de projetos 



 
 

42 

 

 

em que se percebeu uma produção crescente principalmente no setor de construção. Ao analisar 

o conteúdo dos artigos mais relevantes, detectou-se a predominância da abordagem 

instrumental (16 artigos), seguida da abordagem descritiva (11 artigos) e apenas um artigo 

abordando a teoria normativa. Os métodos mais utilizados nos artigos avaliados foram estudo 

de caso (14 artigos), survey (8 artigos) e revisão da literatura (6 artigos). Os estudos revelaram 

a predominância de trabalhos de caráter exploratório com poucos estudos quantitativos de 

caráter confirmatório, por conseguinte, indicando que stakeholders, no contexto de projetos, 

ainda, estão em uma fase de reconhecimento (Amaral et al., 2018).   

A tabela 5 sintetiza as abordagens teóricas apresentadas sobre a Teoria dos Stakeholders. 

 

Tabela 5 - Síntese da Teoria dos Stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo exposto na literatura apresentada, pode-se inferir que os stakeholders influenciam 

no ambiente organizacional e servi-los é garantia de sucesso em longo prazo. Sabe-se também 

que, dependendo do ciclo de vida de uma organização, alguns stakeholders são mais 

importantes que outros e seus interesses precisam ser balanceados no decurso do tempo. Desse 

modo, os stakeholders podem ser vistos como uma constelação de pessoas com interesses 
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cooperativos, competitivos e legítimos no que tange às atividades da organização. Além disso, 

constatou-se que as organizações que praticam a gestão dos stakeholders são exitosas em 

termos de rentabilidade, estabilidade e crescimento.  

A teoria descritiva procurou estudar os stakeholders e seus atributos de poder, urgência 

e legitimidade, enquanto a teoria instrumental buscou entender a gestão dos stakeholders e o 

sucesso nos negócios. A teoria normativa, por sua vez, procurou explicar o papel dos 

stakeholders e seus interesses na organização, pois cada grupo de stakeholder merece sua 

consideração pelo seu próprio bem e interesse, e não meramente pelo interesse dos acionistas. 

A importância dos stakeholders está positivamente relacionada ao acúmulo dos 

atributos de poder, legitimidade e urgência e servir aos stakeholders é garantia de bons 

resultados, em longo prazo, para a organização.  

Nesta seção, procurou-se contextualizar o papel dos stakeholders, sua importância e 

como eles podem afetar os resultados organizacionais. 

 

2.4 GESTÃO DOS STAKEHOLDERS  

 

Freeman (1984) afirmou, em seus estudos, que as teorias de gestão não se encontravam 

preparadas para responder à quantidade e aos tipos de mudanças que estavam ocorrendo no 

ambiente de negócios. Essas mudanças aconteciam entre os stakeholders internos 

(proprietários, clientes, empregados e fornecedores) e os stakeholders externos (governo, 

concorrentes, ambientalistas, grupos com especial interesse e mídia). O autor, então, advertiu 

que os gestores necessitariam levar em consideração todos os grupos e indivíduos que poderiam 

afetar ou ser afetados pela realização dos negócios da organização (Freeman, 1984).  

Ele também salientou em seus estudos que seria importante saber se a organização 

estaria no caminho planejado, para onde a organização estaria indo, em qual negócio a 

organização estaria, onde deveria estar, como a organização conseguiria chegar conforme seu 

planejamento, como deveria alocar recursos para atingir as metas, quais seriam as premissas 

sobre os stakeholders críticos e como eles afetariam cada divisão de negócio e os seus planos. 

 

 

 

 



 
 

44 

 

 

A figura 8 apresenta o processo de gestão estratégica segundo Freeman (1984). 

 

Figura 8 - Processo de Gestão Estratégica. 

Fonte: Adaptado de Freeman (1984). 

 

Os gestores deveriam prestar atenção aos stakeholders que possuem poder na 

organização, que sejam considerados legítimos quando são socialmente aceitos e que possuam 

senso de urgência quando são sensíveis às reivindicações críticas. Se os gestores querem fazer 

a gestão efetiva de seus stakeholders, eles precisam ir além para entender seus interesses e estar 

atentos a quais estratégias de influência serão adotadas (Freeman, 1984). 

Lapilume e Litz (2008) advertem que a gestão de stakeholders e o desempenho 

favorável da organização caminham de mãos dadas, porém a literatura que trata das conexões 

entre vários aspectos do desempenho social da corporação e do desempenho financeiro não 

traduz seus aspectos facilmente para o contexto da teoria de stakeholder. Quaisquer dos 

indicadores de desempenho financeiro ou social não incluem indicadores confiáveis sobre 

gestão de stakeholders. Segundo os autores, não existe evidência empírica que o desempenho 

financeiro e organizacional esteja relacionado à gestão dos stakeholders (Lapilume & Litz, 

2008). 

Kolk e Pinkse (2006) afirmaram que muitas pesquisas sobre responsabilidade social 

corporativa e gestão de stakeholders se focaram em três temas principais: identificação da 

natureza dos stakeholders, estudos sobre a influência dos stakeholders nas decisões 

organizacionais e identificação de diferentes estratégias para lidar com os stakeholders. 
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Existem poucos estudos sobre as consequências de se negligenciar a influência dos stakeholders 

dentro de uma organização. 

No estudo apresentado em 2006, os autores abordaram a influência dos stakeholders 

num ambiente de crise organizacional na Holanda, que era considerado um país referência em 

práticas de decisões colaborativas (Kolk & Pinkse, 2006). Comparando os dois casos 

apresentados no estudo, chega-se à conclusão que gestores tomaram ações deliberadas para 

reduzir o poder dos stakeholders. Os resultados mostraram também o quão foi importante que 

gestores e stakeholders estivessem cientes da interdependência dos seus interesses. Gestores 

não podem negligenciar o poder de outros stakeholders, pois podem colocar em risco a 

continuidade da organização. Por sua vez, os stakeholders não podem confiar cegamente nos 

gestores se os seus interesses não estiverem sendo atendidos com a atenção devida (Kolk & 

Pinkse, 2006). 

 

2.4.1 Stakeholders – Identificação e Atributos 

 

Um projeto envolve diversos interesses e, por causa disso, é essencial que se descubra, 

logo no início, como ele será gerenciado, afinal, é muito importante saber quem são as pessoas 

mais interessadas ou que mais influenciarão seus processos. Carvalho e Rabechini (2011) 

esclareceram que o sucesso dos projetos tem como elementos-chave a gestão dos stakeholders, 

sua identificação e o gerenciamento de suas expectativas. 

A definição clássica feita por Freeman (1984), de que stakeholders é qualquer grupo ou 

indivíduo que possa afetar ou ser afetado pelo atingimento dos objetivos organizacionais, é, 

certamente, uma definição que deixa a noção de participação e o campo de possíveis partes 

interessadas abertos para inclusão de qualquer um. Nessa definição, a noção de participação 

pode ser uni ou bidirecional (pode afetar ou ser afetada por), não havendo necessidade de 

impacto recíproco como as definições envolvendo relacionamentos, transações ou contratos.  

Clarkson (1984) enunciou que os stakeholders são voluntários ou involuntários 

portadores de risco. O stakeholder portador de risco voluntário é aquele que investiu algum 

capital humano ou financeiro na empresa; o stakeholder portador involuntário de risco é aquele 

que é afetado pelas atividades da empresa. Segundo o autor, sem o elemento “risco” não haveria 

partes interessadas. A abordagem do risco para denotar interesse em algo é um modo de limitar 

o campo do stakeholder para aqueles que possuem legítimos argumentos, independentemente 
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do poder de influenciar a empresa ou da legitimidade de suas relações dentro dela (Clarkson, 

1984). 

Os stakeholders podem ser identificados pela possessão dos seguintes atributos: o poder 

do stakeholder de influenciar a organização; a legitimidade dos relacionamentos do 

stakeholder dentro da organização; e a urgência na reinvindicação do stakeholder sobre a 

organização. A importância dos stakeholders está positivamente relacionada ao acúmulo dos 

atributos de poder, legitimidade e urgência (Freeman, 1984; Jawahar & McLaughlin, 2001). 

Mitchell, Agle e Wood (1997) afirmaram que o poder ganha autoridade a partir da 

legitimidade e é exercido por meio da urgência. 

A tabela 6 elenca as principais características dos atributos dos stakeholders com suas 

bases correspondentes. 

 

Tabela 6 - Atributos dos stakeholders. 

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997) 

 

Os gestores que almejam atingir os objetivos organizacionais devem dar particular 

atenção aos stakeholders, identificando-se a possessão de um, de dois ou de todos os três 

atributos (poder, legitimidade e urgência) ‒ denominada saliência.  Visto que a definição de 

saliência é o grau no qual os gestores dão prioridade às reivindicações concorrentes dos 

stakeholders, os autores indicam que a saliência do stakeholder estará positivamente 

relacionada ao número acumulativo dos atributos – poder, legitimidade e urgência – percebidos 

pelos gestores (Mitchell et al., 1997). 
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A figura 9 apresenta as diferentes combinações dos atributos dos stakeholders. 

 

Figura 9 - Classes Qualitativas dos Stakeholders. 

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997) 

 

Mitchell et al. (1997) classificaram os stakeholders segundo seus atributos. As classes 

1, 2 e 3 são de baixa saliência, denominadas stakeholders latentes, pois possuem um só 

atributo. As classes de saliência moderada são as 4, 5 e 6, que possuem dois atributos e são 

chamadas de stakeholders expectativos. A classe 7 é a classe de maior saliência dos 

stakeholders, pois possui os três atributos ao mesmo tempo e é denominada stakeholders 

definitivos (Mitchell et al., 1997).  

A figura 10 sintetiza a classificação dos stakeholders com relação ao acúmulo de 

atributos (grau de saliência). 

 

Figura 10 - Classificação dos stakeholders por atributos. 

Fonte: Adaptado Mitchell et al. (1997). 
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Os stakeholders latentes podem ser classificados em dormentes (poder), naturais 

(legitimidade) e exigentes (urgência). Os stakeholders expectativos (que possuem dois 

atributos) podem ser classificados como dominantes (poder e legitimidade), dependentes 

(legitimidade e urgência) e perigosos (poder e urgência). Os stakeholders definitivos possuem 

os três atributos de poder, legitimidade e urgência. Ainda, foi possível classificar a área em 

que há a ausência de todos os atributos como sendo de não stakeholders ou potenciais 

stakeholders. 

A figura 11 mostra as classificações de cada stakeholder e suas combinações de 

atributos. 

 

 

Figura 11 - Tipologia dos stakeholders. 

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (1997) 

 

Apresenta-se, a seguir, uma descrição mais detalhada das tipologias dos stakeholders 

segundo Mitchell et al. (1997): 

• Stakeholder dormente (1): o poder é seu atributo principal e utilizado para 

impor sua vontade na organização, e não por possuir relacionamentos legítimos 

ou reivindicações urgentes. O poder pode ser coercitivo, utilitário ou simbólico. 

Sua interação com a organização pode ser mínima ou inexistente.  

• Stakeholder natural (2): não tem poder nem reivindicações urgentes e, 

portanto, não exerce pressão sobre os gestores na organização.  
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• Stakeholder exigente (3): são stakeholders que urgem por reivindicações, sem 

possuir poder nem legitimidade. São os “mosquitos que ficam zumbindo” nos 

ouvidos dos gestores.  

• Stakeholder dominante (4): situação na qual os stakeholders são poderosos e 

legítimos, a sua influência na empresa é assegurada porque eles formam uma 

coalisão dominante no empreendimento. Espera-se que essa classe de 

stakeholder tenha algum mecanismo formal que confirme sua importância na 

organização (membros de conselho, departamento de recursos humanos, 

escritórios de relações governamentais).  

• Stakeholder perigoso (5): pelas suas características coercitivas, ele pode tornar-

se perigoso para a organização porque ações coercitivas levam a um status 

ilegítimo. Falhas na identificação desta classe de stakeholders podem resultar 

em perda da possibilidade de mitigar os possíveis danos à organização. 

• Stakeholder dependente (6): são aqueles que não possuem poder, porém eles 

têm reivindicações urgentes e legítimas. Eles dependem de outros com poder 

para levar seus pedidos adiante. 

• Stakeholder definitivo (7): um stakeholder exibindo poder e legitimidade já 

será um membro da coalizão dominante da organização. Quando o mesmo 

stakeholder possuir o atributo da urgência, os gestores darão a devida prioridade 

para atender à sua reivindicação. Qualquer classe de stakeholder que possua dois 

atributos pode passar a ser definitiva pela aquisição do atributo faltante. O 

movimento mais comum é que um stakeholder dominante torne-se definitivo.  

 

Os stakeholders mudam a saliência requerendo diferentes graus e tipos de atenção, 

dependendo dos atributos que possuem e do nível de saliência em função de cada tipo de 

problema ou do tempo. Essa análise proposta pelos autores permite aos gestores mapear os 

stakeholders, bem como perceber as implicações morais das suas ações em relação a outros 

stakeholders (Mitchell et al., 1997). 

Aaltonen (2011) estudou as diferentes estratégias utilizadas pelos stakeholders do 

projeto para aumentar a sua saliência. Segundo o autor, gerentes de projeto devem considerar 

as necessidades e os requerimentos dos stakeholders para garantir sucesso na execução. O 

estudo mostrou que quanto mais poder tiver o stakeholder, mais salientes serão suas demandas 

perante os olhos da gestão da empresa. Poder é definido como a habilidade daqueles que detêm 
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o poder de conseguir os resultados que desejam. Quanto mais legítimas forem as demandas dos 

stakeholders, mais positivas serão as respostas da empresa, sendo que a urgência foi 

considerada o terceiro atributo que aumenta a saliência do stakeholder.  

Os resultados do estudo mostraram que os stakeholders influenciaram a maneira como 

os gestores percebiam a importância da saliência. No caso estudado, a estratégia adotada para 

aumento da saliência foi de retenção direta de recursos para aumentar o poder de negociação 

com os principais stakeholders (Aaltonen, 2011).  

Olander e Landin (2005) estudaram como a atitude ou a percepção negativa do 

stakeholder poderia afetar ou mesmo obstruir a implementação de um projeto. O estudo 

apresentado pelos autores avaliou projetos de casas e da construção de uma ferrovia. A razão 

principal na escolha dos casos foi que ambos apresentaram dificuldades na gestão das demandas 

e necessidades dos stakeholders externos, além de serem casos diferentes em tamanho e 

natureza. 

Agrupar os stakeholders na matriz de poder/interesse ajudou, de alguma forma, a gestão 

de projetos a identificar como a comunicação e a relação entre os stakeholders poderiam afetar 

o projeto e a sua implementação (Olander & Landin, 2005). 

A figura 12 apresenta a matriz poder/interesse utilizada no estudo. 

 

Figura 12 - Matriz de Poder/Interesse 

Fonte: Adaptado de Olander e Landin (2005). 

 

Do estudo de caso, pôde-se extrair quatro lições apreendidas para os gerentes de 

projetos, segundo Olander & Landin (2005), são elas:  
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(1) Investigar todas as opções possíveis e as soluções para cumprir com os objetivos do 

projeto não somente pelos aspectos quantitativos, mas, também, pelos aspectos 

qualitativos de influência potencial dos stakeholders.  

(2) Definir claramente os argumentos positivos e negativos sobre as opções escolhidas 

em relação às outras opções investigadas de modo a mostrar confiabilidade aos 

stakeholders que são afetados negativamente pelo projeto.  

(3) A análise dos stakeholders não é estática e deve ser feita ao longo do ciclo de vida 

do projeto com o propósito de ganhar conhecimento sobre a influência potencial 

dos vários stakeholders nos diferentes estágios do projeto.  

(4) Antes de qualquer decisão, é prudente uma avaliação do impacto dos diferentes 

stakeholders. 

 

Newcombe (2003) explorou o conceito de stakeholders do projeto que se estende da 

definição tradicional de cliente para o usuário do empreendimento e da comunidade. Segundo 

o autor, stakeholders do projeto são grupos ou indivíduos que têm uma participação ou 

expectativa em relação ao desempenho do projeto, incluindo clientes, gerentes de projetos, 

projetistas, terceiros, fornecedores, usuários e a comunidade como um todo. Tradicionalmente, 

os stakeholders do projeto são os participantes principais e diretamente envolvidos com ele. 

De acordo com o entendimento do autor, o poder é o mecanismo pelo qual a influência 

dos stakeholders define a direção e as decisões de um projeto. Esse poder pode ser usado para 

manter o status quo ou para reforçar mudanças fundamentais, ganhando aprovação sobre as 

decisões ou implementando mudanças durante o projeto, dependendo, em grande parte, das 

atitudes e dos motivos dos stakeholders.  

Os stakeholders interagem com os projetos por meio de forças opostas: a força da 

cooperação, a força do conflito e da competição. Balancear essas forças opostas e os interesses 

dos stakeholders é o principal papel do gerente de projetos. A matriz de poder/previsibilidade 

foi introduzida, por Newcombe (2003), para mapear os diferentes stakeholders em seus 

quadrantes. Stakeholders que possuem alta previsibilidade e baixo poder apresentam poucos 

problemas, igualmente, aqueles que são imprevisíveis, mas possuem baixo poder, são 

gerenciáveis. Stakeholders com poder e com alta previsibilidade podem ter influência na 

estratégia do projeto. 

Os mais difíceis de gerenciar são aqueles imprevisíveis e com poder. Esse grupo pode 

representar perigo por usar seu poder para influenciar na estratégia do projeto. A alocação dos 
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stakeholders nos quadrantes permite aos gerentes de projetos avaliarem o tamanho do problema 

a ser enfrentado gerenciando os diferentes stakeholders do projeto (Newcombe, 2003). 

A figura 13 dispõe da matriz de poder e previsibilidade proposta pelo autor. 

 

Figura 13 - Matriz de Poder/Previsibilidade. 

Fonte: Adaptado de Newcombe (2003). 

 

As duas matrizes apresentadas por Newcombe (2003) e Olander e Landin (2005) 

abordam o poder como atributo principal do stakeholder, relacionando-o com nível de interesse 

e previsibilidade, portanto, confirmando que o atributo de poder define, segundo os autores, a 

direção e as decisões de um projeto. 

Olander (2007) propôs, em seu estudo, um índice de impacto para determinar a 

probabilidade dos stakeholders utilizarem sua influência e sua posição no projeto. Segundo o 

estudo, os stakeholders podem ser proponentes ou oponentes e, muitas vezes, usam o poder de 

um deles para seu benefício. O índice de impacto foi proposto para entender e avaliar o impacto 

dos diferentes stakeholders pelo seu atributo, pela sua posição de valor e pelo índice chamado 

de interesse adquirido.  

Segundo o autor, é importante monitorar proativamente a influência que os stakeholders 

de maior poder possuem no processo de decisão, pois seus atributos são a base de análise e 

definem as obrigações que o gerente de projetos tem para com eles. O índice de impacto 

combinou os três atributos em uma só análise. O índice pode ser usado como uma ferramenta 

de avaliação e planejamento, podendo ser usada proativamente para estruturar a gestão dos 

stakeholders em um projeto (Olander, 2007). 
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O estudo de Olander (2007) revelou a importância que deve ser dada, por parte do 

Gerente de Projetos, para os atributos dos stakeholders externos durante o planejamento e a 

execução de determinado projeto e confirmou novamente a importância do atributo de poder. 

Aaltonen et al. (2015) estudaram a dinâmica dos stakeholders e seu impacto nas fases 

iniciais da gestão de projetos. O objetivo do estudo foi entender melhor a influência dos 

stakeholders nas fases iniciais de um projeto. Geralmente, os primeiros estágios de um projeto 

são caracterizados por incertezas, ambiguidades e interação entre os stakeholders. Os autores 

introduziram a matriz de saliência dos stakeholders medindo o grau com que eles apoiam os 

projetos.  

Os achados mostraram que a saliência e o grau com que os stakeholders suportaram as 

diferentes fases do projeto mudaram. Os stakeholders usaram várias estratégias de influência 

que definiram sua saliência. Os achados indicaram que as estratégias de influência dos 

stakeholders e as estratégias de gestão dos stakeholders possuem um papel crucial nas 

mudanças dos atributos dos stakeholders ao longo do projeto (Aaltonen et al., 2015). 

O estudo efetuado por Agle, Mitchell e Sonnelfeld (1999), com grandes empresas 

americanas, relacionou os atributos de poder, legitimidade, urgência com os valores dos Chief 

Executive Officers (CEOs) e com o desempenho da organização. Foram encontradas fortes 

evidências que suportaram a relação positiva entre a saliência, os valores dos CEOs e o 

desempenho social da organização. O estudo não confirmou a relação entre a saliência e o 

desempenho financeiro, porém o modelo pôde confirmar que, para os CEOs, os atributos dos 

stakeholders são individuais e cumulativos, de forma direta, relacionados com a saliência dos 

stakeholders (Agle et al., 1999). 

Roome e Wijen (2006) enunciaram que organizações que envolvem ativamente os seus 

stakeholders possuem mais chances de obter sucesso com o aumento do seu comprometimento, 

o aumento da eficiência organizacional, a redução de perdas em material, a redução dos custos 

de transação, a redução de riscos e de conflitos, o melhor serviço ao usuário final, a maior 

motivação e a melhoria da aprendizagem organizacional (Roome &Wijen, 2006). 

Oliveira e Rabechini (2018) pesquisaram a gestão dos stakeholders e a influência da 

confiança no âmbito de projetos e demonstraram uma relação positiva da confiança ao longo 

do ciclo de vida de um projeto (Oliveira & Rabechini, 2018). 

Chinyo e Akintoye (2008) efetuaram um estudo qualitativo com o objetivo de investigar 

a prática da gestão dos diferentes stakeholders e identificar as diferentes abordagens utilizadas 

por eles (abordagem sistemática e abordagem operacional). Abordagens chamadas sistemáticas 
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são aquelas que possuem princípios e procedimentos de comportamento para gestão dos 

stakeholders, pelos quais se reconhece que o suporte da alta gestão é essencial para o 

engajamento efetivo dos stakeholders. Uma abordagem que apresenta uma postura proativa e 

encoraja os stakeholders a externarem suas preocupações. 

 Abordagens operacionais são aquelas adotadas pelos empregados que reconhecem que 

a comunicação é uma ferramenta efetiva para manter as relações existentes. Elas oferecem 

alternativas aos stakeholders, assim, amenizando insatisfações ocasionadas na implementação 

de um projeto. O estudo salientou a importância de ouvir e ceder às demandas dos stakeholders 

quando isso fosse possível, a importância de engajar os stakeholders por meio de negociações 

para se chegar a um ponto de vista comum, como também para endereçar problemas potenciais 

que por ventura viessem a aparecer.  

Segundo apontaram os autores, muitas vezes, faz-se necessário o uso combinado de 

diferentes abordagens para se engajar os stakeholders. O estudo concluiu que as abordagens 

estavam inter-relacionadas e que as expectativas dos stakeholders deveriam ser respeitadas e 

honradas (Chinyo & Akintoye, 2008). 

Existem estudos relacionando os atributos dos stakeholders no âmbito social e 

governamental, isto é, como as empresas enxergam o governo e a sociedade em atividades que 

elas adotam. Oliveira et al. (2015) estudaram a influência do governo, de agentes econômicos 

e da sociedade nas organizações que adotaram os princípios de produção limpa.  

O estudo baseou-se nos atributos de poder, legitimidade e urgência utilizados pelos 

stakeholders para obrigar as empresas a implementarem tais princípios. Os estudos detectaram 

que a maioria das empresas enxergava o governo com poder para adotar medidas que 

regulamentavam as regras ambientais, além de adotar medidas educativas para influenciar a 

adoção de princípios de produção limpa.  

As empresas enxergaram os agentes econômicos com poder, legitimidade e urgência 

influenciando nas medidas para adoção de produção limpa. Essa influência como stakeholders 

definitivos deu-se pelo fato de as empresas adotarem práticas de desenvolvimento sustentável 

nas decisões de negócio.  

A influência da sociedade mostrou-se menos relevante na adoção de princípios de 

produção limpa, revelando, desse modo, que a sociedade tem pouco conhecimento sobre 

práticas de produção sustentável e não possui poder sobre as organizações para que elas 

implementem tais práticas (Oliveira et al., 2015). 
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O estudo de caso feito por Amaral et al. (2018) teve o objetivo de examinar como os 

gestores identificavam, classificavam e priorizavam stakeholders de um evento esportivo. Os 

resultados mostraram que a priorização dos stakeholders pelos gestores ocorreu de forma a dar 

maior importância para aqueles que apresentaram dois ou mais atributos, apesar de ter havido 

certo desalinhamento entre a saliência e a priorização dos gestores. O stakeholder definitivo 

não foi classificado como o mais prioritário por nenhum dos respondentes. O atributo de 

legitimidade foi o mais presente nesse tipo de projeto (Amaral et al., 2018).  

Hooge e Dalmasso (2015) estudaram a gestão de stakeholders internos no contexto de 

projetos disruptivos de pesquisa e desenvolvimento. O estudo apresentou a importância dos 

stakeholders no papel de especialistas em tecnologia e estrategistas de projetos de inovação. 

Do ponto de vista dos times de engenharia e pessoas que tomam decisões, as influências 

positivas ou negativas geradas pelos stakeholders dependem de três lógicas de legitimidade. A 

habilidade de utilizar o conhecimento para justificar o projeto, a habilidade para descrever os 

benefícios dos projetos disruptivos em termos de competitividade e diferenciação e a habilidade 

para descrever os benefícios para organização. A pesquisa mostrou que a percepção de 

legitimidade constitui um fator-chave para os projetos estudados (Hooge &Dalmasso, 2015). 

A tabela 7 sintetiza as abordagens teóricas apresentadas sobre Identificação e Atributos 

dos Stakeholders.  

 

Tabela 7 - Identificação e Atributos dos Stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A literatura apresentada nesta seção evidenciou a importância da gestão dos 

stakeholders para o sucesso organizacional. No ambiente de projetos, a gestão dos stakeholders 

ainda está numa fase de reconhecimento, como afirmaram os autores Amaral et al. (2018). Pelo 

exposto nos estudos apresentados, sabe-se que a importância dos stakeholders está 

positivamente relacionada ao acúmulo de seus atributos. Os gestores prestam atenção aos 

stakeholders que possuem poder na organização, que sejam considerados legítimos e que 

possuem senso de urgência.  

Mitchell et al. (1997) afirmaram que o poder ganha autoridade a partir da legitimidade 

e é exercido por meio da urgência. O atributo de poder fica evidenciado nos estudos de 

Aaltonen (2011), em que ele afirmou que quanto mais poder tiver o stakeholder, mais salientes 

serão suas demandas. Olander e Landin (2005) e NewCombe (2003), também, evidenciaram o 

atributo de poder, propondo matrizes de poder/interesse e poder/previsibilidade. 

Os estudos que evidenciam o atributo de legitimidade são aqueles de Amaral et al. 

(2018), que constataram que o atributo de legitimidade foi o mais evidente no âmbito de 

projetos esportivos, e, também, o estudo efetuado por Oliveira e Rabechini (2018), pelo qual se 

pesquisou a influência positiva da confiança ao longo dos ciclos de vida de um projeto. Entende-

se que confiança e atributo de legitimidade estão intimamente ligados, pois legitimidade pode 

ser interpretada como a percepção generalizada de que ações de um indivíduo ou grupo são 

desejáveis e estão de acordo com um sistema de normas, crenças e valores. 

 

2.5 ATRIBUTOS DOS STAKEHOLDERS E SUCESSO DO PORTFÓLIO DE 

PROJETOS  

Alguns pesquisadores estudaram os atributos dos stakeholders fazendo uma conexão 

direta com sucesso em projetos. Bourne e Walker (2005) examinaram o atributo de poder no 

sucesso em projetos demonstrando que um gerente de projetos terá maior sucesso se entender 

a estrutura formal e informal de poder da organização. Se gerentes de projetos entenderem a 

influência dos stakeholders e sua intensidade, eles poderão envolver os stakeholders de maior 

influência no processo de comunicação, dessa maneira, evitando possíveis problemas. Portanto, 

somente um gerente de projetos que tenha construído credibilidade e conhece a estrutura de 

poder da organização poderá identificar sinais de crise antes que problemas aconteçam (Bourne 

& Walker, 2005).   

O comportamento e a gestão do stakeholder são fatores críticos de sucesso do portfólio 

de projetos. O estudo liderado por Beringer et al. (2013) investigou a intensidade de 
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engajamento (IoE) dos stakeholders internos de um portfólio de projetos e sua relação com o 

seu sucesso. O estudo apontou que o efeito dos stakeholders é específico de cada fase do 

portfólio e a claridade do papel dos stakeholders depende da maturidade do processo de gestão 

do portfólio de projetos, com isso, afetando a relação da IoE dos stakeholders e o sucesso do 

portfólio (Beringer et al., 2013). 

Outro estudo efetuado por Beringer, Jonas e Gemünden (2012) analisou o 

comportamento dos stakeholders e sua gestão como fatores críticos de sucesso para a gestão do 

portfólio de projetos. A premissa do estudo foi que stakeholders influenciam uns aos outros 

numa interação complexa de múltiplos e interdependentes stakeholders. A pesquisa procurou 

responder às questões sobre como os diferentes stakeholders engajavam-se nas distintas fases 

da gestão de portfólio de projetos. A premissa do estudo era de que quanto mais alto fosse o 

engajamento na fase de estruturação do portfólio, mais alto seria na fase de gestão de recursos 

com os gerentes de linha, bem como mais alto seria na fase de direção do portfólio com os 

gerentes de portfólio de projetos. 

Os resultados do estudo relataram que Gerentes Seniores dominaram a fase de 

estruturação do portfólio. Gerentes de Linha lideraram a fase de gestão de recursos e Gerentes 

de Portfólio tenderam a dominar a fase diretiva do portfólio. Gerentes de projeto não revelaram 

nenhuma dominância de engajamento nas fases de gestão do portfólio. A responsabilidade dos 

gerentes seniores no processo de gestão de portfólio de projetos esteve basicamente centrada 

em tarefas da fase de estruturação do portfólio. O estudo mostrou que, se os gerentes seniores 

tendessem a microgerenciar e dedicassem seu tempo a temas operacionais, outros stakeholders, 

que deveriam ser normalmente responsáveis por essas tarefas, reduziriam seu engajamento 

(Beringer et al., 2012). 

O estudo elucidou, ainda, que o papel do gerente de portfólio de projetos era 

relativamente novo quando comparado com os outros papéis de gerentes seniores, gerente de 

linha e gerente de projetos (Beringer et al., 2012). Dentro de um sistema imaturo de gestão de 

portfólio de projetos, pode-se assumir que os gerentes de portfólio de projetos não estarão 

qualificados, não possuirão suficientes recursos nem uma posição forte na organização, o que 

dificultaria o seu engajamento no processo. Stakeholders com posições mais tradicionais na 

organização substituem os stakeholders em novas posições como a de gerente de portfólio de 

projetos. À medida que a maturidade do portfólio de projetos aumenta, por conseguinte, eleva 

a importância do papel do gerente de portfólio de projetos (Beringer et al., 2012). 
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A tabela 8 sintetiza as abordagens teóricas relacionando os atributos dos stakeholders 

ao sucesso do portfólio de projetos.  

 

 

Tabela 1 - Atributo dos stakeholders e sucesso em projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O atributo de poder novamente fica em evidência no estudo de Bourne e Walker (2005), 

nesse sentido, demonstrando que um gerente de projetos terá maior sucesso se entender a 

estrutura formal e informal de poder da organização. Pôde-se constatar, também, que a 

intensidade de engajamento dos stakeholders muda em cada fase do portfólio e a clareza do 

papel dos stakeholders depende da maturidade do processo de gestão do portfólio de projetos. 

As fases do portfólio de projetos são influenciadas por diferentes posições de liderança de uma 

organização.  

Existem alguns autores que discordam que o suporte da alta gestão e a correta alocação 

de recursos levem ao sucesso do portfólio de projetos. Como exemplo, pode-se citar Ernst 

(2001), que estudou casos em que foi dada uma atenção especial a um grupo de projetos, dessa 

maneira, negligenciando outros projetos mediante decisões autocráticas da alta gestão. Essa 

atitude autocrática favoreceu certos projetos que colocaram em xeque o valor geral de todo o 

processo de gestão do portfólio de projetos. 

Outro estudo que vai de encontro ao que a literatura disserta sobre poder, engajamento 

dos stakeholders e sucesso em projetos foi o apresentado por Constâncio e Souza (2016). Os 

autores mediram o nível de engajamento dos stakeholders em projetos e os resultados não 

confirmaram a relação do nível de engajamento e sucesso em projetos. Em apenas 11% dos 

projetos pesquisados encontrou-se um nível de engajamento alto e um bom desempenho do 

projeto (Constâncio & Souza, 2016). 
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Os diferentes resultados em estudos efetuados indicam a necessidade de se seguir em 

pesquisas para encontrar uma relação robusta entre gestão de stakeholders, seus atributos e 

sucesso em projetos. 

 

2.6 SÍNTESE DA REVISÃO TEÓRICA 

2.6.1 Teoria dos Stakeholders 

Os stakeholders influenciam no ambiente organizacional integrando fronteiras. 

Organizações que praticam a gestão dos stakeholders são exitosas em termos de rentabilidade, 

estabilidade e crescimento. Os stakeholders podem ser vistos como uma constelação de pessoas 

com interesses cooperativos, competitivos e legítimos em relação às atividades da organização. 

Dependendo do ciclo de vida da organização, certos stakeholders são mais importantes que 

outros.  

A importância dos stakeholders está positivamente relacionada ao acúmulo dos 

atributos de poder, legitimidade e urgência. Servir aos stakeholders é garantia de bons 

resultados em longo prazo para a organização (Freeman,1984; Jones,1995; Donaldson & 

Preston, 1995; Jawahar & McLaughlin, 2001; George, 2003; Freeman et al., 2010). 

A tabela 9 apresenta os autores, seus principais constructos e as variáveis abordadas no 

estudo. 

 

Tabela 9: Teoria dos Stakeholders - Autores, constructo e variáveis  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.6.2 Identificação e Atributo dos Stakeholders 

Agle et al. (1999) comprovaram relação positiva entre saliência dos stakeholders, 

valores dos CEOs e desempenho social da organização, porém não conseguiram comprovar 

relação entre saliência e desempenho financeiro. Olander e Landin (2005) afirmam que a análise 

dos stakeholders não é estática e deve ser feita ao longo do ciclo de vida do projeto. Oliveira e 

Rabechini (2017) assinalam a relação positiva da confiança com o envolvimento e a 

comunicação dos stakeholders nos diferentes estágios de um projeto.  

As evidências acadêmicas relatam uma predominância de estudos focalizados nos 

atributos de poder e urgência. Poucos estudos foram apresentados relacionando o atributo 

legitimidade no desempenho de projetos ou no desempenho organizacional. A tabela 10 

apresenta os autores, seus principais constructos e as variáveis abordadas no estudo. 

 

Tabela 10: Identificação e Atributos dos Stakeholders - Autores, constructo e variáveis  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.6.3 Portfólio de Projetos e Stakeholders do Portfólio de Projetos 

O portfólio de projetos e a sua gestão estão positivamente relacionados ao sucesso do 

portfólio e ao sucesso dos negócios. Conhecer, identificar e envolver os stakeholders são 

atitudes que proporcionam maior chance de sucesso organizacional e melhoria da 

aprendizagem. As fases coincidentes na literatura abordando a gestão do portfólio foram 

estruturação do portfólio, que está baseada na visão estratégica da organização; gestão dos 

recursos necessários para executar os projetos selecionados no portfólio; e a direção do 

portfólio, caracterizada pela gestão de múltiplos projetos (Levine, 2005; Rome & Wijen, 2006; 
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Freeman et al., 2007; Meskendahl, 2010; Jonas, 2010; Carvalho & Rabechini, 2011; Beringer 

et al., 2013; Patanakul, 2015). 

A tabela 11 apresenta os autores, seus principais constructos e as variáveis abordadas 

no estudo. 

 

Tabela 11: Portfólio de projetos e Stakeholders do Portfólio de projetos - Autores, constructos e variáveis  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.6.4 Sucesso do Portfólio de Projetos 

A estruturação do portfólio, alinhada à estratégia organizacional, está positivamente 

relacionada ao sucesso do portfólio e ao sucesso dos negócios (Cooper, 2004; Bourne & 

Walker, 2005; Martinsuo & Lehtonen, 2007; Meskendahl, 2010; Jonas, 2010; Lecher & Dvir, 

2010; Beringer et al., 2012; Pedro & Gardiner, 2015). 

A partir da revisão da literatura, pode-se afirmar que a importância dos stakeholders é 

diretamente proporcional ao acúmulo dos seus atributos. Ao longo do ciclo de vida do projeto 

é necessário fazer uma avaliação dinâmica dos atributos devido às suas mudanças de acordo 

com o ciclo de vida do projeto. Como dimensões de sucesso do portfólio de projetos, pode-se 

citar a maximização do valor financeiro do portfólio, o balanceamento de projetos, o 

alinhamento estratégico, a utilização de sinergias entre os projetos do portfólio e o sucesso para 

organização. 

A tabela 12 apresenta os autores, seus principais constructos e as variáveis abordadas 

no estudo. 
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Tabela 12: Dimensões de sucesso do portfólio de projetos - Autores, constructo e variáveis  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na figura 14, procurou-se sintetizar a revisão teórica que serviu de base para a proposta 

do modelo teórico da presente tese. 

 

Figura 14 - Síntese da revisão teórica 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O referencial teórico apresentado aborda a teoria descritiva e instrumental na gestão dos 

stakeholders, desse modo, demonstrando uma relação positiva com sucesso organizacional e 

sucesso do portfólio de projetos. Existem escassos estudos acadêmicos relacionando os 

atributos dos stakeholders com a gestão e o sucesso do portfólio de projetos. Essa lacuna na 

literatura pode ser comprovada no apêndice C da presente tese.  

 

2.7 MODELO TEÓRICO 

Para estudar a influência dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos, 

adotou-se a abordagem de Beringer et al. (2013) que define como atividades gerenciais de um 

portfólio de projetos a estruturação do portfólio, a gestão dos recursos e a direção do 

portfólio. 

O modelo teórico proposto na presente tese teve como premissa que o sucesso do 

portfólio de projetos está relacionado à influência dos atributos dos stakeholders do portfólio 
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de projetos nas fases gerenciais do portfólio. As dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

consideradas no modelo foram maximização do valor financeiro do portfólio, 

balanceamento dos projetos e alinhamento estratégico. Entende-se como stakeholders do 

portfólio de projetos qualquer indivíduo ou grupo que tenha relação com o portfólio de 

projetos e que possa afetar ou ser afetado pelo atingimento dos objetivos do portfólio (Beringer 

et al., 2013). 

Em razão da necessidade de entender a influência dos atributos dos stakeholders do 

portfólio de projetos na gestão do portfólio e nas suas dimensões de sucesso, apresentou-se o 

modelo teórico representado na figura 15. 

 

Figura 15 - Modelo teórico da tese 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Estudos comprovaram que conhecer os stakeholders, ao longo da gestão do portfólio 

de projetos, ajudará as organizações a garantirem o sucesso dos seus projetos e de sua estratégia. 

Organizações que envolvem ativamente os seus stakeholders apresentam mais chances de 

sucesso, como aumento da eficiência organizacional, redução de perdas em material, esforço e 

tempo, redução dos custos de transação, redução de riscos de conflitos, melhor serviço ao 

usuário final, maior motivação e melhoria da aprendizagem organizacional (Roome & Wijen, 

2006; Meskendahl, 2010). 

No ambiente organizacional, os executivos exercem papel importante na efetiva gestão 

do portfólio de projetos devido ao seu comportamento e ao processo de tomada de decisão no 

qual estão envolvidos. O suporte da alta gestão torna-se, portanto, um fator de sucesso na 

execução do portfólio de projetos (Levine, 2005; Jamielson & Jamielson, 2005; Jonas, 2010; 

Littau, Jujagiri & Adlbrech, 2010). 
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Com relação ao atributo dos stakeholders, sabe-se que a tese central da teoria descritiva 

elaborada por Jawahar e McLaughlin (2001) é que a importância dos stakeholders está 

positivamente relacionada ao acúmulo dos atributos de poder, legitimidade e urgência, sendo 

que stakeholders que apresentem mais atributos serão percebidos com maior importância que 

outros com menos atributos. 

Ao considerar que o envolvimento ativo dos stakeholders e o acúmulo de seus 

atributos influenciam nos resultados da organização, é possível afirmar que os atributos dos 

stakeholders podem influenciar o sucesso do portfólio de projetos, pois este está positivamente 

relacionado ao sucesso dos negócios (Turkulainen et al., 2015). 

Por sua vez, sabe-se também que a teoria instrumental postulada por Jones (1995) 

estabeleceu uma estrutura para examinar as conexões entre a prática da gestão dos stakeholders 

e o atingimento de vários objetivos da organização. A proposição central da teoria instrumental 

é a de que organizações que praticam a gestão dos stakeholders serão exitosas em termos de 

rentabilidade, estabilidade e crescimento. Sabe-se que gestores prestam atenção aos 

stakeholders que possuem poder na organização, que sejam considerados legítimos quando são 

socialmente aceitos e que possuem senso de urgência quando são sensíveis às reivindicações 

críticas (Freeman, 1984). 

Os stakeholders mudam a saliência requerendo diferentes graus e tipos de atenção, 

dependendo dos atributos que possuem e do nível de saliência em função de cada tipo de 

problema ou do tempo (Mitchell et al., 1997). Assim, fazer a gestão dos stakeholders 

conhecendo a fundo a influência de seus atributos nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

é um bom caminho para se obter sucesso na execução do portfólio. Além disso, sabe-se que os 

atributos dos stakeholders mudam conforme o ciclo de vida do projeto. Pode-se inferir, a partir 

dos estudos apresentados, que, provavelmente, os atributos dos stakeholders devem variar ao 

longo das fases gerenciais do portfólio de projetos. 

Com base nos argumentos supra presentados, definiu-se como uma das proposições da 

tese que os atributos dos stakeholders influenciam as fases gerenciais do portfólio de projetos 

e são diferentes ao longo de cada fase gerencial. 

 

P1: Diferentes atributos dos stakeholders influenciam as fases gerenciais do portfólio de 

projetos. 
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Executivos desempenham ações essenciais na implementação de uma efetiva gestão de 

portfólio de projetos. O comportamento dos executivos e o processo de tomada de decisão são 

fundamentais para essa efetividade. A propriedade e a gestão do portfólio de projetos exercem 

papéis importantes a serem desempenhados por um ou mais indivíduos (gestor de portfólio de 

projetos), que manterão os executivos conectados com suas funções no processo de gestão. O 

portfólio de projetos está positivamente relacionado com o sucesso nos negócios, consistindo 

em sucesso econômico e, consequente, preparação para o futuro (Levine, 2005). Pelos estudos 

anteriormente apresentados, sabe-se que as dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

comumente abordadas são a maximização de valor financeiro do portfólio, o balanceamento 

dos projetos do portfólio e o seu alinhamento com a estratégia da organização.  

O principal objetivo na gestão do portfólio de projetos é de alocar recursos para 

maximizar o valor do portfólio em termos de rentabilidade em longo prazo, retorno sobre os 

investimentos e probabilidade de sucesso do negócio. Quanto ao balanceamento de projetos, 

busca-se um portfólio com projetos em curto e longo prazos, projetos de baixo e alto riscos e 

projetos que cubram todas as áreas estratégicas da organização. Com relação à estratégia, o 

importante é ter um portfólio de projetos que reflita e esteja alinhado com a estratégia da 

organização (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2002). 

Lechler e Dvir (2010) e Petro e Gardiner (2015) abordaram o sucesso em projetos do 

ponto de vista da influência dos gerentes de projeto e do comitê executivo da organização 

(steering committee). Em relação ao comitê executivo, estudos mostraram que ele supervisiona 

o desempenho dos projetos e define sua direção estratégica, sendo o comitê executivo aquele 

que conecta os stakeholders-chave da organização com o objetivo de garantir a execução e a 

entrega dos projetos, mantendo o nível de comprometimento da equipe (Lechler & Dvir, 2010). 

O comportamento e a gestão do stakeholder são fatores críticos de sucesso do portfólio 

de projetos. O estudo liderado por Beringer et al. (2013) apontou que o efeito dos stakeholders 

é específico de cada fase do portfólio e a clareza do papel dos stakeholders depende da 

maturidade do processo de gestão do portfólio de projetos (Beringer et al., 2013). Considerando 

o postulado acima, definiu-se como segunda proposição da tese que os atributos dos 

stakeholders influenciam as dimensões de sucesso do portfólio de projetos e são diferentes para 

cada dimensão. 

P2: Os atributos dos stakeholders influenciam as dimensões de sucesso de portfólio de 

projetos. 
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3 METODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Uma investigação deve ser conduzida pela disciplina intitulada Metodologia, cujo termo 

significa tanto o estudo dos métodos quanto os métodos empregados por uma dada ciência, 

sendo que a primeira definição é mais amplamente aceita. O objetivo da metodologia é o 

aperfeiçoamento dos procedimentos e dos critérios utilizados na pesquisa, já o método é o 

caminho para se chegar a determinado objetivo (Martins & Theóphilo, 2009).  

Coughlan e Coughlan (2002) afirmaram que pesquisa-ação é mais uma pesquisa em 

ação do que uma pesquisa sobre uma ação, é participativa, com uma sequência de eventos e 

tem uma abordagem para solução de um problema (Coughlan & Coughlan, 2002). A pesquisa-

ação é apropriada quando a questão de pesquisa descreve uma série de ações de determinado 

grupo, comunidade ou organização, entendendo, como membro desse grupo, como e por que 

essas ações podem mudar ou melhorar o trabalho em alguns aspectos do sistema (Coughlan & 

Coughlan, 2002). 

Essencialmente, o que é necessário para se decidir por uma pesquisa-ação é um 

problema real que seja significante do ponto de vista da pesquisa e da gestão na qual um grupo 

ou organização está envolvido e que deseja obter melhores resultados com a implementação da 

ação (Coughlan & Coughlan, 2002).  

A presente tese adotou uma abordagem empírica positivista considerando que o fato 

existe independentemente de qualquer atribuição de valor ou posicionamento teórico e que 

possui um conteúdo evidente livre de pressupostos objetivos. Um traço característico do 

positivismo é a busca da explicação dos fenômenos a partir da identificação de suas relações 

pela observação dos fatos. O método de pesquisa definido foi a pesquisa-ação, pois o universo 

de pesquisa se deu com executivos de uma organização e o pesquisador é membro do grupo 

que definiu e faz a gestão do portfólio de projetos. A questão de pesquisa a ser respondida 

descreve as ações tomadas pelos executivos estudados e reflete um problema real vivido. 

Para Thiollent (2011), a pesquisa-ação consiste, essencialmente, em acoplar pesquisa e 

ação em um processo no qual participam atores e pesquisadores; e estes interagem e, juntos, 

trabalham para identificar a realidade na qual estão inseridos, dessa forma, buscando e 

experimentando soluções em situação real. 

A pesquisa-ação não é uma técnica para resolver pequenos problemas gerenciais ou 

administrativos, é uma proposta de pesquisa aberta, que pretende clarear uma situação 

complexa e encaminhar possíveis ações. O método, enquanto procedimento, não oferece 
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soluções predeterminadas e o seu maior objetivo é produzir novas informações, estruturar 

conhecimentos e delinear ações (Thiollent, 2011). 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Em consonância aos objetivos da tese, a presente pesquisa científica caracteriza-se como 

aplicada, de abordagem qualitativa, natureza exploratória descritiva; e o método utilizado para 

a sua condução foi a pesquisa-ação. Na abordagem qualitativa, o pesquisador possui uma 

relação de interdependência com o fenômeno e/ou objeto pesquisado. O pesquisador é 

instrumento de coleta, dessa forma, representando os indivíduos que fornecem informações, 

portanto, não se pode desconsiderar a subjetividade do pesquisador ao longo da pesquisa (Silva, 

Russo, & Oliveira, 2018). 

Sobre o processo para desenvolver a pesquisa-ação, Thiollent (2011) destacou que não 

existe uma forma totalmente padronizada, pois, dependendo da situação social ou do quadro 

organizacional em que se aplica, os procedimentos e a ordenação das etapas podem variar. De 

qualquer forma, existem quatro grandes fases na condução de um projeto desse teor: 

a) Exploratória - investiga os problemas, os atores, as capacidades de ação e os tipos 

de ações possíveis. 

b) Pesquisa aprofundada - a situação é pesquisada por meio de diversos tipos de 

instrumentos de coleta de dados que são discutidos e progressivamente interpretados 

pelo grupo. 

c) Ação - com base nas investigações em curso, executa ações concretas e divulga os 

resultados. 

d) Avaliação - resgata o conhecimento produzido no decorrer do processo. 

A partir das práticas e etapas definidas na metodologia de pesquisa-ação, foi elaborado 

o desenho do presente estudo, conforme a figura 16. 
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Figura 16 - Passos da pesquisa-ação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2 FASE EXPLORATÓRIA 

 

A fase exploratória consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas 

expectativas e, então, estabelecer um primeiro diagnóstico da situação, dos problemas 

prioritários e de eventuais ações.  O ponto de partida consiste na disponibilidade do pesquisador 

e na sua efetiva capacidade de trabalhar de acordo com o espírito da pesquisa-ação. O passo 

seguinte consiste em apreciar a viabilidade de uma intervenção do tipo pesquisa-ação no meio 

considerado. Trata-se de detectar apoios e resistências, convergências e divergências, posições 

otimistas e céticas. Cabe, principalmente, lançar a pesquisa com o apoio dos interessados e da 

organização (Thiollent, 2011). 

A pesquisa-ação foi realizada com executivos de uma empresa multinacional americana 

com sede no Brasil e com um faturamento anual de US$300 milhões. A empresa possui 1.200 

funcionários no Brasil e os executivos, alvo da pesquisa, fazem parte do quadro de funcionários 

da organização. A organização apresentou uma visão estratégica global de cinco anos com um 

crescimento agressivo no faturamento, no lucro líquido e no retorno sobre os investimentos. 
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Durante a pesquisa-ação, o pesquisador esteve na posição de Diretor de Estratégia, tendo o 

grupo de executivos como pares funcionais respondendo ao Gerente-Geral da organização. 

O grupo interessado pela pesquisa foi formado por executivos que compunham a direção 

da empresa e que foram responsáveis pela definição e gestão do portfólio de projetos. Esse 

grupo era composto por diretores e gerentes e as decisões táticas e estratégicas da empresa, 

obrigatoriamente, passavam por eles.  

A decisão de pesquisar o grupo de executivos residiu no postulado da teoria instrumental 

de Jones (1995), que afirmou que gerentes da alta gestão estão no centro do modelo de 

stakeholder porque são eles que estabelecem contratos com outros stakeholders. A abordagem 

instrumental postula que a gestão dos stakeholders está diretamente relacionada ao sucesso da 

organização. 

Diversas fontes de evidências foram utilizadas na pesquisa, destacando-se os dados da 

empresa relativos à sua visão, à missão, aos valores, ao planejamento estratégico global com 

horizonte de cinco anos, os documentos globais de gestão de projetos, os documentos regionais 

sobre gestão de recursos e programas, culminando com as entrevistas programadas com os 

executivos supramencionados.  

A estratégia global da organização foi difundida por meio de mensagens corporativas, 

nas quais os executivos da organização em nível global falavam sobre a estratégia da 

organização, assim, demonstrando o alinhamento dos objetivos. O objetivo da divulgação dos 

vídeos era transformar a estratégia numa tarefa de todos. As telas dos vídeos corporativos estão 

apresentadas no apêndice “A” da tese. 

O levantamento de dados primários deu-se por meio de entrevistas individuais com o 

grupo de executivos selecionado e os dados secundários foram extraídos de documentos da 

organização. Como documentos da organização, pode-se citar o site global, onde toda 

informação relativa à estratégia era depositada e toda informação estava dividida por região 

para facilitar sua localização.  

O anexo B apresenta o caminho das telas do site da organização para se chegar ao 

repositório de documentos do portfólio de projetos da organização em que os executivos 

entrevistados estavam lotados (Strategy to action > Latin America > Southern Cone > pastas 

do portfólio de projetos). 

Foram utilizados documentos padronizados para apresentação mensal do andamento 

dos projetos. O documento padronizado era composto basicamente por quatro slides: slide de 
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abertura, status das ações dos últimos 30 dias e dos próximos 30 dias, cronograma e indicadores 

de desempenho (KPIs) do projeto. 

O slide de abertura continha informações relativas ao líder do projeto, membros do time 

multifuncional, time estendido do projeto quando necessário, stakeholders do projeto, 

plataforma estratégica a que o projeto estava relacionado, quadro de farol indicando status do 

projeto em termos de prazo, benefício, custo, recursos e adoção ao projeto pela organização 

(change adoption). O slide de abertura apresentava, também, os objetivos principais do projeto, 

a síntese dos benefícios, a indicação dos indicadores de desempenho estratégicos impactados, 

o campo específico para informar se o projeto estava relacionado com outro projeto estratégico 

e um campo para relatar status do projeto.  

No segundo slide, o líder do projeto apresentava as ações do projeto executadas nos 

últimos 30 dias e as que seriam executadas nos próximos 30 dias. Havia, ainda, no mesmo slide, 

um campo para relatar principais obstáculos ou problemas enfrentados no projeto. No terceiro 

slide, o líder apresentava o cronograma do projeto; e, no quarto slide, os indicadores de 

desempenho específicos do projeto (KPIs do projeto). O apêndice C apresenta os slides padrão 

utilizados globalmente pela organização. 

A situação que suscitou o interesse pela pesquisa foi o fato de a organização ter de 

duplicar seu lucro líquido num horizonte de cinco anos, segundo as diretrizes do planejamento 

estratégico mundial. Os stakeholders, aqui representados pelo grupo de executivos da 

organização no Brasil, prontificaram-se a formar um portfólio de projetos que estivesse 

alinhado com a visão estratégica da organização. O problema prioritário para o grupo de 

executivos foi como ter recursos para executar o portfólio de projetos e como garantir que os 

projetos listados levassem ao sucesso desejado. 

O portfólio de projetos pelo qual os executivos entrevistados foram responsáveis pela 

sua definição foi agrupado em programas e controlado através do software MSProject. O 

apêndice D apresenta a relação dos programas que compuseram o portfólio de projetos. 
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3.3 PESQUISA APROFUNDADA 

 

A coleta de dados é efetuada por grupos de observação e pesquisadores sob controle do 

seminário central. As principais técnicas utilizadas são a entrevista coletiva e a entrevista 

individual aplicada de modo aprofundado. Os locais de investigação e os indivíduos ou grupos 

são escolhidos em função do plano de amostragem com controle estatístico ou critérios 

intencionais (Thiollent, 2011). 

 

3.3.1 Planejamento estratégico  

 

A organização na qual os líderes foram entrevistados definiu objetivos de longo prazo 

baseando-se numa visão da organização, em pilares de competência, com foco na execução de 

áreas-chave para organização e definindo o resultado esperado mediante faturamento, lucro 

líquido e retorno sobre os investimentos. As competências principais definidas pela organização 

foram: Excelência Comercial, Tecnologia de Produto e Excelência Operacional, suportadas por 

processos e pessoas. 

As plataformas de crescimento foram definidas em Produto/Tecnologia, Mercados 

Maduros, Mercados Emergentes e Cadeia de Suprimentos; e, como já mencionado, os objetivos 

para 2020 foram definidos em termos de faturamento, lucro líquido e retorno sobre os 

investimentos. Com base na visão da organização e no seu mapa estratégico, disparou-se um 

processo de planejamento estratégico no qual os líderes de cada região foram envolvidos. 

Na figura 17 consta o Mapa Estratégico Global da Organização. 

 

Figura 17 - Mapa Estratégico da Organização 

Fonte: Empresa 
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3.3.2 Problemática 

 

Segundo Thiollent (2011), a problemática pode ser considerada a colocação dos 

problemas que se pretende resolver em certo campo teórico e prático. Ela é o modo de colocação 

do problema de acordo com o marco teórico-conceitual adotado. Em pesquisa-ação, os 

problemas colocados são de ordem prática. Trata-se de buscar uma solução para alcançar um 

objetivo ou realizar uma possível transformação dentro da situação observada. 

A situação observada na pesquisa foi de uma organização com objetivos financeiros de 

faturamento, lucro líquido e retorno sobre os investimentos que iam além do crescimento 

orgânico do mercado. A problemática residiu no fato de que algo deveria ser feito para traçar 

um plano com projetos estratégicos que atingisse os objetivos esperados pela organização.  

 

3.3.3 Análise e delimitação da situação atual 

 

A alta gerência da operação Brasil decidiu, então, definir projetos estratégicos com base 

na Visão e Mapa Estratégico da Organização. Com base na Visão 2020, decidiu-se partir para 

o processo de formulação da estratégia com projetos específicos das áreas foco e com visão de 

cinco anos.  

Os projetos estratégicos foram definidos tomando-se como base a visão da organização 

para os próximos cinco anos. Procedeu-se às entrevistas individuais com os diretores da 

organização e com gerentes seniores das áreas para se definir projetos que estivessem alinhados 

aos objetivos de longo prazo. 

Cada diretor ou gerente definiu os projetos necessários na sua área de atuação para se 

atingir a visão organizacional. Procedeu-se, assim, a uma avaliação dos projetos listados com o 

intuito de agrupá-los por similaridade ou por complementaridade. O agrupamento de projetos 

formou os programas estratégicos. A decisão de se agrupar os projetos em programas foi do 

grupo de executivos em reunião específica, quando se avaliou a lista de todos os projetos 

sugeridos pelos líderes funcionais. Logo após a definição dos programas e projetos, definiu-se, 

então, um processo de governança dos projetos estratégicos. 
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3.3.4 Delineamento da situação atual 

 

Um processo de governança dos projetos foi implementado definindo-se líderes de 

programa, líderes de projetos e um comitê executivo que acompanharia a execução do portfólio 

de projetos. Petro e Gardiner (2005) comprovaram que a gestão efetiva do portfólio de projetos 

com o acompanhamento do comitê executivo tem um efeito positivo sobre o sucesso do 

portfólio de projetos. 

Uma cadência de reuniões de acompanhamento de projetos foi definida, sendo reuniões 

mensais para revisão dos projetos estratégicos, para tanto, utilizando-se o documento de status 

do projeto do apêndice C e reunião bimensal para revisão dos programas pelo comitê executivo. 

O portfólio de projetos resultante gerou programas específicos com grupos de projetos 

nas áreas de Excelência Comercial, Serviço ao Cliente, Cadeia de Suprimentos, Vendas, 

Expansão da Capacidade Fabril, Aumento de Produtividade, Portfólio de Produto e Gestão de 

Pessoas (vide Apêndice D). 

Assim, foi definido que a reunião mensal de acompanhamento dos projetos deveria ser 

conduzida pelo líder do projeto, com a presença do time multifuncional do projeto e do sponsor. 

A reunião bimensal, para acompanhamento dos programas, deveria ser conduzida pelo líder do 

programa e com a presença do comitê executivo. 

Além das reuniões mensais de acompanhamento dos múltiplos projetos e das reuniões 

bimensais para acompanhamento dos programas, a organização possuía como prática global 

uma reunião anual para revisão da estratégia. Neste evento eram revisados os projetos ativos e 

decidia-se pela inclusão de novos projetos ou mesmo exclusão de projetos que se tornaram 

menos importantes para a organização. 

Na figura 18, apresenta-se os programas estratégicos definidos de acordo com a visão 

da corporação. 
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Figura 18 - Definição de Programas Estratégicos 

Fonte: Dados secundários da empresa 

 

3.3.5 Identificação de problemas a serem resolvidos 

 

Um problema levantado pelo time foi a alocação de recursos de pessoas nos projetos 

estratégicos. Muitos líderes e membros de times multifuncionais de projetos figuravam em mais 

de um projeto, e a organização desconhecia se haveria recursos suficientes para executar todos 

os projetos listados. 

Em discussão conjunta do time, decidiu-se fazer uma avaliação da carga horária de todos os 

projetos incluindo líderes de projetos e time multifuncional. Os resultados mostraram que os 

recursos, em alguns programas estratégicos, eram insuficientes. Nesse sentido, os 

departamentos de engenharia de manufatura e engenharia de instalações mostraram recursos 

limitantes para executar todos os projetos. Assim, o problema foi levado à alta administração, 

que decidiu alocar recursos de outras áreas para compensar a lacuna mapeada. O apêndice E 

apresenta o arquivo utilizado para cálculo da carga de horas trabalho dos times de projeto. 

No início da execução dos projetos, percebeu-se que muitos líderes de projeto estavam 

cometendo erros fundamentais na definição do escopo do projeto, com isso, comprometendo a 

sua execução. Por causa dessa dificuldade inicial, decidiu-se por fazer uma reciclagem geral 

sobre definição do escopo de projeto a partir do termo de abertura do projeto (TAP). Um 

profissional da área de gestão de projetos foi contratado para ministrar um seminário específico 
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sobre TAP. Após o seminário, o grupo decidiu criar um formulário do TAP para ser utilizado 

em todos os projetos que compunham o portfólio (vide Apêndice F). 

Outro problema identificado pelos membros da organização foi como garantir o sucesso 

da execução do portfólio. Por essa razão, o grupo de executivos decidiu apoiar a pesquisa da 

presente tese. 

 

3.3.6 Passos para definição do portfólio de projetos 

 

O time de executivos seguiu as fases gerenciais que coincidiram com as fases propostas 

e descritas por Beringer et al. (2013): 

• Estruturação do Portfólio de Projetos 

o Definição dos objetivos de longo prazo (cinco anos) 

o Planejamento estratégico do portfólio 

o Avaliação das propostas de projetos 

o Deliberar a seleção de projetos 

• Gestão de recursos 

o Planejamento cruzado dos recursos 

o Gestão de conflitos para casos de recursos conflitantes 

• Direção do portfólio 

o Gestão dos projetos 

o Governança do portfólio 

 

3.3.7 Seminário Central 

 

Após a definição do portfólio de projetos, os principais membros da organização 

reuniram-se para examinar, discutir e tomar decisões acerca do processo de investigação de 

como os atributos dos stakeholders do portfólio de projetos poderiam influenciar na gestão do 

portfólio e no seu sucesso. O problema de alocação de recursos estava solucionado, mas ainda 

restava a expectativa do grupo diretivo no sentido de garantir que o portfólio de projetos 

resultaria no sucesso desejado e, dessa forma, atingiria os objetivos organizacionais. 

O seminário definiu a pesquisa dos atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do 

portfólio de projetos resultando no sucesso do portfólio. O pesquisador colocou à disposição 
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dos participantes os conhecimentos de ordem teórica e prática para facilitar a discussão do 

problema. Definiu-se, então, que entrevistas individuais seriam conduzidas com o grupo de 

líderes que participou desde o início da construção do portfólio de projetos e que estava 

envolvido no seu processo de governança. 

 

3.3.8 Definição dos entrevistados 

 

Foram convidados para entrevista Gerente-Geral, Diretor de Operações, Diretor de 

Engenharia de Manufatura, Diretor de Supply Chain, Gerentes de Vendas Auto, Gerente de 

Portfólio de Projetos, Gerente de Marketing, Gerente de Exportação, Gerente de Tecnologia da 

Informação, Gerente de Exportação, Gerente de Vendas Caminhões/Moto, Gerente de 

Engenharia de Produto e Gerente de Recursos Humanos. Todos os entrevistados, com exceção 

do gerente de portfólio de projetos, reportavam-se ao Gerente-Geral. 

A figura 19 mostra o organograma da empresa indicando a posição funcional dos líderes 

entrevistados. 

 

 

Figura 19 - Organograma da organização  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todas as entrevistas foram individuais, em local reservado e previamente agendadas. 

Houve consentimento dos entrevistados para gravação das entrevistas e possível transcrição de 

trechos no caso de ser relevante para a tese. O consentimento dos entrevistados está inserido 

nas gravações efetuadas. 
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A tabela 13 apresenta o perfil dos executivos entrevistados na pesquisa.  

 

Tabela 13 - Perfil dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A tabela 14 indica a codificação dos entrevistados que foi utilizada para análise dos 

dados.  

 

 

Tabela 14 - Entrevistados da pesquisa - Codificação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3.9 Definição do protocolo de entrevistas 

 

Com o objetivo de organizar e padronizar as 12 entrevistas, definiu-se um protocolo 

constituído de instruções para o entrevistador (declaração de abertura e objetivo da entrevista), 

definição das condições da entrevista (quando, onde, quanto tempo e se a entrevista seria 

gravada), introdução da entrevista e apresentação de conceitos que a norteariam.  

Primeiramente, optou-se por fazer uma introdução teórica sobre definição clássica dos 

stakeholders, definição de stakeholders do portfólio de projetos, definição dos atributos dos 

stakeholders (poder, urgência e legitimidade), definição das fases gerenciais do portfólio de 

projetos (estruturação do portfólio, gestão de recursos e direção do portfólio) e dimensões de 

sucesso do portfólio (maximização do valor financeiro do portfólio, balanceamento de projetos 

e alinhamento estratégico). 

O protocolo das entrevistas, bem como o instrumento de pesquisa utilizado encontram-se 

nos apêndices G e H da tese. 

 

3.3.10 Definição do questionário de pesquisa  

As questões que nortearam o questionário de pesquisa foram baseadas nas fases 

gerenciais do portfólio de projetos e nas dimensões de sucesso definidas na tese. As questões 

foram direcionadas no sentido de entender a influência dos atributos dos stakeholders nas fases 

gerenciais do portfólio de projetos e nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos. As 

perguntas com seu respectivo referencial teórico encontram-se no apêndice B.  

Em relação às fases gerenciais do portfólio de projetos, as perguntas foram: 

• Considerando a fase de estruturação do portfólio de projetos e os atributos dos 

stakeholders, qual sua percepção de quais atributos influenciam a fase de estruturação 

do portfólio? 

• Considerando a fase de gestão dos recursos e os atributos dos stakeholders, qual sua 

percepção de quais atributos influenciam a fase de gestão de recursos? 

• Considerando a fase de direção do portfólio de projetos e os atributos dos stakeholders, 

qual sua percepção de quais atributos influenciam a fase de direção do portfólio? 

 

No que tange às dimensões de sucesso do portfólio de projetos, as perguntas foram: 
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• Quais atributos dos stakeholders influenciam a dimensão de sucesso maximização do 

valor financeiro do portfólio? 

• Quais atributos dos stakeholders influenciam a dimensão de sucesso balanceamento 

de projetos? 

• Quais atributos dos stakeholders influenciam a dimensão de sucesso alinhamento 

estratégico? 

 

3.3.11 Pré-teste do questionário de pesquisa 

 

Antes de proceder às entrevistas planejadas, realizou-se um pré-teste com o Gerente de 

Portfólio de Projetos a fim de testar a introdução teórica e as perguntas formuladas. Quanto à 

introdução teórica, notou-se a necessidade de introduzir uma explicação mais detalhada dos 

atributos dos stakeholders, desse modo, evitando equívocos de interpretação por parte dos 

entrevistados. A entrevista transcorreu sem que houvesse necessidade de ajuste das perguntas 

formuladas.  

 

3.3.12 Gravação, transcrição e codificação das entrevistas 

 

As entrevistas foram gravadas, transcritas literalmente e depois importadas para o 

software de análise de dados qualitativos Atlas TI (Friese, 2012). Após a transcrição, procedeu-

se à análise de dados. O conteúdo das entrevistas foi codificado conforme modelo teórico da 

tese, portanto, considerando a combinação dos atributos dos stakeholders nas fases gerenciais 

do portfólio de projetos e nas dimensões de sucesso do portfólio. 

A codificação foi necessária para possibilitar as análises de conteúdo que o Atlas TI 

proporciona, nesse sentido, considerando o modelo teórico proposto na tese. A codificação foi 

realizada associando-se os atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de 

projetos e nas dimensões de sucesso do portfólio. 

Na sequência, procedeu-se à combinação de três atributos com as três fases gerenciais 

do portfólio, com isso, gerando as nove combinações de códigos. E, de igual modo, deu-se em 

relação aos atributos dos stakeholders e às dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

gerando outras nove combinações. 

 



 
 

80 

 

 

A tabela 15 elenca os códigos adotados, a sua descrição e alguns incidentes de cada 

código para os atributos dos stakeholders e as fases gerenciais do portfólio de projetos. 

 

 

Tabela 15 - Códigos para atributos dos Stakeholders e Fases Gerenciais do Portfólio de Projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 16 elenca os códigos adotados, sua descrição e alguns incidentes de cada código 

para os atributos dos stakeholders e as dimensões de sucesso do portfólio de projetos. 

 

 

Tabela 16 - Códigos para atributos dos Stakeholders e Dimensões de Sucesso do Portfólio de Projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 FASES GERENCIAIS DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

Os atributos dos stakeholders, na percepção geral dos entrevistados, variou ao longo das 

fases gerenciais do portfólio de projetos. O atributo de urgência ficou evidenciado na fase de 

estruturação do portfólio, enquanto que o atributo de legitimidade se evidenciou na fase de 

gestão dos recursos e o atributo de poder ficou evidenciado na fase de direção do portfólio. 

A figura 20 mostra os atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de 

projetos, com isso, evidenciando a mudança dos atributos nas diferentes fases gerenciais. 

 

 

Figura 20 - Atributos dos stakeholders nas Fases Gerenciais do Portfólio de Projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Pode-se avaliar a percepção geral dos entrevistados isolando-se cada fase gerencial do 

portfólio de projetos para se ter melhor visualização de quais atributos dos stakeholders são 

mais evidentes em cada fase gerencial. 

Na fase de estruturação de portfólio, o atributo de urgência foi evidenciado pelos 

entrevistados devido ao momento que a organização vivia em termos de objetivos financeiros 

agressivos para o horizonte de cinco anos traçado no planejamento estratégico global. 

Na fase de gestão de recursos, o atributo de legitimidade foi evidenciado pelos 

entrevistados, principalmente, por se tratar de uma fase em que o time de gestores não tinha 
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recursos suficientes para executar todos os projetos listados e necessitaria de argumentos, fatos 

e dados para justificar a alocação dos recursos necessários. 

Na fase de direção do portfólio, o atributo de poder foi evidenciado pelos entrevistados 

devido à importância da execução dos projetos, da necessidade de se manter os projetos dentro 

do tempo, custo e escopo planejados. 

A figura 21 relaciona os atributos evidenciados em cada fase gerencial do portfólio de 

projetos. 

 

 

Figura 21 - Atributos dos stakeholders em cada fase gerencial do portfólio de projetos ‒ Percepção Geral 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Ao classificar as respostas em dois grupos distintos de Diretores e Gerentes, percebeu-

se que os gerentes e diretores possuíam percepções diferentes em relação à influência dos 

atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos.  

A figura 22 apresenta os atributos dos stakeholders para o grupo de Diretores e Gerentes 

nas fases gerenciais do portfólio de projetos. 
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Figura 22 - Atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Em análise pertinente às fases gerenciais isoladamente para gerentes e diretores, pôde-

se notar que, na fase de estruturação do portfólio de projetos, diretores evidenciaram, de modo 

equânime, os atributos de poder e legitimidade, seguidos da urgência. Já os gerentes 

evidenciaram o atributo de urgência, seguido dos atributos de poder e legitimidade. 

Essa diferença deu-se provavelmente pela posição de poder hierárquico da diretoria em 

relação à gerência. Diretores evidenciaram o atributo de legitimidade na fase de estruturação 

do portfólio, buscando um portfólio que pudesse entregar os resultados esperados pela 

organização. A evidência do atributo de urgência por parte da gerência evidenciou-se pela 

pressão organizacional em relação aos resultados esperados.  

Para a fase de gestão de recursos, os diretores evidenciaram o atributo de legitimidade, 

seguido dos atributos de urgência e poder. Os gerentes, por sua vez, evidenciaram o atributo 

de poder, seguido pelos de legitimidade e urgência.  

Os diretores entrevistados relataram que, para se justificar a alocação dos escassos 

recursos nos projetos listados, seriam necessários fatos, dados e argumentos que justificassem 

a alocação. Já os gerentes entrevistados referiram que algumas áreas foram definidas pela 

diretoria como prioritárias a partir de decisões autocráticas e pela necessidade de se buscar 

resultados rapidamente. 

Na fase de direção do portfólio, diretores e gerentes evidenciaram o atributo de poder, 

seguido pelos de urgência e legitimidade. Os relatos das entrevistas foram no sentido de que 

o poder era necessário para se executar os projetos selecionados com os recursos devidamente 

alocados. O poder aqui relatado foi no sentido de se fazer cumprir os prazos, o escopo e os 

custos dos projetos.  
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A figura 23 sintetiza as evidências dos atributos por parte de diretores e gerentes nas 

fases gerenciais do portfólio de projetos. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Atributos dos stakeholders em cada fase gerencial do portfólio de projetos – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de diretores, verificou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de poder influenciou as diferentes fases 

gerenciais do portfólio de projetos. O entrevistado Diretor 1 destaca: “um momento que nós 

não tínhamos um processo estrutural de portfólio de projetos, o primeiro que teve que dar um 

passo foi alguém que decidiu apoiar a iniciativa e ‘bancar’ porque se não tivesse isso a 

organização não ia se movimentar a fazer”. Na fase de gestão de recursos, comentou o 

Diretor 1 que “o poder de vetar algumas coisas. Não vamos fazer isso ou vamos aportar 

recurso adicional para escolher determinados projetos que entendemos ser críticos”. Na fase 

de direção do portfólio, o Diretor 2 comentou que “o poder de você colocar um follow-up 

forte, cobrar os prazos, cobrar as áreas que têm uma interface com estes projetos e que eles 

aconteçam no seu tempo”. 
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Na análise detalhada do grupo de gerentes, o atributo de poder foi relatado pelo Gerente 

2, quando comentou que, na fase de estruturação do portfólio, “quem tem o poder de tomar 

decisões acaba influenciando como você vai construir seu portfólio, qual os projetos que vão 

participar deste portfólio”. O Gerente 7 comentou que, na direção do portfólio, “o poder está 

sendo um atributo mais alto junto com a urgência porque mesmo a gente tendo uma 

estruturação legal, gerenciamento de gestão de recursos boa, nós estamos alterando os 

projetos ao longo do ano devido à urgência e devido ao poder”.  

O Gerente 6 mencionou que, na fase de gestão de recursos, “o que influenciou foi o 

poder porque assim a gente definiu que estávamos curtos em termos de recursos e que iriamos 

caminhar assim e também não tínhamos naquele momento liberdade para fazer contratações”. 

O Diretor 4 não mencionou o atributo de poder em nenhuma fase gerencial do portfólio de 

projetos e, portanto, aparece sem indicação no gráfico. 

A figura 24 apresenta o resultado das entrevistas individuais relativas ao atributo de 

poder nas três fases gerenciais do portfólio de projetos.  

 

 

 

Figura 24 - Atributo de poder nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de diretores, divisou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de urgência influenciou as diferentes fases 

gerenciais do portfólio de projetos. O Diretor 1 relatou a respeito da fase de gestão de recursos 
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colocando que “nesta fase eu vou pela urgência que uma vez que você determina a estrutura, 

as prioridades e os recursos são uma questão de execução. De não perder o tempo e não perder 

a cadência da execução porque o atraso em um gera atraso em todos e você começa a 

comprometer resultado”.  

Na análise detalhada da entrevista dos gerentes, o atributo de urgência foi relatado pelo 

Gerente 6, quando comentou, em sua entrevista, que, na estruturação do portfólio, houve, “a 

urgência de se chegar no resultado” e “que a gente tinha que ir ao mercado de uma forma ou 

de outra e chegar a resultados positivos para a empresa”. O Gerente 7 aduziu que, na fase de 

estruturação do portfólio, houve a necessidade de buscar resultados rápidos dizendo que 

“ficou bastante claro naquela primeira revisão que atacamos projetos de médio e curto 

prazos”. O Gerente 8 comentou da fase de estruturação do portfólio abordando a urgência 

do ponto de vista de fazer aquilo que é mais fácil e tem valor agregado maior: “depende aí de 

eleger prioridades, o que neste momento seja mais importante, o que seja mais tranquilo de 

executar, mais fácil, onde demanda menos energia e tem um alto valor de importância, onde 

demanda menos energia e onde talvez o valor agregado seja maior”. O Diretor 3 não 

mencionou o atributo urgência em nenhuma fase gerencial do portfólio de projetos e, portanto, 

aparece sem indicação no gráfico. 

A figura 25 apresenta o resultado das entrevistas individuais relativas ao atributo de 

urgência nas três fases gerenciais do portfólio de projetos.  

 

 

Figura 25 - Atributo de urgência nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 
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Na análise detalhada das entrevistas do grupo de diretores, notou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de legitimidade influenciou as diferentes fases 

gerenciais do portfólio de projetos. O entrevistado Diretor 1 comentou sobre legitimidade na 

fase de estruturação do portfólio de projetos apontando que “era muito mais estratégico, era 

muito mais ‘desejamos fazer’, entendemos que é importante e vamos tomar a iniciativa de fazer 

porque ninguém está pedindo isso, nós achamos que isso vai ser bom”. Sobre o apoio dos 

stakeholders em relação à estruturação do portfólio, comentou que “são os outros stakeholders 

que entendem a questão, compram a ideia e passaram a dar suporte e enxergar que isso iria 

trazer benefícios”.  

O Diretor 2 também abordou o atributo de legitimidade quando falou da fase de gestão 

de recursos, comentando na entrevista que “é natural dentro de uma organização um ou outro 

colocar um pouco mais de argumentos para falar que eu preciso de mais ou preciso de menos 

e nesse momento os departamentos que conseguiram demonstrar, de uma certa maneira, 

argumentos sensíveis ou até argumentos técnicos eu acho que acabaram tendo mais influência 

nesta fase”. 

Na análise detalhada da entrevista dos gerentes, o atributo de legitimidade foi relatado 

pelo Gerente 8, quando exemplificou o apoio para estruturação do portfólio de projetos 

dizendo: “Quando eu compro esta ideia de você, eu aposto, eu garanto e quero que vocês 

comprem isso. Então, assim, todo apoio que vocês precisarem, eu estou aqui para apoiar”. O 

Gerente 2, ao mencionar a legitimidade na fase de gestão de recursos, proferiu, na entrevista, 

que “alguns stakeholders de poder não aceitaram bem a gente trabalhar com esta definição da 

gestão dos recursos, mas acho que os stakeholders que tinham legitimidade nos apoiaram 

bastante nisso”.  

O Gerente 6 e o Diretor 4 não mencionaram o atributo legitimidade em nenhuma fase 

gerencial do portfólio de projetos e, portanto, aparecem sem indicação no gráfico. 
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A figura 26 apresenta o resultado das entrevistas individuais relativas ao atributo de 

legitimidade nas três fases gerenciais do portfólio de projetos.  

 

 

Figura 26 - Atributo de legitimidade nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

A tabela 17 apresenta o resultado das entrevistas no que toca às percepções dos 

entrevistados sobre a influência dos atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio 

de projetos (percepção geral, percepção dos diretores e dos gerentes). 

 

 

Tabela 17 - Atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percepção Evidência
Estruturação do 

Portfólio
Gestão de Recursos Direção do Portfólio

1a. Urgência Legitimidade Poder

2a. Poder Poder Urgência

3a. Legitimidade Urgência Legitmidade

1a. Poder/Legitmidade Legitimidade Poder

2a. Urgência Urgência Urgência

3a. Poder Legitimidade

1a. Urgência Poder Poder

2a. Poder Legitimidade Urgência/Legitimidade

3a. Legitmidade Urgência

Influência dos Atributos dos Stakeholders nas Fases Gerenciais do Portfólio de Projetos 

Geral

Diretores

Gerentes
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Percebe-se que os atributos de urgência e poder são os atributos que se evidenciaram 

nas fases de estruturação do portfólio e na direção do portfólio. Urgência para buscar 

resultados esperados pela organização que definiu objetivos estratégicos agressivos e poder dos 

gestores para garantir a execução dos projetos. A fase de gestão de recursos apresentou a 

evidência do atributo de legitimidade devido ao fato de que os recursos eram escassos perante 

a lista de projetos selecionados e somente com fatos, dados e argumentos foi possível alocar os 

recursos adequadamente. O poder aparece no sentido de se tomar decisões necessárias para 

alocação dos recursos faltantes. 

 

4.2 DIMENSÕES DE SUCESSO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

Os atributos dos stakeholders, na percepção geral dos entrevistados, variaram nas três 

dimensões de sucesso do portfólio de projetos. O atributo de poder é evidenciado na dimensão 

de sucesso maximização do valor financeiro (MVF) do portfólio, enquanto que o atributo de 

legitimidade é evidenciado no balanceamento de projetos (BP), e o atributo de poder é 

evidenciado no alinhamento estratégico (AE). 

A figura 27 mostra os atributos dos stakeholders nas dimensões de sucesso do portfólio 

de projetos, considerando a ocorrência dos códigos nas entrevistas do grupo pesquisado. 

 

 

Figura 27 - Atributos dos stakeholders e dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 
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Foi possível avaliar a percepção geral dos entrevistados isolando-se cada dimensão de 

sucesso do portfólio para se ter uma melhor visualização de quais atributos dos stakeholders 

são mais evidentes em cada dimensão de sucesso do portfólio de projetos. 

Para a dimensão de sucesso maximização do valor financeiro do portfólio, o atributo 

de poder foi evidenciado pelos entrevistados devido à pressão por resultados definidos pela 

estratégia organizacional. 

Para a dimensão de sucesso balanceamento dos projetos, o atributo evidenciado pelos 

entrevistados foi a legitimidade devido à necessidade de se ter argumentos suficientes para 

defender a gestão de projetos sem que nenhuma área estratégica ficasse descoberta no portfólio. 

Para a dimensão de sucesso alinhamento estratégico, o atributo evidenciado pelos 

entrevistados foi o poder para se manter o portfólio alinhado com a estratégia organizacional. 

A figura 28 apresenta os atributos evidenciados em cada dimensão de sucesso do 

portfólio de projetos. 

 

 

Figura 28 - Atributos dos stakeholders nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos – Percepção Geral 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Ao classificar as respostas em dois grupos distintos de Diretores e Gerentes, percebeu-

se semelhanças dos atributos nas diferentes dimensões de sucesso do portfólio de projetos, com 

exceção do atributo de poder, que se evidenciou mais no grupo de Diretores do que no de 

Gerentes.  
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A figura 29 apresenta os atributos dos stakeholders para o grupo de Diretores e Gerentes 

nas fases gerenciais do portfólio de projetos. 

 

 

 

Figura 29 - Atributos dos stakeholders e dimensões de sucesso do portfólio de projetos – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Ao analisar as dimensões de sucesso isoladamente para gerentes e diretores, notou-se 

que, na dimensão de sucesso maximização do valor financeiro do portfólio (MVF), tanto 

para diretores como para gerentes, indicaram que o atributo de poder foi aquele mais evidente. 

Tanto os diretores como gerentes indicaram que os atributos de urgência e legitimidade 

possuíam a mesma evidência nesta dimensão de sucesso. 

Para a dimensão de sucesso balanceamento de projetos (BP), tanto os diretores como 

os gerentes indicaram o atributo de legitimidade como o mais evidente. Para diretores, os 

atributos de poder e urgência possuíram a mesma evidência, já os gerentes entenderam que o 

atributo de poder é o segundo atributo mais evidente, seguido do atributo de urgência.  

Para a dimensão de sucesso alinhamento estratégico (AE), tanto diretores como 

gerentes coincidiram em suas percepções apontando o atributo de poder como o atributo mais 

evidente. Os atributos de urgência e legitimidade possuíram a mesma evidência para diretores 

e gerentes.  
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A figura 30 sintetiza as evidências dos atributos por parte de diretores e gerentes nas 

dimensões de sucesso portfólio de projetos. 

 

 

Figura 30 - Atributos dos stakeholders em cada dimensão de sucesso do portfólio de projetos – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de diretores, notou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de poder foi abordado nas entrevistas. O 

entrevistado Diretor 3 abordou o poder na dimensão de sucesso alinhamento estratégico 

comentando que “a médio e a longo prazo da empresa a questão hierárquica pesa bastante e 

o interesse particular de alguém que detém o poder”. O entrevistado Diretor 4 abordou o poder 

no balanceamento de projetos mencionando que “o poder que determina o balanceamento de 

projetos e quando se olha os projetos mais a longo prazo se utiliza mais o atributo de poder 

para poder chegar nos resultados desejados”.   

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de gerentes, evidenciou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o Gerente 3 relacionou a dimensão de sucesso 

maximização do valor financeiro do portfólio com poder. Seu comentário foi “o poder é 

decisivo para fazer as escolhas que precisam ser feitas. Escolher entre o curto, médio e longo 

prazos e tomar decisões porque estamos falando de escolhas do que vai seguir adiante ou não”. 
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Já o Gerente 6 abordou o poder do ponto de vista da gestão do portfólio no que tange ao 

alinhamento estratégico e mencionou a manutenção de projetos no portfólio. Ele disse que 

“você tem diversos projetos e muitas vezes aqueles projetos podem acabar escapando da 

estratégia da empresa e muitas vezes você tem que trazer de volta ou então descartá-lo para 

alinhar isso com a estratégia e uma forma de se fazer isso é muitas vezes utilizando o poder”. 

O Gerente 4 não mencionou o atributo de poder nas dimensões de sucesso do portfólio 

de projetos e, portanto, aparece sem indicação no gráfico. 

A figura 31 apresenta o resultado das entrevistas individuais relativas ao atributo de 

poder nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos.  

 

Figura 31 - Atributo de poder e dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

 

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de gerentes, verificou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de urgência foi abordado nas entrevistas.  

O entrevistado Gerente 2 relacionou o atributo de urgência no balanceamento de 

projeto relatando que “os stakeholders com urgência foram determinantes para a gente 

desenhar o portfólio”. Comentando sobre alinhamento estratégico e relacionando ao 

momento da organização em busca de resultados expressivos, o entrevistado relatou que “a 

nossa estratégia já está bastante alinhada com a urgência, foi desenhada a estratégia desta 

maneira já, para podermos captar mais e até pelo momento que estamos vivendo agora”. O 

entrevistado Gerente 7 também abordou a urgência na dimensão de sucesso alinhamento 

estratégico comentando o momento que a organização vive. Sua colocação, nesse sentido, foi 
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que “o alinhamento estratégico deveria ser feito pela legitimidade, mas devido ao momento 

corporativo que a gente vive ele vem pela urgência”. 

O Diretor 1, Diretor 3 e Gerente 6 não mencionaram o atributo de urgência nas 

dimensões de sucesso do portfólio de projetos e, portanto, aparecem sem indicação no gráfico. 

A figura 32 revela o resultado das entrevistas individuais relativas ao atributo de 

urgência nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos.  

 

 

Figura 32 - Atributo de urgência e dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de diretores, notou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de legitimidade foi abordado nas entrevistas.  

O entrevistado Diretor 1 comentou sobre a legitimidade nas três dimensões de sucesso 

do portfólio de projetos. Para maximização do valor financeiro do portfólio, referiu que “a 

legitimidade vai buscar ponderar benefício, recurso e a conexão com a estratégia”. Para 

balanceamento de projetos, comentou que se trata de uma análise mais fria e ponderada da 

situação em que se utiliza de “fatos e dados para compreensão analítica do portfólio”. No 

alinhamento estratégico, ele comentou que “a legitimidade vai ajudar a alinhar os grandes 

objetivos e junto com balanceamento definir os projetos mais alinhados com a estratégia”.  

Na análise detalhada das entrevistas do grupo de gerentes, notou-se, segundo a 

percepção dos entrevistados, como o atributo de legitimidade foi abordado nas entrevistas.  

O entrevistado Gerente 4 comentou sobre legitimidade na dimensão maximização do 

valor financeiro do portfólio: “eu sustento isso como uma ação ou uma proposta de negócio 
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me dizendo que é importante que seja feito. Então, a legitimidade vem junto sustentando isso 

aí, oferecendo dados que suportam a urgência”.  

Seus comentários, na dimensão de sucesso, balanceamento de projetos, voltaram-se 

para missão corporativa: “nossa missão é ajudar nossos clientes todos os dias e em todos os 

lugares. Se você olhar a visão da empresa, ela quer ser a empresa mais ética do mundo, ela 

quer ser a empresa reconhecida por responsabilidade social, ela quer ser reconhecida como 

um dos melhores lugares para se trabalhar e tudo mais. Nada destas três coisas traz dinheiro 

para a empresa, mas elas são necessárias para a gente manter o desejo de ser, a nossa 

identidade e o compromisso para esta identidade vai forçar a ter um balanceamento”.  

Ainda, seguindo com a abordagem de visão corporativa, o entrevistado Gerente 4 

discorreu sobre o atributo legitimidade na dimensão de sucesso alinhamento estratégico 

revelando que “os grandes projetos com grandes investimentos foram suportados porque é a 

visão de onde eu quero chegar”. 

O Diretor 2 não mencionou o atributo de legitimidade nas dimensões de sucesso do 

portfólio de projetos e, portanto, aparece sem indicação no gráfico. 

A figura 33 apresenta o resultado das entrevistas individuais relativas ao atributo de 

legitimidade nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos.  

 

 

Figura 33 - Atributo de legitimidade e dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (dados extraídos do Atlas TI) 
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A tabela 18 apresenta o resultado das entrevistas no tocante às percepções dos 

entrevistados sobre a influência dos atributos dos stakeholders nas dimensões de sucesso do 

portfólio de projetos (percepção geral, percepção dos diretores e dos gerentes). 

 

 

Tabela 18 - Atributos dos stakeholders nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As respostas dos diretores e gerentes revelaram alinhamento dos atributos dos 

stakeholders no que tange às dimensões de sucesso do portfólio de projetos. Para maximização 

do valor financeiro do portfólio, o atributo mais evidente foi o do poder, principalmente, 

devido ao fato de a organização apresentar um plano estratégico agressivo em termos de 

faturamento, lucro líquido e retorno sobre os investimentos. Para balanceamento de projetos, 

o atributo mais evidente foi o de legitimidade, pois se necessitava argumentos, fatos e dados 

para se decidir por projetos que cobririam todas as áreas estratégicas da organização. Para 

alinhamento estratégico, o atributo mais evidente foi o de poder pela necessidade de se decidir 

por projetos alinhados com os objetivos organizacionais. 

 

 

 

Percepção Evidência
Maximização do 

Vaor Financeiro

Balanceamento de 

Projetos

Alinhamento 

Estratégico

1a. Poder Legitimidade Poder

2a. Urgência Poder Legitimidade/Urgência

3a. Legitimidade Urgência

1a. Poder Legitimidade Poder

2a. Urgência/Legitimidade Poder/Urgência Legitimidade/Urgência

3a.

1a. Poder Legitimidade Poder

2a. Urgência Poder Legitimidade/Urgência

3a. Legitmidade Urgência

Influência dos Atributos dos Stakeholders nas Dimensões de Sucesso do Portfólio de Projetos 

Geral

Diretores

Gerentes
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS, AÇÃO, IMPLICAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

 

Os atores da pesquisa foram os 12 entrevistados responsáveis pela definição e pela 

gestão do portfólio de projetos da organização multinacional com operação no Brasil. Todos os 

entrevistados participaram de todas as fases gerenciais do portfólio (estruturação do portfólio, 

gestão de recursos e direção do portfólio). O objetivo principal da ação foi propor um modelo 

relacionando os atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos para 

garantir o sucesso do portfólio.  

 

5.1 FASES GERENCIAIS DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

A proposição central da teoria instrumental é a de que organizações que praticam a 

gestão dos stakeholders serão exitosas em termos de rentabilidade, estabilidade e crescimento. 

Considerando o postulado por Freeman (1984), que gestores prestam atenção aos stakeholders 

que possuem poder na organização, considerados legítimos quando são socialmente aceitos e 

possuam senso de urgência quando são sensíveis às reivindicações críticas, e o postulado por 

Jones (1995), que gerentes da alta gestão estão no centro do modelo de stakeholder porque são 

eles que estabelecem contratos com outros stakeholders, que se decidiu proceder às entrevistas 

de um grupo de gestores (diretores e gerentes) que foram responsáveis pela definição e gestão 

do portfólio de projetos. 

Os dados extraídos das entrevistas revelaram que os atributos dos stakeholders variaram 

ao longo das fases gerenciais do portfólio de projetos, desse modo, confirmando estudos 

efetuados por Jawahar e McLaughlin (2001), em que os autores comprovaram que, dependendo 

do estágio do ciclo de vida de uma organização, certos stakeholders são mais importantes que 

outros por seu potencial de satisfazer as necessidades críticas da organização.  

Os atributos dos stakeholders foram percebidos pelos entrevistados de modo diverso 

nas diferentes fases gerenciais do portfólio de projetos, assim, confirmando os estudos de 

Mitchell et al. (1997), em que se confirmou que stakeholders mudam a saliência (acúmulo dos 

atributos), requerendo diferentes graus e tipos de atenção, dependendo dos atributos que 

possuem e do nível de saliência em função de cada tipo de problema ou do tempo.  

Ao avaliar as fases gerenciais isoladamente, observou-se que, na estruturação do 

portfólio de projetos, os atributos percebidos pelos entrevistados foram urgência, poder e 
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legitimidade nesta ordem. Este resultado, talvez, deve-se ao fato de que a organização, à qual 

os líderes pertenciam, estivesse sofrendo pressão por resultados agressivos em termos de 

faturamento, lucro líquido e retorno sobre os investimentos para um horizonte de cinco anos. 

Na fase de gestão de recursos, os atributos percebidos foram legitimidade, poder e 

urgência, nesta ordem. Este resultado foi evidenciado na entrevista do Diretor 1, em que se 

relatou a necessidade de justificar a alocação dos recursos por meio de argumentos legítimos 

baseados em fatos e dados. Além disso, foi externado o uso do atributo de poder para aportar 

recurso adicional em projetos considerados críticos (Diretor 1: “a legitimidade é o atributo 

que trabalha mais com fatos e dados e os outros são mais políticos ou mais de demanda não 

controlada” e “não vamos fazer isso ou vamos aportar recurso adicional para escolher 

determinados projetos que entendemos ser críticos”). 

Na fase de direção do portfólio, os atributos percebidos foram poder, urgência e 

legitimidade nesta ordem. Este resultado foi evidenciado na entrevista do Diretor 1, quando 

ele relatou a urgência na execução de projetos e o uso do atributo de poder na revisão de escopo 

e de prioridades na execução dos projetos (D1: “Nesta terceira fase, eu vou pela urgência que, 

uma vez que você determina a estrutura, as prioridades e os recursos são uma questão de 

execução. De não perder o tempo e não perder a cadência da execução porque o atraso em um 

gera atraso em todos, e você começa a comprometer resultado” e “determinar passos que 

seriam encurtados dentro de um projeto ou decisões que serão tomadas para revisão de escopo, 

de revisão de prioridades em função do que muda suportado pela legitimidade”).  

A tabela 19 sumariza as percepções dos entrevistados nas fases gerenciais do portfólio 

de projetos. 

 

 

Tabela 19 - Atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando analisadas as percepções individualizadas de diretores e gerentes, percebeu-se 

que, na fase gerencial de estruturação do portfólio, os diretores evidenciaram os atributos de 

Percepção Evidência
Estruturação do 

Portfólio
Gestão de Recursos Direção do Portfólio

1a. Urgência Legitimidade Poder

2a. Poder Poder Urgência

3a. Legitimidade Urgência Legitmidade

Influência dos Atributos dos Stakeholders nas Fases Gerenciais do Portfólio de Projetos 

Geral
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poder e legitimidade enquanto que os gerentes evidenciaram o atributo de urgência. 

Os resultados indicam que os diretores tiveram maior influência evidenciando os atributos de 

poder e legitimidade nesta fase do que os gerentes que evidenciaram o atributo de urgência. 

Ao comparar com os estudos de Beringer et al. (2012), comprovou-se que gerentes 

seniores dominaram a fase de estruturação do portfólio, assim, pode-se inferir que existe 

similaridade dos achados da pesquisa com o que foi abordado no estudo em relação aos 

resultados dos diretores. 

Mitchell et al. (1997) asseveram que o poder ganha autoridade a partir da legitimidade 

e é exercido por meio da urgência. Detectou-se que o postulado pelos autores se reflete nos 

achados da pesquisa para diretores. 

Na figura 34, destacam-se as evidências dos atributos de diretores e gerentes na fase de 

estruturação de portfólio. 

 

 

Figura 34 - Atributos dos stakeholders – Estruturação do Portfólio – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O mesmo estudo de Beringer et al. (2012) comprovou, ainda, que gerentes de linha 

dominam a fase de gestão de recursos. Ao analisar os achados da pesquisa na fase de gestão de 

recursos, identificou-se que os gerentes entrevistados evidenciaram o atributo de poder, 

enquanto que os diretores evidenciaram o atributo de legitimidade. Os achados da presente tese 

são similares aos achados da pesquisa de Beringer et al. (2012) e, portanto, confirmam que 

gerentes de linha dominam a fase de gestão de recursos mediante o atributo de poder. 
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A figura 35 ilustra as evidências dos atributos de diretores e gerentes na fase de gestão 

de recursos. 

 

 

Figura 35 - Atributos dos stakeholders – Gestão de recursos – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme o mesmo estudo, ainda, de Beringer et al. (2012), postula-se que gerentes de 

portfólio dominam a fase de direção do portfólio. No grupo de gerentes entrevistados, existia 

somente um gerente de portfólio de projetos cuja entrevista evidenciou os atributos de poder e 

urgência para a fase de direção do portfólio. Apesar de os resultados serem relativos à entrevista 

de um único gerente, os dados coincidem com o estudo apresentado por Beringer et al. (2012). 

A figura 36 discrimina as evidências dos atributos evidenciados na entrevista do gerente 

de portfólio de projetos para a fase de direção do portfólio. 

 

 

Figura 36 - Atributos dos stakeholders – Direção do Portfólio – Gerente de portfólio de projetos  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados da pesquisa evidenciaram o atributo de poder como predominante, o que 

pode ser confirmado nos estudos apresentados por Aaltonen (2011), que afirmou que quanto 

mais poder tiver o stakeholder, mais saliente serão suas demandas. Olander e Landin (2005) e 
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Newcombe (2003), também, destacam o atributo de poder em seus estudos quando propõem a 

matriz de poder/interesse e a matriz de poder/previsibilidade. 

 

5.2 DIMENSÕES DE SUCESSO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

Cooper et al. (2002) afirmaram que o principal objetivo na gestão do portfólio de 

projetos é alocar recursos para maximizar o valor do portfólio em termos de rentabilidade em 

longo prazo, retorno sobre os investimentos e a probabilidade de sucesso do negócio. Quanto 

ao balanceamento de projetos, busca-se um portfólio com projetos em curto e longo prazos, 

projetos de baixo e alto riscos e projetos que cubram todas as áreas estratégicas da organização. 

Com relação à estratégia, o importante é ter um portfólio de projetos que reflita e esteja 

alinhado com a estratégia da organização. 

No que concerne às dimensões de sucesso isoladamente, observou-se que, na 

maximização do valor financeiro do portfólio, os atributos percebidos pelos entrevistados 

foram poder, urgência e legitimidade, nesta ordem. Este resultado foi evidenciado na 

entrevista do Diretor 1, que relata o uso do atributo de poder para fazer as escolhas necessárias 

para atingir o objetivo financeiro imposto pela organização (Diretor 1: “o poder é decisivo para 

fazer as escolhas que precisam ser feitas. Escolher entre o curto, médio e longo prazos e tomar 

decisões porque aqui estamos falando de escolhas do que vai seguir adiante ou não”). 

O atributo de urgência é relatado pelo Diretor 4, que menciona que “na matriz de 

priorização usamos a urgência por termos que chegar no resultado rapidamente”. O atributo 

de legitimidade foi relatado na entrevista do Gerente 7 em relação à importância de se 

demonstrar os benefícios que o projeto pode trazer (Gerente 7: “eu vejo muito a legitimidade 

porque aqui eu trago os atributos dos projetos e o que ele vai trazer de retorno para empresa”). 

Para a dimensão de sucesso balanceamento de projetos, os atributos percebidos foram 

legitimidade, poder e urgência, nesta ordem. Este resultado pôde ser evidenciado na entrevista 

do Diretor 1, que falou da legitimidade pela importância de se ter argumentos baseados em 

fatos e dados (Diretor 1: “fatos e dados para compreensão analítica do portfólio e trazer este 

equilíbrio das coisas”). 

Na entrevista do Gerente 7, ele relatou o uso do poder e da legitimidade na definição 

dos projetos (Gerente 7: “me remete muito ao poder, na habilidade para explicar e trazer o 

tamanho do projeto mostrando o quanto ele é importante. Me remete muito ao poder de como 

você explicar isso. Mas poder e legitimidade neste ponto para mim está igual. Eu tenho que ter 
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legitimidade junto com o poder para fazer um balanceamento bom do que estamos 

trabalhando”). 

Para a dimensão de sucesso alinhamento estratégico, os atributos percebidos foram 

poder, legitimidade e urgência. Este resultado pôde ser evidenciado na entrevista do Diretor 

1, quando abordou o atributo de poder e legitimidade para se garantir o alinhamento estratégico 

dos projetos (Diretor 1: “O poder no fim das contas é aquele que vai validar e dar o aval, mas 

ele precisa deste input da parte central da legitimidade” e “a legitimidade vai ajudar a alinhar 

os grandes objetivos e junto com balanceamento definir os projetos mais alinhados com a 

estratégia”).  

O entrevistado Gerente 7 declara a influência da legitimidade e da urgência devido ao 

momento corporativo em relação à expectativa de resultados (Gerente 7: “o alinhamento 

estratégico deveria ser feito pela legitimidade, mas devido ao momento corporativo que a gente 

vive ele vem pela urgência”). 

A tabela 20 sumariza as percepções dos entrevistados no que tange às dimensões de 

sucesso do portfólio de projetos.  

 

 

Tabela 20 - Atributo dos stakeholders nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados das pesquisas de diretores e gerentes apresentaram o mesmo padrão de 

evidências dos atributos para as três dimensões de sucesso do portfólio (maximização do valor 

financeiro, balanceamento de projetos e alinhamento estratégico). O atributo de poder ficou 

evidenciado nas dimensões de sucesso de maximização do valor financeiro e alinhamento 

estratégico. Esses achados são coincidentes com aqueles que Bourne e Walker (2005) 

postularam afirmando que o gerente de projeto terá sucesso quando conhecer a estrutura de 

poder da organização onde ele atua. 

A figura 37 retrata a evidência do atributo de poder resultado das entrevistas de diretores 

e gerentes. 

Percepção Evidência
Maximização do 

Vaor Financeiro

Balanceamento de 

Projetos

Alinhamento 

Estratégico

1a. Poder Legitimidade Poder

2a. Urgência Poder Legitimidade/Urgência

3a. Legitimidade Urgência

Influência dos Atributos dos Stakeholders nas Dimensões de Sucesso do Portfólio de Projetos 

Geral
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Figura 37 - Atributo dos stakeholders – MVF/AE – Gerentes e Diretores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na dimensão de sucesso balanceamento de projetos, o atributo evidenciado foi o de 

legitimidade para diretores e gerentes, conforme indicado na figura 38. 

 

 

Figura 38 - Atributo dos stakeholders – BP – Diretores e Gerentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos resultados obtidos nas entrevistas dos 12 executivos, que foram 

responsáveis pela definição e pela gestão do portfólio de projetos, pode-se afirmar que as 

proposições da tese foram confirmadas. Os atributos dos stakeholders influenciam as fases 

gerenciais do portfólio de projetos e contribuem para o sucesso do portfólio. 

 

P1: Os atributos dos stakeholders influenciam as fases gerenciais do portfólio de 

projetos. 
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P2: Os atributos dos stakeholders influenciam as dimensões de sucesso de portfólio 

de projetos. 

 

O resultado da pesquisa com os entrevistados indicou um padrão de atributos dos 

stakeholders percebidos na fase gerencial do portfólio de projetos que coincide com os atributos 

percebidos nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos. 

Nas fases gerenciais do portfólio de projetos, os atributos de poder e urgência foram 

percebidos nas fases de estruturação do portfólio e na direção do portfólio. Na fase de 

estruturação do portfólio, o atributo de urgência aparece em evidência em relação ao atributo 

de poder devido à pressão por resultados esperados pela organização, com horizonte de cinco 

anos. Na fase de direção do portfólio, o atributo de poder está em evidência em relação ao 

atributo de urgência devido à necessidade de se manter os projetos conforme planejado (escopo, 

tempo e custo). 

Na fase de gestão de recursos, os atributos percebidos foram legitimidade e poder, 

sendo que o atributo de legitimidade aparece em evidência em relação ao atributo de poder 

devido à necessidade de se ter fatos e dados para se justificar a correta alocação dos escassos 

recursos. 

Para as dimensões de sucesso do portfólio, percebeu-se que os atributos de poder e 

urgência foram evidenciados para as dimensões de sucesso maximização do valor financeiro e 

alinhamento estratégico. O poder para definir um portfólio alinhado aos objetivos definidos no 

planejamento estratégico e para executar os projetos dentro do escopo, do tempo e do 

orçamento. A urgência no sentido de se alcançar os objetivos organizacionais agressivos num 

prazo de cinco anos. Já para a dimensão de sucesso balanceamento de projetos, os atributos 

evidenciados foram legitimidade e poder. Legitimidade para demonstrar, com fatos e dados, a 

importância de se ter projetos que cubram todas as áreas estratégicas da organização. Poder 

para se decidir alocar os recursos nas áreas mais necessitadas. 
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A tabela 21 sintetiza os atributos percebidos nas fases gerenciais do portfólio de projetos 

e nas dimensões de sucesso do portfólio de projetos. 

 

 

Tabela 21 - Atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos e nas dimensões de sucesso 

do portfólio. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao tomar por base os achados da pesquisa, pôde-se demonstrar um modelo, 

representado na figura 39, que relaciona os atributos dos stakeholders com as fases gerenciais 

do portfólio de projetos e com as dimensões de sucesso do portfólio. 

 

Figura 39 - Demonstração do modelo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A apresentação do modelo foi realizada ao grupo de diretores e gerentes que reconheceu 

a influência dos atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de projetos e no 

sucesso do portfólio. O grupo salientou que a predominância dos atributos de poder e urgência, 

na fase de estruturação do portfólio, pode resultar em maior número de projetos de curto prazo. 
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A observação foi no sentido de levantar um ponto de atenção em relação a ter um portfólio que 

não contemple projetos de médio e longo prazos, assim, comprometendo, de alguma forma, o 

seu sucesso. 

Outro ponto de consenso do grupo foi que a organização não dedica atenção adequada 

na identificação dos stakeholders, apesar dos documentos globais disponibilizados (modelo 

global para gestão dos projetos) e mesmo os documentos locais construídos (TAP) 

contemplarem um campo nesse sentido. O grupo de gestores considerou importante a 

implementação de práticas para identificação dos atributos dos stakeholders na gestão do 

portfólio de projetos.  

Para tanto, o grupo propôs mudanças nos documentos existentes da organização a fim 

de possibilitar a prática da identificação dos stakeholders pelos seus atributos. O primeiro 

documento que sofreria modificação seria o slide padrão global de gestão de projetos. A 

proposta seria modificar o campo dedicado à nomeação dos stakeholders para uma nomeação 

baseada nos atributos. 

A figura 40 discrimina o antes e o depois da parte do documento para gestão dos 

projetos. 

 

 

 

Figura 40: Proposta de mudança do TAP 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Outra proposta feita pelo grupo diz respeito à mudança do termo de abertura do projeto 

(TAP). O documento inicial previa a assinatura do patrocinador do projeto (sponsor) e do 

stakeholder principal, sendo que não havia um critério claro de quem seria esse stakeholder 

principal que deveria assinar o TAP. A proposta de modificação do TAP seria de buscar a 

assinatura do sponsor e dos stakeholders com os três atributos (poder, urgência e legitimidade). 

Stakeholders identificados com dois ou três atributos deveriam assinar mais de uma vez nas 

áreas correspondentes. 

A figura 41 ilustra o antes e o depois do TAP. 

Antes              Depois 

  

 

Figura 41 – TAP - Identificação dos stakeholders por atributos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outra proposta levantada pelo grupo seria a respeito do evento anual de revisão da 

estratégia regional. Com os dados obtidos no modelo proposto, o grupo deveria revisar todos 

os projetos do portfólio identificando os stakeholders por seus atributos. 

De um modo geral, o grupo de executivos, alvo da presente tese, reconheceu que não 

existe uma preocupação da organização em identificar os stakeholders dos projetos e que o 

estudo apresentado poderá trazer uma nova abordagem na sua gestão.  

Na apresentação dos resultados da pesquisa surgiram outras recomendações, por parte 

dos executivos, que não estavam ligadas diretamente à gestão do portfólio de projetos e ao 

sucesso dos projetos, mas sim à gestão das pessoas diretamente ligadas aos projetos do 

portfólio. Primeiramente, o Diretor de Operações sugeriu que os resultados da pesquisa fossem 
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utilizados para se definir uma matriz da liderança da empresa identificando os atributos de 

poder, urgência e legitimidade de cada líder. A matriz poderia servir de base para se escolher 

os futuros líderes de projetos e sponsors que possuíssem atributos mais alinhados a cada fase 

da gestão do portfólio de projetos.  

O Gerente-Geral salientou os resultados da pesquisa relacionando-os com a pesquisa 

do PMI – Pulse of the profession, bem como abordando sobre a importância de investir em 

patrocinadores executivos e de evitar-se desvios ou alterações não controladas. 

O grupo de executivos decidiu que os resultados da pesquisa serão, inicialmente, 

utilizados na revisão anual da estratégia; e os grupos multifuncionais de projetos, que utilizam 

os documentos padrão de gestão de projetos, deverão entender a importância na identificação 

dos stakeholders pelos seus atributos passando a identificá-los. 

As pesquisas acadêmicas focalizaram-se na gestão dos stakeholders, assim, salientando 

sua importância para o sucesso da estratégia organizacional. A presente tese buscou aprofundar 

os conhecimentos específicos sobre a influência dos atributos dos stakeholders nas fases 

gerenciais do portfólio de projetos e no sucesso do portfólio. 

A tese mostrou uma lacuna na literatura sobre os atributos dos stakeholders e o sucesso 

do portfólio de projetos. Tal lacuna abre espaço para futuros estudos no sentido de se comprovar 

a importância da gestão dos stakeholders e seus atributos para o sucesso em projetos. 

Como recomendação para futuros estudos, sugere-se utilizar a mesma abordagem da 

tese para organizações cujo portfólio de projetos esteja embasado em outras premissas que não 

sejam financeiras, por exemplo, organizações não governamentais e instituições de ensino. 

Outra sugestão seria aplicar o estudo em organizações sem fins lucrativos, pequenos negócios 

e empresas familiares com o intuito de confirmar os resultados obtidos na presente tese. 

Também, no sentido de aprimorar o conhecimento adquirido, recomenda-se promover 

uma pesquisa quantitativa para pesquisar a influência dos stakeholders nas fases gerenciais do 

portfólio de projetos e no sucesso do portfólio objetivando a confirmação do modelo proposto 

na tese. Como método proposto, sugere-se aplicar equações estruturais para definição do 

modelo. 

É muito comum que organizações não prestem atenção à gestão dos stakeholders ou 

mesmo desconheçam sua importância para o sucesso de sua estratégia. A presente tese trouxe 

à luz uma abordagem prática de como utilizar a identificação dos stakeholders em termos de 

seus atributos nas fases gerenciais do portfólio de projetos. 
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A própria fase de ação da pesquisa já indicou suas implicações práticas, pois os 

executivos pesquisados sugeriram ações imediatas para serem implementadas na próxima 

revisão estratégica da empresa. Além disso, a pesquisa sugeriu mudanças nos documentos de 

gestão de projetos com o objetivo de se identificar os stakeholders pelos seus atributos. 

Os resultados da pesquisa mostraram que organizações podem adotar uma abordagem 

com foco na identificação dos stakeholders tendo como objetivo o sucesso dos seus projetos. O 

modelo proposto pode ser utilizado em organizações grandes ou pequenas, de bens de consumo 

ou de capital.   

A sugestão feita pelos executivos de utilizar os resultados da pesquisa para se 

identificar uma matriz de líderes e seus atributos também pode significar uma contribuição para 

prática, pois com tal matriz pode-se identificar se os líderes de determinada organização 

possuem os atributos suficientes para garantir o sucesso de seus projetos. A organização que 

tenha os atributos dos líderes mapeados poderá desenvolvê-los para que tenham os três 

atributos, assim, tornando-se stakeholders definitivos em termos de saliência. 

A presente tese buscou estudar a influência dos atributos dos stakeholders nas fases 

gerenciais do portfólio de projetos e no sucesso do portfólio. Comprovou-se a influência dos 

atributos dos stakeholders no portfólio de projetos propiciando a definição de modelo que foi 

fruto dos resultados da pesquisa-ação. 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados comprovando-se as duas proposições da 

tese. Os atributos dos stakeholders influenciam as fases gerenciais do portfólio de projetos e os 

atributos são diferentes para cada fase do portfólio. Igualmente para as dimensões de sucesso 

do portfólio, identificou-se atributos que influenciam cada dimensão. 

Em relação aos objetivos gerenciais, pode-se afirmar que os objetivos foram igualmente 

alcançados, pois os executivos-alvo da pesquisa reconheceram o valor de se identificar os 

atributos dos stakeholders para alcançar o sucesso do portfólio de projetos. Além disso, houve 

propostas concretas de modificação de documentos de gestão de projetos para incluir a 

identificação dos stakeholders nesses. 

Cabe ressaltar, também, a importância do tema abordado na tese mencionando a décima 

pesquisa de gerenciamento global, Pulse of the profession, 2018, promovida pelo Project 

Management Institute (PMI). A edição de 2018 destacou feedback e insights de 4.455 

profissionais de gerenciamento de projetos, 447 executivos seniores e 800 diretores de 

escritório de gerenciamento de projetos (EGP) de diversos setores, incluindo governo, 

tecnologia da informação (TI), telecomunicações, energia, produção industrial, saúde e 
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construção. Os entrevistados eram da América do Norte; Ásia-Pacífico; Europa, Oriente Médio 

e África (EMEA) e regiões da América Latina e Caribe. A pesquisa apontou três aspectos 

principais para o sucesso nos projetos: investir em patrocinadores executivos, evitar desvios 

ou alterações não controladas e amadurecer capacidades de entrega de valor. 

Segundo a pesquisa do PMI, patrocinadores executivos ativamente envolvidos ajudam 

as organizações a preencher a lacuna de comunicação entre influenciadores e implementadores 

para aumentar, de forma significativa, a colaboração e o apoio, aumentar as taxas de sucesso 

dos projetos e reduzir o risco. A análise mostra que o principal motivador dos projetos que 

cumprem seus objetivos originais é um patrocinador ativamente envolvido. Organizações com 

maior porcentagem de projetos com patrocinadores executivos ativamente envolvidos (mais de 

80% dos projetos) relatam 40% mais projetos bem-sucedidos do que as que têm uma 

porcentagem menor (menos de 50%) de projetos com patrocinadores. 

Os patrocinadores de projeto eficazes usam a sua influência em uma organização para 

superar ativamente os desafios, desse modo, comunicando o alinhamento do projeto à 

estratégia, removendo barreiras e promovendo a mudança organizacional.  

A pesquisa do PMI vem ao encontro da presente tese porque aborda como principal 

ponto de sucesso em projetos a importância de patrocinadores executivos como stakeholders-

chave para o sucesso organizacional. 
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6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A presente tese apresentou algumas limitações relativas ao ambiente no qual a pesquisa 

transcorreu, pois a organização à qual os 12 executivos pesquisados se vinculavam definiu uma 

estratégia focalizada em pilares financeiros de faturamento, lucro líquido e retorno sobre os 

investimentos, o que pode ter interferido nas percepções de poder, urgência e legitimidade dos 

stakeholders do portfólio de projetos. 

Além disso percebeu-se que a pressão por resultados de curto prazo e a visão agressiva 

de cinco anos influenciaram algumas respostas com foco nos atributos de poder e urgência. 

O fato de o estudo se basear somente em uma organização limita a percepção de outras 

empresas com características distintas, apesar da pesquisa-ação ser aqui proposta como uma 

forma de transformar um aspecto relacionado à realidade da empresa estudada.  
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ANEXO A - VÍDEOS CORPORATIVOS APRESENTANDO A ESTRATÉGIA 

GLOBAL COM VISÃO DE CINCO ANOS 

 

Vídeos corporativos apresentando a estratégia global com visão de cinco anos 
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ANEXO B - REPOSITÓRIO GLOBAL DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS DA 

ORGANIZAÇÃO 

 

Repositório global de documentos estratégicos da organização 

 

Página inicial indicando a área sobre estratégia (Strategy to Action) 

 

Página indicando continente (Latin America) 
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Página indicando região onde a organização do Brasil está inserida (Southern Cone) 

 

Página indicando documentos dos projetos do portfólio de projetos do Brasil  
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ANEXO C - SLIDES PADRÃO PARA GESTÃO DE PROJETOS UTILIZADOS PELA 

ORGANIZAÇÃO GLOBALMENTE 

 

Slides padrão para gestão de projetos utilizados pela organização globalmente. 

 

 

Slide de abertura 
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Reporte dos últimos 30 dias, dos próximos 30 e principais obstáculos. 

 

Cronograma do projeto 
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KPIs do projeto 
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ANEXO D - PORTFÓLIO DE PROJETOS AGRUPADOS EM PROGRAMAS 

 

 

Portfólio de projetos agrupados em programas 
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ANEXO E - CARGA HORÁRIA DOS TIMES DE PROJETOS 

 

 

Carga horária (workload) dos times de projetos 
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ANEXO F - TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) 

 

 

Termo de abertura do projeto (TAP) 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO PARA ENTREVISTAS 

 

Protocolo para entrevistas 

A) Instruções para o entrevistador: 

• Declarações de abertura 

o A entrevista está relacionada à tese de doutorado de Carlos Roberto Banzato e 

poderá ajudar no processo de formulação estratégica e execução do portfólio de 

projetos estratégicos. 

• Quais são os objetivos da entrevista? 

o Pesquisar a influência dos atributos dos stakeholders na construção do portfólio 

de projetos e nas dimensões de sucesso do portfólio 

B) Condições da entrevista 

• Quem será entrevistado? 

o Serão entrevistados 12 líderes da alta gerência responsável pela formação do 

portfólio, gestão dos recursos edireção do portfólio 

▪ Estratificação dos entrevistados por posição na organização 

• 1 Gerente-Geral 

• 3 Diretores de área 

• 8 Gerentes de departamento 

• Quando? 

o Meses de outubro e novembro 2018 

• Onde? 

o No ambiente de trabalho dos entrevistados 

o Sala previamente agendada em ambiente reservado. 

• Quanto tempo? 

o Estima-se 30 minutos para entrevistas individuais. 

• Como será conduzida a entrevista? Gravada? Onde serão feitas as anotações? 

o Entrevistas gravadas com posterior transcrição do conteúdo. 

• Aspectos que julgue pertinentes 

o Objetivo organizacional será apoiar no sucesso da execução dos projetos do 

portfólio de projetos estratégicos. 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA PARA ENTREVISTA 

 

Instrumento de Pesquisa para Entrevista 

Introdução teórica 

• Stakeholders numa organização é por definição qualquer grupo ou indivíduo que pode 

afetar ou ser afetado pelo atingimento dos objetivos organizacionais (Freeman, 1984).  

• Stakeholders de um portfólio de projetos como qualquer grupo ou indivíduo que 

possua uma relação com o portfólio de projetos e que possa afetar ou ser afetado pelos 

objetivos alcançados do portfólio (Behringer et al., 2013). 

• Stakeholders podem ser identificados pela possessão dos seguintes três atributos:  

a) o poder do stakeholder de influenciar a organização;  

b)  a legitimidade dos relacionamentos do stakeholder dentro da organização;  

c)  a urgência na reinvindicação do stakeholder sobre a organização (Freeman, 1984).  

• Fases Gerenciais do Portfólio de Projetos 

o Estruturação do Portfólio de Projetos 

▪ Definição dos objetivos de longo prazo 

▪ Planejamento estratégico do Portfólio 

▪ Avaliação das propostas de projetos 

▪ Deliberar a seleção de projetos 

o Gestão de recursos 

▪ Planejamento cruzado dos recursos 

▪ Aprovação formal dos recursos 

▪ Gestão de conflitos para casos de recursos conflitantes 

▪ Alocação de recursos devido a mudanças de curto prazo 

o Direção do portfólio 

▪ Monitorar alinhamento estratégico do portfólio 

▪ Desenvolver medidas corretivas em casos de desvios 

▪ Identificar sinergias entre os projetos 

▪ Gestão dos projetos 

• Dimensões de sucesso do portfólio de projetos 

o Maximização do Valor Financeiro do Portfólio 

o Balanceamento de projetos 

o Alinhamento estratégico 

• Apresentação do Modelo Teórico 
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Entrevista: 

Influência dos atributos dos stakeholders nas fases gerenciais do portfólio de 

projetos 

• Considerando a fase de estruturação do portfólio de projetos e os atributos dos 

stakeholders, qual sua percepção de quais atributos influenciam a fase de estruturação 

do portfólio. 

• Considerando a fase de gestão dos recursos e os atributos dos stakeholders, qual sua 

percepção de quais atributos influenciam a fase de gestão de recursos 

• Considerando a fase de direção do portfólio de projetos e os atributos dos stakeholders, 

qual sua percepção de quais atributos influenciam a fase de direção do portfólio. 

 

 
 

Influência dos atributos dos stakeholders nas dimensões de sucesso do portfólio de 

projetos 

• Quais atributos dos stakeholders influenciam a dimensão de sucesso Maximização do 

valor financeiro do portfólio? 

• Quais atributos dos stakeholders influenciam a dimensão de sucesso Balanceamento 

de projetos? 

• Quais atributos dos stakeholders influenciam a dimensão de sucesso Alinhamento 

estratégico? 
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APÊNDICE C – PESQUISA DOCUMENTAL 

 

O método de pesquisa utilizado foi a análise de citações e co-citações. A análise de 

citações é a parte da bibliometria que investiga as relações entre os documentos citantes e os 

documentos citados considerados como unidades de análise, no todo ou em suas diversas partes: 

autor, título, origem geográfica, ano e idioma de publicação. O estudo bibliométrico permite 

identificar padrões na literatura, analisando periódicos e áreas de destaque (Foresti, 1990; 

Neely, 2005; Prasad & Tata, 2005).  

Além de apresentar e discutir o panorama da produção científica sobre gestão dos 

stakeholders, seus atributos e a influência no sucesso do portfólio de projetos, o objetivo da 

bibliometria foi obter elementos para identificar a lacuna entre gestão dos stakeholders e 

sucesso do portfólio de projetos como também serviu de base para definição do modelo teórico 

da presente tese. 

 

2.8.1 Processo de pesquisa 

Utilizou-se como fonte de dados a base Web of Science por ser uma base amplamente 

utilizada para análise de citações. Não foi estabelecido recorte temporal e, portanto, utilizaram-

se os dados disponíveis na Web of Science desde 1945. Os dados foram exportados em pacotes 

de arquivos contendo os registros completos. Os arquivos extraídos da pesquisa foram 

exportados para o software VosViewer afim de avaliarmos a produção acadêmica em questão.  

 

2.8.2 Amostra 

A coleta de dados utilizou a seguinte estratégia de busca por assunto: (TS= (“Project 

Management Stakeholders” OR "Project Portfolio Stakeholders" OR "Project Portfolio 

Performance" OR "Stakeholders attributes" OR "Project Portfolio Success" OR "Stakeholders 

management" OR "Project Portfolio Management" OR "Project Stakeholders" OR 

"Stakeholders").  

Inicialmente, na etapa 1 da pesquisa, optou-se por fazer a busca sem filtros de 

documentos obtendo-se 80.788 artigos. Na etapa 2 aplicou-se o filtro categoria “Management 

e Business” obtendo-se 9.712 artigos. Finalmente na etapa 3 aplicou-se mais um filtro de 

documento “Article” obtendo-se 6.855 artigos. 
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A Tabela 1 apresenta as 3 etapas de pesquisa no Web of Science com seus respectivos 

filtros e quantidade de artigos mapeados.  

Etapa Número 

de artigos 

Descritivo 

   

# 1 80.788  TÓPICO: ((“Project Management Stakeholders” OR "Project Portfolio Stakeholders" OR 

"Project Portfolio Performance" OR "Stakeholders attributes" OR "Project Portfolio 

Success" OR "Stakeholders management" OR "Project Portfolio Management" OR "Project 

Stakeholders" OR "Stakeholders"))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

   

# 2 9.712  TÓPICO: ((“Project Management Stakeholders” OR "Project Portfolio Stakeholders" OR 

"Project Portfolio Performance" OR "Stakeholders attributes" OR "Project Portfolio 

Success" OR "Stakeholders management" OR "Project Portfolio Management" OR "Project 

Stakeholders" OR "Stakeholders"))  

Refinado por: CATEGORIAS DO WEB OF SCIENCE: ( MANAGEMENT OR 

BUSINESS )  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

 

# 3 6.855  TÓPICO: ((“Project Management Stakeholders” OR "Project Portfolio Stakeholders" OR 

"Project Portfolio Performance" OR "Stakeholders attributes" OR "Project Portfolio 

Success" OR "Stakeholders management" OR "Project Portfolio Management" OR "Project 

Stakeholders" OR "Stakeholders"))  

Refinado por: CATEGORIAS DO WEB OF SCIENCE: (MANAGEMENT OR 

BUSINESS) AND TIPOS DE DOCUMENTO: ( ARTICLE )  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

   

 

Tabela 1: Pesquisa Web of Science 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O resultado da pesquisa do Web of Science (6.855 artigos) foi importado para análise 

no software VOSViewer onde se realizou a análise dos metadados. Primeiramente foi feita a 

pesquisa dos autores mais citados chegando-se a um total de 13.858 autores citados e 141 

autores mais citados. Analisando os dez autores mais citados notou-se que os temas comumente 

abordados por eles foram gestão estratégica dos stakeholders (Freeman R. como autor seminal), 

responsabilidade social corporativa, gestão ambiental, sustentabilidade e mídias sociais.  

A Tabela 2 mostra os dez autores mais citados com suas respectivas citações e 

constructos estudados. 

http://apps-webofknowledge.ez345.periodicos.capes.gov.br/summary.do?product=WOS&doc=1&qid=1&SID=6AuX7O6lHK2fqiGVlhZ&search_mode=GeneralSearch&update_back2search_link_param=yes
http://apps-webofknowledge.ez345.periodicos.capes.gov.br/summary.do?product=WOS&doc=1&qid=2&SID=6AuX7O6lHK2fqiGVlhZ&search_mode=GeneralSearch&update_back2search_link_param=yes
http://apps-webofknowledge.ez345.periodicos.capes.gov.br/summary.do?product=WOS&doc=1&qid=3&SID=6AuX7O6lHK2fqiGVlhZ&search_mode=GeneralSearch&update_back2search_link_param=yes
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Tabela 2: Autores mais citados e constructos estudados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posteriormente foi feita pesquisa sobre quais periódicos estavam relacionados ao maior 

número de co-citações. O objetivo desta pesquisa foi entender que perfil de periódico foi mais 

utilizado para disseminar os conhecimentos da área. Os cinco periódicos mais importantes 

foram periódicos focados em gestão estratégica, negócios e ética nos negócios. 

A Tabela 3 mostra os cinco periódicos com maior número de citações. 

 

Tabela 3: Periódicos mais importantes  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para se ter uma visão da pesquisa por cluster apresenta-se a seguir na Figura 1 os seis 

clusters dos periódicos relativos à pesquisa dos 6.855 artigos pesquisados. 

 

Figura 1: Cluster dos periódicos  

Fonte: VOSviewer – Elaborado pelo autor 

Para palavras chave foi feita a análise de co-ocorrência onde foram encontradas 19.343 

palavras sendo que 1.774 palavras ocorreram 5 vezes ou mais nas publicações. Foram 

selecionadas 1.000 palavras chave para geração dos clusters. Foram identificados oito clusters 

sendo que as cinco palavras mais citadas foram “performance”, “management”, 

“stakeholders”, “perspective”, “corporate social responsibility”.  
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A Figura 2 apresenta os cluster das palavras chave mapeadas bem como o mapa de 

densidade das palavras. 

 

Figura 2: Cluster de palavras-chave e mapa de densidade 

Fonte: VOSviewer – Elaborado pelo autor 

Com o objetivo de depurar os clusters encontrados e ter uma melhor visualização das 

palavras-chave, decidiu-se selecionar palavras que tinham relação mais próxima à presente 

tese. A tabela 4 indica as palavras selecionadas para geração de um cluster mais “depurado” 

em termos de palavras chave.  

 

Tabela 4: Palavras chave relacionadas à tese 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na escolha das palavras chave relacionadas à tese verificou-se que a palavra chave 

“urgência” não apareceu na lista de palavras chave pesquisadas nos 6.855 artigos. O clusters 

gerados das palavras chave podem ser visualizados na Figura 3. 

 

Figura 3: Cluster de palavras chave selecionadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A visualização com palavras-chave selecionadas permitiu visualizar um cluster relativo 

a stakeholders, performance e estratégia (cluster verde claro), outro cluster que aborda a teoria 

descritiva dos stakeholders (cluster roxo), um cluster abordando desempenho corporativo 

(cluster azul), um cluster sobre stakeholders e alta gerência (cluster vermelho) e por último um 

cluster abordando gestão de projetos, portfólio de projetos e sucesso em projetos (cluster verde 

escuro). 

Decidiu-se então selecionar somente palavras chave relacionadas à tese para depurar 

ainda mais o mapa de clusters de palavras. A Tabela 5 indica as palavras-chave escolhidas. 

 

Tabela 5: Palavras chave da tese 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A escolha de palavras-chave da tese gerou clusters mais “limpos” conforme indicado na 

Figura 4. Nota-se que o cluster vermelho que aborda a teoria descritiva dos stakeholders tem 

uma ligação “fraca” com o cluster verde escuro que aborda gestão de portfólio de projetos. 

Entende-se como ligação fraca a escassa produção acadêmica relacionando os dois constructos 

Os atributos dos stakeholders, assinalado no cluster vermelho, tem pouca correlação 

com gestão de portfólio de projetos, assinalado no cluster verde escuro. O tamanho dos círculos 

e poucas linhas ligando os dois constructos denota escassa produção acadêmica relacionando 

os atributos dos stakeholders com gestão de portfólio de projetos e sucesso. 

 

Figura 4: Clusters de palavras chave da tese 

Fonte: VOSviewer – Elaborado pelo autor 

Portanto, os passos da pesquisa documental seguiram primeiramente uma pesquisa com 

palavras-chave no site Web of Science, depurando-se a seleção até chegar a 6.855 artigos 

selecionados. Utilizou-se o software VOSviewer para identificar os periódicos que mais 

publicaram o tema e os autores mais co-citados. Em relação às palavras chave decidiu-se então 

por proceder duas depurações dos cluster a fim de interpretar a ligação dos constructos da tese. 

Com base neste estudo percebeu-se que os constructos da tese apresentaram escassa produção 

acadêmica. 

A Figura 5 indica a metodologia aplicada para coleta de amostras. 

 

Figura 5: Fluxo para coleta de informações 

Fonte: Elaborado pelos autores 


