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RESUMO 

Em um projeto, o gerenciamento dos stakeholders é um dos fatores críticos para o 

seu sucesso, e a adoção do mesmo requer muitas vezes quebra de paradigmas dentro das 

empresas e organizações, oferecendo desafios, mas também oportunidade como a obtenção e 

desenvolvimento de vantagem competitiva. Desta forma, esta dissertação tem o objetivo de 

propor diretrizes para o gerenciamento de stakeholders em projetos, através do levantamento 

dos conceitos e práticas presentes na literatura internacional, avaliar a aplicação das mesmas 

no ambiente empresarial e propor melhorias, através de estudo de caso no setor de óleo e gás 

brasileiro. A pesquisa foi dividida em quatro etapas, na primeira foi realizada uma análise 

webibliométrica para definição do portfólio bibliográfico, na segunda foi elaborado um 

arcabouço teórico com as principais práticas de gerenciamento de stakeholders propostas em 

literatura e na terceira etapa foram propostas diretrizes para implementação das mesmas, 

através de quatro níveis e englobando oito práticas. Na última etapa do trabalho, foi realizado 

um survey, através de aplicação de questionário com profissionais que atuam com 

gerenciamento de projetos, para que fosse avaliado o grau de importância e implementação 

das práticas nas empresas. Os resultados foram analisados estatisticamente através do cálculo 

de alfa de Cronbach, teste de Shapiro Wilk, teste de Mann-Whitney, teste de Kruskal-Wallis, 

teste de Spearman e teste de Wilcoxon. Na discussão dos resultados, os graus de importância 

e implementação observados foram comparados entre os diferentes perfis de respondentes, 

não sendo identificadas diferenças significativas nas percepções dos profissionais, e também 

pode-se concluir não haver um alinhamento entre a importância considerada para as práticas 

de gerenciamento de stakeholders e a implementação das mesmas pelas empresas. Este survey 

possibilitou que se obtivesse um cenário do gerenciamento de stakeholders do setor, sendo 

possível a comparação com a proposta de diretrizes e identificados pontos de melhoria. Por 

fim, prevê-se que este trabalho seja de interesse para pesquisadores, como base para futuras 

pesquisas, possibilitando o desenvolvimento de novos modelos e contribuindo para o avanço 

da fronteira do conhecimento sobre o tema, e para profissionais e lideres de empresas que 

desejam implementar o gerenciamento de stakeholders em seus projetos e negócios, 

sobretudo do setor de óleo e gás brasileiro, onde poderão considerar o cenário atual levantado 

neste trabalho para definição das futuras ações e estratégias a serem adotadas.  

Palavras-chave: stakeholders / gerenciamento de stakeholders / responsabilidade 

social corporativa / gerenciamento de projetos 



 

 

 

 

ABSTRACT 

In a project, stakeholder management is one of the critical factors for its success, and 

its adoption often requires break paradigms within companies and organizations, offering 

challenges as well as opportunities such as obtaining and developing competitive advantage. 

Thus, this work aims to propose guidelines for the management of stakeholders in projects, 

through the survey of the concepts and practices present in the international literature, 

evaluate their application in the business environment and propose improvements, through a 

case study in the sector of Brazilian oil and gas. The research was divided into four stages, in 

the first one a webibliometric analysis was performed to define the bibliographic portfolio, the 

second a theoretical framework was elaborated with the main stakeholder management 

practices proposed in literature and in the third stage guidelines were proposed for their 

implementation, through four levels and eight main practices. In the last stage of the work, a 

survey was carried out, through a questionnaire application with professionals who work with 

project management, to evaluate the degree of importance and implementation of practices in 

companies. The results were statistically analyzed using the Cronbach alpha, Shapiro Wilk 

test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Spearman test and Wilcoxon test. In the 

discussion of the results, the levels of importance and implementation observed were 

compared between the different profiles of respondents, and no significant differences were 

identified in the professionals' perceptions, and it was also concluded that there is no 

alignment between the importance considered for management practices of stakeholders and 

their implementation by companies. This survey allowed obtaining a scenario of the 

management of stakeholders of the Brazilian oil and gas sector, being possible the 

comparison with the proposal of guidelines and identifying points of improvement. Finally, it 

is expected that this work will be of interest to researchers, as a basis for future research, 

enabling the development of new models and contributing to the advancement of the 

knowledge frontier on the subject, and for professionals and business leaders who wish to 

implement the management of stakeholders in their projects and businesses, especially in the 

Brazilian oil and gas sector, where they can consider the current scenario raised in this work 

to define future actions and strategies to be adopted. 

 

Keywords: stakeholders / stakeholder management / corporate social responsibility / 

project management 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O termo stakeholders ou partes interessadas, tradução para o português, aparece na 

literatura nos anos 60, em um memorando interno do Stanford Research Institute (SRI), e o 

mesmo foi utilizado para representar os grupos aos quais uma organização deveria responder, 

como por exemplo, acionistas, empregados, fornecedores e sociedade (FREEMANN et al, 

2010). Ainda que não vinculado ao termo stakeholder, o conceito apresentado pode ser 

encontrado ainda em publicações anteriores ao da SRI, como na publicação de Dill em 1958 e 

em discursos e escritas de analistas e executivos, alguns remetendo aos anos 30 (PRESTON et 

al, 1990). Nessa época os grupos de stakeholders eram vistos e considerados nos negócios 

apenas como uma forma das empresas atingirem seus objetivos financeiros, dos acionistas 

(KULALA et al, 2017). 

Em 1984, Freeman com a publicação “Strategic Management: A Stakeholder 

Approach” marca o início na literatura do que conhecemos hoje como teoria e gestão de 

stakeholders (ESKEROD et al, 2016). A partir desta publicação, onde Freeman define 

stakeholders como grupos ou indivíduos que afetam e são afetados pela realização dos 

objetivos de uma empresa, e sem os quais a mesma deixa de existir, e onde defende que o 

atendimento dos interesses dos mesmos é crítico para o sucesso da organização, o interesse 

em analisar como os mesmos influenciam no gerenciamento dos projetos e no processo de 

tomada de decisão aumentou significativamente (ARAGONÉS-BELTRÁN et al, 2017). 

No final dos anos 80, as questões ambientais e sociais ganharam destaque no cenário 

internacional e a partir de movimentos como a emissão do Relatório de Brundtlad (WCED, 

1986) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

mundialmente conhecida como Rio-92, algumas empresas gradualmente iniciaram um 

processo de adoção do conceito da Sustentabilidade em seus negócios, o que posteriormente 

se caracterizou na chamada Responsabilidade Social Corporativa (RSC). A RSC é definida 

como a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na 

sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente e que 

contribua para o desenvolvimento sustentável, leve em consideração as expectativas das 

partes interessadas e esteja em conformidade com as legislações e integrada em toda 

organização (ISO 26000, 2010). 



14 

 

 

 

Taylor (1971) ao realizar uma revisão das práticas de estratégia corporativa, sugeriu 

que a importância dos stockholders, em português acionistas, na condução dos negócios, 

poderia eventualmente dar lugar a uma abordagem que incluísse também outros grupos de 

interesse. Com o fortalecimento da teoria dos stakeholders e mais recentemente da 

Responsabilidade Social Corporativa, muitas empresas que até então focavam sua gestão no 

lucro e retorno aos acionistas, a chamada teoria dos stockholders, passaram a considerar o 

interesse dos stakeholders nos seus negócios e na definição de diretrizes estratégias, e assim 

buscam o balanceamento entre aspectos financeiros, sociais e ambientais. O equilíbrio entre 

as áreas financeira, social e ambiental, de forma que garanta a sustentabilidade corporativa, é 

definido por Elkington (2006) como Triple Bottom Line. 

De acordo com os guias de práticas para gerenciamento de projetos, como o PMBOK 

(PMI, 2013) e a norma de Orientações sobre gerenciamento de projetos (ISO 21500, 2012), o 

gerenciamento das partes interessadas deve estar presente ao longo de toda a vida de um 

projeto. Beringer et al (2013) afirma que tanto a pesquisa quanto a prática sugere que os 

stakeholders possuem papel fundamental no sucesso de um projeto. 

No setor de óleo e gás, as empresas são frequentemente criticadas pela falta de 

preocupação com problemas ambientais e sociais (DE ROECK et al, 2012). No Brasil esse 

setor é um dos mais fortes da economia, contribuindo com 13% do PIB nacional em 2014, 

segundo a Petrobras (2014), e o interesse da sociedade no comportamento das empresas, 

sobretudo as maiores, vem aumentando cada vez mais em função dos últimos escândalos 

envolvendo o setor, o que exige que as empresas da área adotem práticas de gestão dos seus 

stakeholders de modo a garantir o sucesso dos seus projetos e a perenidade dos negócios. 

 

1.2. PROBLEMA DA PESQUISA 

A operacionalização de modelos sustentáveis não é fácil, requer quebra de 

paradigmas na estratégia de maximizar lucros dos acionistas para também incluir prioridades 

sociais e ambientais dos demais stakeholders (MATOS et al, 2013). Contudo, os stakeholders 

podem prover recursos valiosos, facilitar a geração dos mesmos ou influenciar e impactar no 

que tange à vantagem competitiva da organização (WU, 2012). 
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Starkey e Madan (2001) e Achterkamp e Vos (2008) identificaram em seus trabalhos 

a existência de uma lacuna na literatura de gerenciamento nos aspectos que tangem às práticas 

de gerenciamento de stakeholders dentro de um projeto.  

Para Starkey e Madan (2001), essa falta de informações em literatura é gerada pela 

falta de envolvimento entre as empresas e a academia e defenderam a permeação nesse 

contexto de forma a produzir pesquisas o mais relevantes possível. Os pesquisadores 

entendem que gerentes e pesquisadores devam se engajar em um diálogo sobre a natureza do 

conhecimento e educar uns aos outros às suas necessidades no desenvolvimento conjunto de 

um processo de pesquisa mutuamente benéfico. 

Achterkamp e Vos (2008) aplicaram em seu trabalho a técnica estatística de meta-

análise para investigar como o conceito de stakeholders é utilizado na literatura de 

gerenciamento de projetos e as análises mostraram que apenas a minoria das publicações 

analisadas apresenta uma definição clara do termo stakeholder e abordam a identificação dos 

mesmos dentro dos projetos. 

Na ausência de uma definição clara de partes interessadas, não é possível determinar 

se as partes interessadas relevantes são identificadas e, consequentemente, se uma análise de 

stakeholders é realizada de forma satisfatória, o que pode comprometer o projeto 

(ACHTERKAMP e VOS, 2008). 

Segundo Ackerman e Eden (2011), ainda que recentemente tenha ocorrido um 

avanço em literatura no número de trabalhos que discutem gerenciamento de stakeholders, os 

conceitos normalmente não são desenvolvidos de modo que os tornem úteis na prática e ainda 

sugere que trabalhos futuros sejam feitos através do diálogo entre teoria e prática. 

Os guias e normas de gerenciamento de projetos ao longo dos últimos anos, também 

buscaram explicitar e colocar em destaque a área de conhecimento de gestão de stakeholders 

dentro do gerenciamento de projetos, como por exemplo o guia PMBOK, que em 2012 

alterou o gerenciamento de stakeholders de uma subárea da parte de comunicação para uma 

área exclusiva. 

Contudo, entende-se que novos trabalhos ainda precisam ser realizados para 

aproximar o ambiente acadêmico do profissional e auxiliar na implementação das práticas e 

avanço no conhecimento, como defendido por Eskerod et al (2016), que em seu trabalho 
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conclui que um maior conhecimento dos conceitos teóricos e dos contextos dos projetos, ou 

seja, da realidade dos mesmos, é necessário para o avanço do gerenciamento de stakeholders.  

 

1.3. QUESTÃO DE PESQUISA 

Sintetizando a situação problema, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: 

Quais são as principais práticas de gerenciamento de stakeholders e de que forma 

essas práticas podem ser implementadas dentro das empresas, para que contribuam para o 

sucesso dos projetos? 

 

1.4. OBJETIVO PRINCIPAL 

Propor diretrizes para o gerenciamento de stakeholders em projetos, através do 

levantamento dos conceitos e práticas de gestão de stakeholders presentes em literatura 

internacional e avaliar a aplicação das mesmas no ambiente empresarial, através de estudo de 

caso no setor de óleo e gás brasileiro. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A fim de alcançar o objetivo principal, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar na literatura internacional os conceitos e as práticas propostas de 

gerenciamento de stakeholders; 

• Propor diretrizes para o gerenciamento de stakeholders; 

• Avaliar o cenário atual do gerenciamento de stakeholders no setor de óleo e gás 

brasileiro. 

 

1.6. HIPÓTESES DE PESQUISA 

Após definir a questão de pesquisa e objetivos, este estudo propõe testar as seguintes 

hipóteses de pesquisa aplicadas ao setor analisado: 

Ho1. Há um alto grau de conhecimento das práticas de gerenciamento de 

stakeholders pelas equipes de gerenciamento de projetos. 
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Ho2. É concedido pelas empresas um alto grau de importância para as práticas de 

gerenciamento de stakeholders nos projetos. 

Ho3. Há diferenças de percepções da importância e implementação das práticas de 

gerenciamentos de stakeholders para os diferentes perfis de profissionais que atuam no 

gerenciamento de projetos. 

Ho4. Há um alinhamento entre a importância considerada, pelos profissionais que 

atuam no gerenciamento de projetos, para as práticas presentes em literatura e a 

implementação das mesmas pelas empresas. 

 

1.7. RELEVÂNCIA 

Os conceitos de gerenciamento de stakeholders são relativamente recentes na 

literatura e no dia a dia das empresas, que estão buscando cada vez mais a implementação de 

tais práticas na busca pelo sucesso de seus projetos e perenidade dos negócios. 

Como apresentado, identifica-se uma lacuna entre a academia e o cenário prático 

empresarial no que tange a área de gerenciamento de stakeholders e a necessidade de 

realização de novos trabalhos que facilitem a aproximação entre os dois ambientes, 

possibilitando um avanço na implementação e no conhecimento. 

Este trabalho, através da consolidação das melhores práticas de gerenciamento de 

stakeholders presentes em literatura, proposição de diretrizes para adoção das mesmas, análise 

do grau de alinhamento entre literatura e prática e possível identificação de novas práticas, 

possibilitará uma contribuição para avanço na fronteira de conhecimento e construção teórica 

do tema. 

A pesquisa a ser conduzida poderá ser utilizada por pesquisadores e profissionais de 

gestão na busca pelo entendimento dos conceitos do gerenciamento de stakeholders, 

utilização de práticas e diretrizes de implementação propostas e como base para trabalhos 

futuros. 

Espera-se contribuir também para o amadurecimento da gestão de stakeholders em 

projetos no setor de óleo e gás brasileiro, através da análise da situação atual do setor no que 

tange ao gerenciamento de stakeholders e identificação de pontos a melhorar. 
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1.8. DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa bibliográfica para identificação das práticas de gerenciamento de 

stakeholders e posterior elaboração de arcabouço teórico e proposta de diretrizes, foi realizada 

em Junho de 2017 na base de dados Scopus, disponível para acesso livre dos alunos da 

universidade, e com número de artigos analisados limitados conforme banco de dados 

disponíveis e palavras-chave associadas ao tema estudado, o método detalhado da pesquisa 

bibliográfica realizada é apresentado no capítulo 2.  

Um survey, através de aplicação de questionário à funcionários do setor de óleo e gás 

brasileiro e que trabalham com gerenciamento de projetos, foi utilizado como metodologia 

para avaliação do grau de conhecimento, importância e aplicação das práticas identificadas 

em literatura, além de outros pontos relacionados ao tema para que fosse possível uma análise 

específica do setor. 

O questionário foi aplicado no período de Abril de 2018 a Maio de 2018 com 

funcionários de pelo menos cinco empresas do setor de óleo e gás que estão localizadas nos 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os dois estados são os que possuem as maiores 

reservas de petróleo no país, totalizando 90,2% e juntos também somam 69,8% das reservas 

de gás (ANUÁRIO ESTATÍSTICO ANP, 2017), o que motivou a escolha para o estudo de 

caso. 

 Em função da inexistência de banco de dados do público alvo, a amostra não foi 

aleatória, e foi selecionado, dentro da rede de contatos do pesquisador, profissionais com o 

perfil aplicável à pesquisa e de forma a buscar maior inferência, os respondentes foram 

orientados a responderem as perguntas realizadas com base na experiência total no setor e não 

apenas na empresa onde trabalham atualmente e adicionalmente, foi solicitado que 

encaminhasse o questionário para outras pessoas da sua rede de contatos com o perfil aderente 

à pesquisa, o que possibilitou o aumento da abrangência do estudo. 

O presente trabalho não teve o objetivo de exaurir as discussões do tema estudado e 

sim contribuir na difusão, pesquisa e desenvolvimento do gerenciamento de stakeholders e no 

avanço da implementação e melhoria do gerenciamento de stakeholders no setor objeto do 

estudo. 
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1.9. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, conforme apresentado abaixo: 

O primeiro capítulo consiste no capítulo introdutório, com a contextualização do 

tema, onde é feito um resumo e apresentação do assunto a ser estudado, a importância do 

mesmo e a motivação da pesquisa, com a apresentação do problema. Na sequência é 

apresentado o objetivo principal, específico, as questões de pesquisa, hipóteses e por fim a 

relevância e delimitações da pesquisa. 

Os fundamentos teóricos são apresentados no segundo capítulo, com apresentação do 

método utilizado para revisão do estado da arte, as análises bibliométricas realizadas, a 

definição do portfólio bibliográfico e os principais conceitos utilizados na pesquisa. 

No terceiro capítulo a metodologia utilizada na dissertação é apresentada através de 

quadros resumo da estratégia de pesquisa. O detalhamento das metodologias utilizadas na 

elaboração e aplicação do questionário e posterior tratamento estatístico são feitos ao longo do 

capítulo. 

No capítulo seguinte são apresentadas as análises e discussão de resultados. Com 

base na análise bibliográfica, é elaborado um arcabouço teórico das principais práticas de 

gerenciamento de stakeholders e proposto diretrizes para a implementação das mesmas. Na 

sequência são apresentados os resultados descritivos e inferências das análises realizadas com 

base no estudo de caso realizado no setor de óleo e gás brasileiro. 

No quinto e último capítulo, são destacadas as implicações teóricas e práticas da 

pesquisa e a sugestão de trabalhos futuros. 

Adicionalmente são incluídas as referências e os anexos da pesquisa, de modo que 

facilite o entendimento da dissertação e o desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Nessa dissertação foi realizada uma revisão bibliográfica, de modo a identificar na 

literatura internacional, estudos relevantes para consolidação de um portfólio bibliográfico a 

ser utilizado na conceptualização dos principais temas abordados e identificação de práticas 

de gerenciamento de stakeholders para elaboração de um arcabouço teórico. 
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2.1. MÉTODO DE REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

Para Gil (2010), em um projeto de pesquisa, após a escolha do tema sugere-se um 

levantamento bibliográfico que facilite a formulação do problema e que tenha a finalidade de 

proporcionar a familiaridade do pesquisador com a área de estudo de interesse, bem como sua 

limitação. 

A busca de referencial teórico muitas vezes é realizada pelo pesquisador através do 

que é chamado de mecanismos de força bruta, onde a busca é feita diretamente num banco de 

dados através de palavras-chaves sem que haja um tratamento posterior dos resultados 

encontrados.  

Para Costa (2010), o uso de um método de força bruta apresenta uma maior 

possibilidade de se trabalhar com um referencial inicial que não contemple o estado da arte 

sobre o tema. Fato este que pode implicar em baixa eficácia e eficiência da pesquisa final. O 

autor esclarece que alternativamente aos mecanismos de força bruta, há métodos baseados em 

bibliometria que podem ser adotados para análise preliminar do referencial bibliográfico. 

Conforme apresentado por Hood e Wilson (2001), a bibliometria consiste na 

utilização de métodos estatísticos para avaliar a dispersão de determinado tema através das 

publicações. Com o surgimento da internet e criação dos bancos de dados eletrônicos, 

conforme identificado por Scheneider et al (2009), há o aparecimento do termo webmetria, 

onde a pesquisa é realizada através da rede mundial de computadores. 

Segundo Costa (2010), a integração da bibliometria com métodos de pesquisa 

operacional (sobretudo de métodos de mineração de dados), induziu o surgimento do termo 

mineração de bibliografia (bibliomining). 

Com o intuito de fornecer a um pesquisador um método de seleção de artigos para 

realização do levantamento teórico em uma área de conhecimento a qual o mesmo tenha 

interesse, Costa (2010) propôs o modelo de webibliomining, que o mesmo define como uma 

interseção entre a bibliometria, bibliomining e webmetria. 

O modelo apresentado por Costa (2010) e que será utilizado como base e adaptado 

para o levantamento bibliográfico desta dissertação é definido pelas seguintes etapas: 

• Definição da amostra da pesquisa: base de dados e período de consulta; 

• Pesquisa na amostra: utilização de palavras-chaves e conectores booleanos; 
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• Identificação dos periódicos/autores com maior número de publicações; 

• Levantamento da cronologia da produção: identificando “ciclos de maior 

produção”; 

• Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica:  

 3 artigos mais antigos de autores diferentes, buscando identificar linhas de 

pensamento diferentes nas discussões iniciais; 

 15 artigos mais recentes de autores diferentes, buscando identificar linhas 

de pensamento diferentes nas discussões mais recentes; 

 15 artigos com maior grau de relevância  

 Seleção de artigos com maior relevância para cada um dos ciclos de maior 

produção 

 

2.2. ANÁLISES BIBLIOMÉTRICAS E DEFNIÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

Conforme apresentado, neste trabalho foi tomado como base o modelo de 

webiblioming proposto por Costa (2010) para seleção dos artigos que irão compor o portfólio 

bibliográfico da pesquisa. Nos tópicos a seguir é detalhado a adaptação feita no modelo e os 

resultados obtidos. 

2.2.1. Base de dados  

A pesquisa foi realizada através da base de dados eletrônica Scopus, disponível para 

acesso gratuito aos pesquisadores da Universidade Federal Fluminense através do Portal de 

Periódicos CAPES e o recorte temporal é referente à junho de 2017, contemplando todos os 

anos disponíveis na base. 

A base Scopus foi escolhida por ser  a maior base de dados de resumos e referências 

bibliográficas revisada por pares, tendo em sua base mais de 21.500 periódicos. 

2.2.2. Eixos temáticos e pesquisa 

Para a seleção de artigos aderentes ao tema estudado, o autor definiu dois eixos 

temáticos principais: partes interessadas (stakeholders, em inglês) e gerenciamento 

(management, em inglês). A partir dos eixos principais e com base na temática proposta para 
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o trabalho, foram escolhidas palavras-chaves específicas a serem utilizadas para seleção dos 

artigos. 

 As palavras foram consideradas no idioma inglês de modo a buscar artigos de 

referência internacional e por ser o mais utilizado pelos periódicos internacionais. Foi 

utilizado também o caractere (*) para serem considerados na busca os radicais de palavras-

chaves, tornando a busca mais abrangente. 

 Na Tabela 1, são apresentadas as palavras-chave consideradas. 

Tabela 1- Eixos temáticos da pesquisa 

Partes Interessadas Gerenciamento 

Stakeholders Management (Manag*) 

Social responsibility Project 

CSR Governance 

Engagement Strateg* 

Sustainability Process 

Theory Framework 

Interests Model 

Value Plan 

Relations Organizat* 

 PMI 

 PMBOK 

 Oil 

 Gas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Após definição das palavras-chave, foram feitas combinações com os operadores 

booleanos “AND” e “OR” de modo a obter o critério de busca utilizado para a pesquisa na 

base de dados, apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Estruturação inicial da pesquisa na base de dados 

EIXOS TEMÁTICOS PALAVRAS-CHAVE 

Stakeholder TITLE-ABS-KEY(stakeholder) AND ALL(social 

responsibility OR CSR OR engagement OR sutainability OR 

theory OR interests OR value OR relations) 

+ AND 

Manag* AND TITLE-ABS-KEY(manag*) AND ALL(project OR 

governance OR strateg* OR process OR framework OR 

model OR plan OR organizat* OR pmi OR pmbok OR oil 

OR gas) 

= = 

Critério de busca  TITLE-ABS-KEY(stakeholder) AND ALL(social 

responsibility OR CSR OR engagement OR sutainability OR 

theory OR interests OR value OR relations) AND TITLE-

ABS-KEY(manag*) AND ALL(project OR governance OR 

strateg* OR process OR framework OR model OR plan OR 

organizat* OR pmi OR pmbok OR oil OR gas) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Aplicando o critério de busca acima na base Scopus, foram obtidas 22.842 

publicações, tendo em vista ao grande número de documentos associados, a pesquisa foi 

alterada restringindo a busca dos eixos temáticos nos títulos, e assim o número caiu para 952 

publicações. Numa terceira etapa, foram restringidas as publicações para artigos em inglês e 

português, finalizando a amostra inicial com 696 artigos, conforme passo-a-passo apresentado 

na Tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3 - Estruturação final da pesquisa na base de dados 

CRITÉRIO DE BUSCA PUBLICAÇÕES 

TITLE-ABS-KEY(stakeholder) AND ALL(social responsibility 

OR CSR OR engagement OR sutainability OR theory OR interests 

OR value OR relations) AND TITLE-ABS-KEY(manag*) AND 

ALL(project OR governance OR strateg* OR process OR 

framework OR model OR plan OR organizat* OR pmi OR pmbok 

OR oil OR gas) 

22.842 

TITLE(stakeholder) AND ALL(social responsibility OR CSR OR 

engagement OR sutainability OR theory OR interests OR value OR 

relations) AND TITLE(manag*) AND ALL(project OR governance 

OR strateg* OR process OR framework OR model OR plan OR 

organizat* OR pmi OR pmbok OR oil OR gas) 

952 

TITLE ( stakeholder )  AND  ALL ( social  AND responsibility  

OR  csr  OR  engagement  OR  sutainability  OR  theory  OR  

interests  OR  value  OR  relations )  AND  TITLE ( manag* )  

AND  ALL ( project  OR  governance  OR  strateg*  OR  process  

OR  framework  OR  model  OR  plan  OR  organizat*  OR  pmi  

OR  pmbok  OR  oil  OR  gas )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  

"ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  

LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Portuguese" ) ) 

696 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Os 696 artigos selecionados tiveram seus títulos analisados pelo autor, de modo a se 

buscar o estado da arte e, quando possível, casos práticos relacionados ao setor de óleo e gás. 

Após a análise dos títulos, chegou-se a um total de 153 artigos selecionados. Nos 

tópicos abaixo são apresentadas as análises bibliométricas realizadas nessa amostra final. 
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2.2.3. Distribuição dos artigos por área de conhecimento e periódicos. 

A Figura 1 mostra a classificação dos 153 artigos pelas áreas de conhecimento, 

sabendo que um artigo pode abranger mais de uma área. 

 

Figura 1- Publicações por área de conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Dos 153 artigos selecionados, a grande maioria, 121, se enquadra na área de 

negócios, gestão e contabilidade. 

 

Os periódicos mais relevantes da amostra de pesquisa são apresentados na Figura 2 

com base na porcentagem dos artigos selecionados de cada um. 
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Figura 2- Principais periódicos por porcentagem de publicação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

A metade dos artigos selecionados foram oriundos de periódicos com apenas um 

artigo entre os 153, e que foram agrupados e representados como “Outros” no gráfico. Os 

periódicos com mais de um artigo na amostra foram representados nominalmente no gráfico, 

com destaque para o Journal of Business Ethics com 9%, o que corresponde a 14 artigos. No 

total foram 98 periódicos diferentes. 

Através da análise das áreas de conhecimento e periódicos mais presentes na amostra 

selecionada, observa-se em ambos uma concentração na área de negócios e gerenciamento, 

ciências sociais e ciências ambientais. Estas três últimas áreas estão intimamente relacionadas 
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à sustentabilidade e responsabilidade corporativa através do conceito do triple bottom line, 

onde stakeholders atuam como elo entre essas dimensões, o que reforça a adequação dos 

mesmos ao tema estudado. 

 

2.2.4. Distribuição dos artigos por autor e país de origem 

Quando definido como critério a autoria, sendo tratado da mesma forma a autoria e 

co-autoria, os 15 autores mais presentes na amostra selecionada podem ser consultados na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Publicações por autor 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Observa-se um número de publicações não elevado por autor e com uma distribuição 

próxima, tendo dois com três publicações e todos os demais com duas publicações.  

Na Figura 4, pode-se observar a relação entre os artigos e o país de origem, também 

limitando ao número de 15 países. 
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Figura 4 - Publicações por país de origem 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Os Estados Unidos aparecem como líder no desenvolvimento do assunto, com 44 

artigos, seguidos do Reino Unido com 20 e Canadá com 17 publicações. Destacamos  posição 

do  Brasil, em 9º lugar com 4 artigos. 

 

2.2.5. Distribuição dos artigos por ano de publicação 

A Figura 5 tem como objetivo apresentar como os 153 artigos se distribuem em 

relação ao ano de sua publicação. 
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Figura 5 - Publicações por ano 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Os primeiros artigos identificados na amostra datam do ano de 1979, o que está 

alinhado com o início do conceito de gerenciamento de stakeholders. Na década seguinte não 

forma identificadas na amostra obtida artigos relacionados ao tema e a produção científica 

volta a crescer nos anos 90, onde se tem um total de 14 artigos e cresce de forma mais 

acelerada a partir dos anos 2000, oscilando altas e quedas entre os anos.  

O ano de 2016 foi o ano com maior número de publicações, totalizando 14. Em 

2017, até o mês de junho, quando foi feita a pesquisa na base Scopus, haviam 5 artigos 

cadastrados. 

 

2.2.6. Definição do portfólio bibliográfico 

Seguindo o proposto por Costa (2010), entre os 153 artigos previamente selecionados 

pelo autor, foram aplicados os seguintes critérios de seleção: os três mais antigos, os quinze 
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mais recentes e os quinze mais citados. O critério de mais citados durante os picos de 

produção não foi aplicado tendo em vista a proximidade temporal entre os ciclos. 

Além dos critérios acima, o autor fez uma adaptação no modelo proposto por Costa 

(2010) e com base na temática a ser estudada e os resumos dos trabalhos, incluiu mais dezoito 

artigos na seleção, totalizando 51 documentos. 

O portfólio bibliográfico final totalizou 51 artigos, cujos mesmos foram utilizados 

como base para levantamento do referencial teórico deste trabalho e das práticas de 

gerenciamento de stakeholders existentes na literatura. 

A listagem e informações adicionais do portfólio são apresentadas no apêndice A 

deste trabalho 

 

2.3. STAKEHOLDERS 

Freeman (1984) definiu stakeholders como grupos ou indivíduos que afetam e são 

afetados pela realização dos objetivos de uma empresa, e sem os quais a mesma deixa de 

existir. 

A partir da publicação de Freeman (1984), o termo stakeholder se tornou popular na 

pesquisa e na prática de gestão empresarial (KUJALA et al, 2017). Diversos autores 

formularam definições de stakeholders e centenas de diferentes definições podem ser 

identificadas na literatura (MILES, 2012). 

Para Savage et al (1991), stakeholders são definidos como grupos ou indivíduos que 

possuem interesse nas ações de uma empresa e possuem habilidade de influencia-las e para 

Carroll (1993), stakeholders são indivíduos ou grupos com um ou mais interesse ou 

participação nos negócios da empresa. 

Grimble et Chan (1995) constataram em sua publicação que apesar do termo 

stakeholder ter sido estabelecido no início dos anos 80, apenas no início dos anos 90 o termo 

começa a ser associado também com os recursos naturais. Starik (1995) argumenta em seu 

trabalho que o meio-ambiente também deve ser visto como um stakeholder pelas 

organizações, pois todas as organizações afetam ou são afetadas significativamente pelo 

mesmo. 
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A argumentação de Starik (1995) se confirma nos conceitos atuais de stakeholder, 

como o proposto pela ISO 26000 (2010), onde o meio-ambiente é incluído como um dos 

grupos de stakeholders cuja as organizações devem se atentar, sendo representado por grupos 

ou entidades que defendem seu interesse, como Organizações Não Governamentais (ONGs). 

 

2.3.1. Identificação e classificação de stakeholders 

Neste capítulo, serão abordados os principais conceitos presentes em literatura para 

identificação e classificação de stakeholders. 

Carroll (1991) identifica cinco grupos principais de stakeholders, grupos estes que 

são reconhecidos como prioridade pela maior parte das organizações, independente do seu 

tamanho, localização e indústria na qual pertence, sendo eles: acionistas, empregados, 

clientes, comunidade local e sociedade geral. 

Embora as organizações possuam grupos diferentes de stakeholders, todas 

usualmente respondem para seis grupos proeminentes: clientes, empregados, fornecedores, 

proprietários (acionistas), governo e grupos sociais, incluindo comunidade e sociedade geral 

(KHAN; SOLIMAN, 2009). 

Rowley (1997) propôs o conceito de multiplicidade de stakeholder, onde os 

stakeholders são vistos como parte de uma rede e se relacionam com as organizações e 

também entre si, formando, por exemplo, coalisões e aumentando o seu poder. 

Para Stiglbauer (2011) grupos gerais, como acionistas, clientes, empregados, 

fornecedores e sociedade, podem ser considerados para identificação dos stakeholders, porém 

reforça que o grupo exato é único para cada organização, uma vez que os mesmos se 

relacionam com o propósito e objetivo da organização, seus produtos, serviços e entre si. 

Uma etapa posterior à identificação dos stakeholder e que auxilia as empresas na 

tomada de decisão é a classificação dos mesmos. Freeman (1984) sugere em seu trabalho a 

diferenciação entre stakeholders primários e secundários. 

Stakeholders primários, diferentemente dos secundários, são aqueles considerados 

essenciais para a sobrevivência e bem estar da organização, cujos mesmos devem ser 

analisados não de maneira geral, mas sim específica (SAVAGE et al, 1991). 
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Mitchell et al. (1997) sugere a classificação dos stakeholders de acordo com três 

atributos: poder de influenciar a organização, legitimidade da relação do stakeholder com a 

empresa e urgência da reinvindicação. Neste modelo, a atenção dada pela organização à um 

determinado stakeholder se relaciona com a combinação dos seus atributos, por exemplo, um 

stakeholder com legitimidade e poder e que tenha uma solicitação urgente será priorizado 

frente a um outro stakeholder sem os três atributos.  

Baseado no modelo de Mitchell et al (1997), diversos autores propõem técnicas de 

representação gráfica dos stakeholder através de matrizes, que combinam as dimensões poder, 

suporte, influência, interesse e atitude, de forma a auxiliar as empresas na priorização da 

atenção dada aos seus stakeholders (ARAGONÉS-BELTRÁN et al, 2017). 

Segundo Achterkamp e Vos (2008) a classificação de stakeholder proposta por 

Mitchell et al (1997) é a que prevalece na literatura, contudo outro modelos podem ser 

utilizados. 

Atkinson et al. (1997) representa os stakeholders em dois grupos: os ambientais e os 

processuais. Os ambientais são os clientes, acionistas, concorrentes, governo e ambientalistas 

que irão interferir na definição da estratégia da empresa, já os processuais são os empregados 

e fornecedores que irão planejar, implementar e operar os processos para atingir os objetivos. 

Na publicação de Henriques e Sadorsky (1999), foi identificada na literatura a 

classificação dos stakeholders em quatro grupos críticos: reguladores, organizacionais, 

comunidade e mídia. Stakeholders reguladores estão associados a capacidade de determinar 

regras e padrões, como governo, associações comerciais, redes informais e inclusive 

concorrentes. O segundo grupo, organizacionais, incluem aqueles que estão ligados 

diretamente à organização, como clientes, funcionários e fornecedores. Os stakeholders 

vinculados à comunidade são por exemplo, as associações de moradores e as organizações de 

defesa ao meio ambiente. O quarto grupo é a mídia, que pode influenciar a percepção da 

sociedade sobre uma empresa, sobretudo em momentos de crise.  

 

2.3.2. Teoria dos stakeholders 

Na teoria dos stakeholders, é esperado que as organizações gerenciem os interesses 

de toda a sua rede de stakeholders de maneira responsável (JAMALI, 2008).  
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Um aspecto fundamental da teoria dos stakeholders é que todos os stakeholders são 

importantes e dessa forma a organização também deve se considerar responsável no 

atingimento dos interesses de todos eles, o que é difícil de colocar em prática (HORNER; 

WILMSHURST, 2016). 

A vertente gerencial da teoria dos stakeholders sugere que devido aos recursos 

limitados, ao invés de buscar satisfazer o interesse de todo stakeholder, as organizações 

utilizem de sua classificação de modo que possam priorizar as suas ações (JAMALI, 2008) 

Pode-se considerar que a teoria dos stakeholders teve início com a publicação de 

Freeman, em 1984 (ARAGONÉS-BELTRÁN et al, 2017; ESKEROD et al, 2016). 

De acordo com Freeman (1984), a teoria dos stakeholders foca em motivar gerentes 

a definirem o valor que seus negócios criam, assim como o tipo de relacionamento eles 

desejam estabelecer com seus stakeholders a fim de atingirem seus objetivos. 

Os gerentes são agentes de todos stakeholders e possuem duas responsabilidades: 

garantir que os direitos éticos de nenhum grupo seja violado e balancear os interesses 

legítimos dos seus stakeholders no momento de tomada de decisão (SMITH, 2003).  

Para a teoria dos stakeholders, os interesses de um amplo grupo e não apenas aqueles 

com interesse econômico na organização, como os acionistas e credores devem ser 

considerados, incluindo empregados, fornecedores, comunidades, governos, clientes, 

ambientalistas, ONGs e sociedade geral (CUGANESAN; KHAN, 2008). 

A teoria dos stockholders ou shareholders (em português, acionistas), se posiciona 

de forma contrária a afirmação anterior, e defende que com exceção das obrigações éticas, as 

organizações devem ser gerenciadas no interesse exclusivo de seus acionistas, buscando a 

maximização dos lucros. Nesta visão, as empresas devem ser envolver em atividades sociais 

apenas se identificado ganho financeiro. O que não é relacionado com o interesse dos 

acionistas é visto como responsabilidade de iniciativas particulares, de fundações de caridade 

ou do governo (ANGELOPOULOS et al, 2013). 

Durante as últimas décadas, com o surgimento de novas estratégias de 

gerenciamento, o conceito de stakeholder vem sendo difundido e incorporado cada vez mais 

nos modelos de gestão e a importância dada anteriormente apenas aos stockholders deu lugar 

à uma abordagem que engloba o interesse dos diversos grupos, como visto na teoria dos 

stakeholders.   
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De acordo com Harrison et al (2010), para atingir alta performance as empresas 

devem adotar uma ampla estratégia que incorpora as necessidades e demandas dos múltiplos 

grupos de stakeholders. 

Donald e Preston (2005) dividem a teoria dos stakeholders em três aspectos: 

normativo, instrumental e descritivo. O aspecto normativo se relaciona com como a 

organização deve-se relacionar com os stakeholders, o instrumental com a consequência de se 

lidar com os stakeholder de uma certa maneira e o descritivo reflete como uma organização 

lida com seus stakeholders na prática. 

Dentro da literatura há inúmeras tentativas de classificar as diferentes abordagens na 

análise de stakeholders, sendo a de Donaldson e Preston (2005) a mais utilizada (BERMAN 

et al, 1999 ; REED et al, 2009 ; LOI, 2016). 

Segundo Reed et al (2009) o aspecto normativo vem sendo utilizado cada vez mais, 

com a adoção de análises de stakeholders nos ciclos de gerenciamento das empresas, 

enfatizando a legitimidade do envolvimento e empoderamento dos stakeholders nos processos 

de tomada de decisões. O autor complementa que os aspectos normativos levam também a 

resultados instrumentais, uma vez que o envolvimento dos stakeholders na tomada de 

decisões pode levar a uma mudança no relacionamento, desenvolvimento de confiança e 

melhor entendimento entre ambas as partes. 

 

2.4. SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

O conceito de sustentabilidade se consolidou nos anos 80 como uma resposta às 

consequências negativas sofridas pelo meio ambiente e sociedade em função do crescimento 

econômico (BANERJEE; BONNEFOUS, 2011). O relatório de Brundltand (WCED, 1987) 

definiu desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades. 

Desde a popularização do conceito de desenvolvimento sustentável apresentado no 

Relatório de Brundtland (WCED, 1987), as organizações vem sendo incentivadas a 

considerarem as interações entre as dimensões econômicas, ambientais e sociais dos seus 

negócios, conceito definido como Triple Bottom Line (ELKIINGTON, 1998). Pressupõe que 
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as organizações devem ser sustentáveis para que o planeta seja sustentável (BANERJEE; 

BONNEFOUS, 2011). 

A adoção dos conceitos de desenvolvimento sustentável dentro das organizações é 

caracterizada como Responsabilidade Social Corporativa, sendo a responsabilidade de uma 

organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, 

por meio de um comportamento ético e transparente (ISO 26000, 2010). 

A literatura enfatiza a importância de integrar o conceito de desenvolvimento 

sustentável nos modelos de negócios das organizações, e estudos sugerem que o foco na 

relação com os stakeholders é um dos componentes chave na estratégia de atingimento da 

sustentabilidade (MATOS; SILVESTRE, 2013). 

Para Boons e Luedeke-Freund (2011), em um modelo de negócio sustentável a 

empresa cria valor através da inclusão dos valores econômicos, ambientais e sociais nos 

princípios dos seus produtos ou serviços, promovendo relacionamentos equitativos entre os 

stakeholders e adotando um modelo de lucro que representa uma distribuição justa de custos e 

benefícios para todos. 

Dentro da literatura da Responsabilidade Social Corporativa foi desenvolvido por 

Carroll (1979) e Wartick e Cochran (1985) uma categorização com base no envolvimento de 

uma organização com as questões ligadas ao tema. Desta forma, as empresas podem ser 

classificadas em cinco grupos: reativos, defensivos, acomodados e proativos. 

Abaixo são apresentadas algumas características de cada grupo, adaptadas do 

trabalho de Henriques e Sadorsky (1999). 

• Reativos: Sem suporte ou envolvimento da alta gerência, gerenciamento de 

questões do meio-ambiente e sociais não são vistas como necessárias, sem 

treinamento e envolvimento dos funcionários com o tema, etc. 

• Defensivos: Envolvimento fragmentado da alta gerência, problemas ambientais e 

sociais são tratados apenas quando necessários, apenas se adequa às regulações 

ambientais, pouco treinamento e envolvimento dos funcionários com o tema, etc. 

• Acomodados: Certo grau de envolvimento da alta gerência, existência de 

gerenciamento de questões ambientais e sociais, alguns empregados são 

treinados e envolvidos no tema, existência de relatórios internos para medir o 

desempenho da empresa quanto à responsabilidade corporativa, etc. 
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• Proativos: alta gerência apoia e se envolve nas questões relacionais, o 

gerenciamento das questões ambientais e sociais é visto com importância pela 

empresa, relatórios internos e externos sobre o desempenho, todos empregados 

envolvidos e treinados, etc. 

 

2.5. GERENCIAMENTO DE PROJETOS E STAKEHOLDERS 

Segundo a ISO 21500 (2012), projeto é definido como um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com data para início e 

término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e recursos. 

Desta forma, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz, sendo uma 

competência estratégica para as organizações (PMI, 2017). 

O Guia do Conhecimento em Gerenciamentos de Projetos – PMBOK (PMI, 2017) 

divide o gerenciamento de projetos em dez áreas: integração, escopo, custos, qualidade, 

aquisições, recursos humanos, comunicações, risco, tempo e partes interessadas. A área de 

partes interessadas foi incorporada na 5º edição, publicada em 2012, e até então fazia parte da 

área de comunicação do guia. 

Segundo o PMBOK (PMI, 2017), o gerenciamentos dos stakeholders do projeto 

inclui os processos exigidos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem 

impactar ou serem impactadas pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e 

seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o 

engajamento dos stakeholders nas decisões e execução do projeto. 

Carrol (1991) definiu gerenciamento de stakeholders como o processo através do 

qual os gerentes conciliam os objetivos da empresa com as demandas e expectativas dos 

diversos grupos de stakeholders. Para Loi (2016), o gerenciamento de stakeholders se traduz 

na integração de participantes, com interesses legítimos na organização, nos processos de 

tomada de decisão. 
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2.5.1. Formas de gerenciamento de stakeholders 

Segundo Eskerod et al (2016), dentro da literatura de gerenciamento de stakeholders, 

são pontuadas duas formas básicas de interação: informando os stakeholder e comunicando 

com os stakeholders. 

Para Deetz (1995), uma organização predominantemente baseada na informação aos 

stakeholders, significa que ainda que a mesma se relacione com as partes interessadas, o 

conteúdo do relacionamento já está decidido e a empresa apenas vai buscar informar ou 

persuadir os seus stakeholders. Neste cenário a participação, ainda que presente, não é 

genuína. 

Já numa relação orientada para a comunicação, o que a organização vai buscar ainda 

está incompleto e parcial, e a razão de se comunicar com o outro é de melhor entender o que 

cada um representa (DEETZ, 1995). Ainda segundo Deetz (1995), apenas ao adotar uma 

interação através da comunicação é que a empresa aumenta a possibilidade de ter maior 

conhecimento e gestão das suas responsabilidades. 

A adoção de práticas pelas organizações no envolvimento dos stakeholders de uma 

maneira positiva em suas atividades é denominado engajamento, que compreende o processo 

de estabelecer, desenvolver e manter um relacionamento com os stakeholders 

(GREENWOOD, 2007). 

Diferentes métodos para engajamento no diálogo com stakeholders têm sido 

adotados ao longo do tempo, incluindo entrevistas, grupos focais, audiências públicas, 

consultas e debates com especialistas e conselheiros, o que são úteis uma vez que possibilitam 

aos participantes de expressarem suas opiniões num ambiente interativo e auxilia na 

identificação de riscos não previstos (HORNER; WILMSHURST, 2016). 

Ainda de acordo com Horner E Wilmshurst (2016), a decisão de qual método de 

engajamento adotar depende de fatores como o tempo e custo envolvido, grau de informação 

e orientação e natureza do envolvimento que se procura. 

Antes de iniciar um processo de engajamento, Cumming (2001) sugere que três 

questões sejam consideradas: a primeira, se o grupo de stakeholder se sente confortável para 

discutir e potencialmente critica a organização, a segunda se o tamanho do grupo participante 

é adequado para o método escolhido, e por fim, se o grupo teve um envolvimento prévio no 
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processo de engajamento. Refletir sobre essas questões e seguir esses passos possibilitará um 

engajamento mais eficaz, segundo o autor. 

 

2.5.2. Importância do gerenciamento de stakeholders para os projetos 

Segundo Offenbeek e Vos (2016), a literatura tem mostrado que dentro de um 

projeto, o gerenciamento dos stakeholders é um fator crítico para o sucesso do mesmo. As 

organizações precisam lidar com stakeholders que possuem diferentes interesses e percepções 

e um dos pontos mais importantes para o líder é saber priorizar dentro da complexidade de 

questões que surgem durante a vida de um projeto. 

Achterkamp e Vos (2008), em sua vasta pesquisa em literatura, constatou ser senso 

comum que para ter sucesso em um projeto é necessário levar em consideração os interesses 

dos stakeholders principais ou até mesmo de todos os stakeholders. Beringer et al (2013) em 

seu trabalho complementa que além da literatura, a prática também indica a importância da 

atenção ao stakeholder no sucesso do gerenciamento de projetos. 

O relacionamento com os stakeholders oferecem desafios, mas também 

oportunidades para as empresas, uma vez que diversos stakeholders passam a demandar uma 

participação mais significativa e ao mesmo tempo podem contribuir para soluções de 

problemas complexos (SVENDSEN; LABERGE, 2005).  

Para Wu (2012), o gerenciamento de stakeholder desempenha um papel importante 

na melhoria da competência da organização em gerar conhecimento e desta forma, uma 

organização deve reconhecer as necessidades dos seus diversos stakeholders e colaborar com 

eles para gerar valor que seja benéfico para ambos. 

Segundo Harrison et al (2010) pode-se relacionar o aumento do interesse das 

empresas pelo gerenciamento de stakeholders devido também ao reconhecimento da 

importância do mesmo na obtenção e desenvolvimento de vantagem competitiva. 

Na literatura de gerenciamento de projetos, conforme observado por Wu (2012), 

identifica-se três principais abordagens para vantagem competitiva: abordagem baseada nas 

atividades e no posicionamento dos negócios, abordagem baseada nos recursos da empresa e 

por último, a abordagem relacionada à dinâmica de relação entre empresas. 
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A abordagem baseada nas atividades e no posicionamento da empresa é a defendida 

por Porter (1985), onde o autor enfatiza a análise externa de oportunidades e ameaças. E 

argumenta que a melhora nos resultados da empresa resulta principalmente das suas escolhas 

estratégicas que possibilitam um posicionamento superior na indústria, como menor custo, 

produtos diferenciados e foco em nichos de mercado. 

Para Porter (1985), a vantagem competitiva vem de realizar atividades diferentes dos 

concorrentes ou realizar as mesmas atividades só que de forma diferente, e segundo o seu 

modelo das cinco forças de Porter, a escolha da estratégia a ser seguida deve ser feita ao 

analisar cinco diferentes fatores: Poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos 

fornecedores, concorrência da indústria, ameaça de produtos substitutos e ameaça de novos 

entrantes no mercado. 

A segunda abordagem, baseada nos recursos da empresa e defendida por Barney 

(1991), é de que a manutenção de diferentes recursos com distintas vantagens resulta em 

performance diferentes entre empresas, Neste contexto, a busca pela vantagem competitiva 

foca na análise das forças e fraquezas internas da organização, onde a fonte para a melhora na 

performance se relaciona também com os ativos da empresa, o capital financeiro, recursos 

humanos, sistemas e conhecimento da organização e com ativos intangíveis. Assim, Barney 

(1991) caracteriza vantagem competitiva como os recursos estratégicos da organização que 

são valioso, raros, imperfeitamente imitável e não substituíveis. 

Conforme apresentado no trabalho de Wu (2012), há ainda uma terceira abordagem 

que vai além das fronteiras da própria organização e foca na análise da relação entre 

empresas. Pressupõe-se que uma empresa que age sozinha não é capaz de gerar vantagem 

competitiva e que a mesma só pode ser determinada pela interação dinâmica entre 

organizações. 

 Dyer and Singh (1998) defende a abordagem da vantagem competitiva através da 

dinâmica entre as empresas e sugere quatro formas de obtê-la: ativos específicos relacionados, 

rotinas de compartilhamento de conhecimento, recursos e capacidades complementares e por 

fim, governança efetiva.  

Para todas as abordagens de vantagem competitiva, a inclusão dos stakeholders leva 

a um melhor resultado para a organização. Harrison et al (2010) sugere que empresas que 

compartilham seus valores com os stakeholders e o envolvem nas decisões estratégicas, 
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podem se beneficiar com por exemplo, aumento da demanda e eficiência, maiores níveis de 

inovação e maior capacidade de lidar com situações não previstas. 

Segundo constatação de Garcia-Castro e Francoeur (2016), stakeholder primários 

ficam em melhores condições que os demais no relacionamento com as empresas, pois as suas 

relações com a organização é mais específica, ainda que mais complexa, e geralmente a partir 

desta relação podem ser gerados ativos valiosos. 

Berman et al (1999) buscou detalhar em seu trabalho a conexão entre cinco grandes 

áreas de envolvimento com stakeholders (empregados, meio ambiente, diversidade no 

trabalho, qualidade do produto/segurança do consumidor e relação com a comunidade) e a 

performance da empresa. 

Analisando a literatura, Berman et al (1999) identificou que como consequência de 

um bom envolvimento com seus empregados, pode-se obter vantagens para a empresa como a 

baixa rotatividade de funcionários, menor indicação de faltas ao trabalho, aumento da 

produtividade individual e aumento do comprometimento e esforço. Na abordagem proativa 

às questões ambientais, pode-se diminuir custos relacionados com atendimento à regulações, 

aumentar eficiência e diminuir custos operacionais, aumentar vendas pela demanda de 

produtos ecofriendly e melhora na imagem e fidelização de certos grupos de stakeholders.  

Em um ambiente de trabalho diverso, Berman et al (1999) constatou haver um 

aumento da possibilidade de atração dos melhores talentos, aumento na capacidade produtiva 

e além disso, o ambiente favorece a expansão de mercado. Na questão de atenção com a 

qualidade dos produtos e segurança do consumidor, observa-se que além de evitar a 

necessidade de recalls, o que pode impactar negativamente na imagem da empresa, há 

aumento do número de vendas, uma vez que o consumidor estará mais satisfeito e confiante 

no produto adquirido. Por fim, na área de relacionamento com a comunidade, algumas das 

vantagens associadas são isenções fiscais, diminuição da dificuldade de licenças e melhoria na 

qualidade do local de trabalho. 

 

2.6. STAKEHOLDERS NO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

Os projetos no setor de óleo e gás são inerentemente complexos e de alto risco, 

envolvendo uma variedade de questões relacionadas ao meio ambiente, saúde, segurança, 

social, etc. que precisam ser cuidadosamente gerenciadas. Adicionalmente, os stakeholders do 
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setor demandam das empresas níveis cada vez maiores de comprometimento com as questões 

sociais e ambientais. (WAGNER; ARMSTRONG, 2010). 

A  Figura 6 apresenta alguns dos principais stakeholders das empresas do setor de 

óleo e gás, ilustrando a variedade de pessoas e organizações que podem influenciar ou serem 

influenciadas pelas atividades do setor. Os stakeholders apresentados não constituem uma 

lista exaustiva, para cada empresa e/ou projeto uma análise específica deve ser realizada para 

uma correta identificação dos seus stakeholders. 

 

 

Figura 6 - Principais stakeholders do setor de óleo e gás 

Fonte: Adaptado de  UNEP - Exploration and Production Forum (1997) 

 

Segundo Wagner e Armstrong (2010), o setor de óleo e gás vem realizando 

progresso no reconhecimento dos anseios e necessidades dos seus stakeholders e 

implementando ações para diminuir impactos sociais e ambientais, porém as medidas não são 

consistentes em todas as empresas. Tal constatação também foi apresentada por Raccichini  e 
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Vinha (2017), que afirma em seu trabalho que o processo de mudança das estratégias das 

empresas do setor ainda é irregular e variável. 

Para Raccichini  e Vinha (2017) os impulsionadores para a transformação que vem 

ocorrendo, de inclusão do gerenciamento de stakeholder no setor de óleo e gás, são tanto 

fatores exógenos, como novas expectativas da sociedade, novas leis e normas e concorrência, 

quanto endógenos, como reputação, lições aprendidas e liderança empresarial. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. ESTRATÉGIA DE PESQUISA  

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa é um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Seguindo o proposto 

por Gil (2010), neste capítulo são descritos os procedimentos seguidos na realização desta 

pesquisa. 

A Tabela 4 apresenta um resumo estruturado das etapas de pesquisa conduzidas neste 

trabalho: 
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Tabela 4 - Estratégia de Pesquisa 

Fonte: Adaptado de Silva (2017) 

Na etapa 1, foi aplicado o modelo de webibliomining proposto por Costa (2010), para 

levantamento do referencial teórico, avaliando na base Scopus os eixos temáticos de 

stakeholder e gerenciamento e palavras chaves derivadas, para identificação de artigos 

aderentes ao tema estudado e alinhados aos objetivos e questões de pesquisa para que fosse 

possível a definição do portfólio bibliográfico final do trabalho. 

Após a definição do portfólio bibliográfico, na segunda etapa, o autor através de 

leitura analítica, que segundo Gil (2010) tem o objetivo de ordenar e sumariar as informações 

contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema de 

pesquisa, buscou identificar as práticas propostas em literatura para o gerenciamento de 

stakeholders, além do histórico e conceitos relacionados ao tema para estruturação do 

arcabouço teórico. 

Tendo como base o arcabouço teórico, na etapa 3, é proposto pelo autor diretrizes 

para implementação de gerenciamento de stakeholders em projetos. 

Na etapa 4 foi conduzido um survey com aplicação de questionário entre 

funcionários que atuam no gerenciamento de projetos no setor de óleo e gás brasileiro, afim 
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de identificar e compreender o grau de conhecimento, percepções pessoais e as práticas 

observadas nas empresas do setor. 

O arcabouço teórico foi insumo para elaboração do questionário e realização do 

survey. Survey é descrito como obtenção de dados ou informações sobre características, ações 

ou opiniões de determinado grupo de pessoas, referidas como população (Tanur apud 

Pinsonneault e Kraemer, 1993). 

Com o objetivo de verificar o alinhamento entre as práticas identificadas na empresas 

e na literatura, os dados coletados foram analisados através de estatística descritiva e 

inferencial. 

Segundo Babbie (1999), dentro da pesquisa de survey, a estatística descritiva é um 

meio de descrever os dados coletados de forma manejáveis e a estatística inferencial, por seu 

lado, ajuda a tirar conclusões das observações e tipicamente possibilita tirar conclusões sobre 

uma população a partir de uma amostra daquela população.  

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO E MÉTODOS DE PESQUISA  

De acordo com Gil (2010), é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos, 

baseados em seus objetivos: exploratórias, descritivas e explicativas. Tendo em vista os 

objetivos deste trabalho apresentado em capítulo anterior, podemos classifica-lo em 

exploratório e descritivo. 

Para Trivinõs (1987), em um estudo exploratório o pesquisador parte de uma 

hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade especifica, buscando 

antecedentes, maior conhecimentos para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de 

tipo experimental. Segundo Gil (2010), nas pesquisas exploratórias, embora o planejamento 

seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica, o que 

foi empregado na primeira etapa deste trabalho. 

As pesquisas descritivas são descritas por Gil (2010) como aquelas que possuem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre as variáveis. O autor ainda 

exemplifica algumas das técnicas utilizadas nestas pesquisas, como a observação sistemática e 

os questionários, confirmando a classificação dada ao trabalho. 
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No que tange ao método de pesquisa a ser empregado, observa-se o método dedutivo. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), o método dedutivo é o método que parte do geral e, a 

seguir, desce ao particular a partir de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e 

baseadas na lógica.  

Segundo Gil (2010), para analisar os fatos do ponto de vista empírico, torna-se 

necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa, o que é definido como 

procedimentos técnicos. Em acordo com alguns dos procedimentos sugeridos por Marconi e 

Lakatos (2003), este trabalho utiliza da técnica de pesquisa bibliográfica, na identificação das 

práticas de gerenciamento presentes em literatura e observação direta extensiva na aplicação 

dos questionários para estudo de caso. 

Do ponto de vista da sua natureza, classifica-se este trabalho como pesquisa aplicada, 

uma vez que alinhado com o descrito Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. 

Tendo em vista a forma de abordagem do problema e as metodologias utilizados na 

elucidação do mesmo, conclui-se que este trabalho é de cunho quantitativo-qualitativo. 

Segundo Richardson (2012), a pesquisa quantitativa compreende estudos descritivos 

que procuram entender a casualidade entre os fenômenos e trata os dados através de técnicas 

estatísticas e a pesquisa qualitativa, busca descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais. Neste trabalho o lado quantitativo está presente nas 

análises estatísticas realizadas com os dados a serem coletados nos questionários e a pesquisa 

qualitativa se manifesta nas análises do autor para proposição das diretrizes e análise do 

cenário do setor estudado. 

Na Tabela 5 apresenta-se o resumo da categorização da pesquisa realizada acima: 
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Tabela 5 - Categorização da pesquisa 

CATEGORIZAÇÃO DA PESQUISA 

Objetivo: Exploratório e Descritivo 

Método: Dedutivo 

Procedimentos Técnicos: Pesquisa 

bibliográfica e observação direta 

extensiva (estudo de caso: questionário) 

Natureza: Aplicada 

Cunho: Quantitativo-qualitativo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

3.3. ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS EM PESQUISAS 

CIENTÍFICAS 

Segundo Babbie (1999), o questionário é o principal instrumento para o 

levantamento de dados por amostragem e conforme definição de Yaremko et al (1986), o 

mesmo é composto por um conjunto de perguntas sobre um determinado tópico que mede a 

opinião, interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica. 

Para Aaker et al (2001), a construção de um questionário pode ser considerada uma 

arte imperfeita, pois não existem procedimentos exatos que garantam que seus objetivos de 

medição sejam alcançados com boa qualidade. Porém, apesar de não haver uma metodologia 

padrão, diversos autores propõem orientações e estratégias para utilização de questionários 

em pesquisas científicas do tipo survey. 

 

3.3.1. Período de aplicação, forma de aplicação e estrutura lógica 

Quanto ao período de aplicação, um questionário pode ser classificado em 

interseccional, quando é aplicado em um único período de tempo, ou longitudinal, onde a 

coleta de dados é realizada em mais de um intervalo de tempo, possibilitando uma análise das 

mudanças ao longo do tempo. (BABBIE, 1999). 

Neste trabalho, uma vez que o questionário foi aplicado em um período único, entre 

os meses de Abril e Maio de 2018, o mesmo é do tipo interseccional. 
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Conforme apresentado por Gunther (2003), o questionário pode ser administrado e a 

coleta de dados realizada através de duas formas: em interação pessoal, em forma de 

entrevista, ou pode ser autoaplicável, após envio por correio ou meio eletrônico, os 

websurveys. O método de websurvey foi o utilizado neste trabalho pela facilidade de envio e 

coleta das informações junto ao público alvo e o aplicativo Formulários Google foi o 

empregado. 

O crescimento e a disponibilidade de softwares específicos para questionários e base 

de dados fazem do ambiente virtual um meio promissor e cada vez mais utilizado para 

pesquisas. (CARNEIRO et DIB, 2011). 

Recomenda-se o uso de websurvey principalmente para populações específicas, com 

grau conhecido de afinidade, cujo banco de dados pode ser controlado, permitindo-se obter 

uma amostra representativa, como o caso de comunidades internas de organizações, clientes 

de empresas, etc. (ARENTZE et al, 2004). 

Do ponto de vista da padronização das perguntas e capacidade de transcrever as 

respostas, a aplicação pessoal é mais difícil, além de ser mais demorada e cara. Sua vantagem 

é a de permitir acesso a informações mais delicadas em função da proximidade e observação 

do entrevistado. (GUNTHER, 2003) 

Por outro lado, o questionário autoaplicável possui menor custo financeiro, 

geralmente leva menos tempo para ser aplicado, a transcrição é mais fácil e elimina problemas 

que possam estar relacionados com a presença de um entrevistador, como por exemplo, a 

inibição em certas respostas. Uma desvantagem é que é altamente essencial que as questões 

sejam claras e sem ambiguidade, o que pode acarretar em uma má interpretação e falsos 

resultados da pesquisa. (GUNTHER, 2003) (MARTINS et FERREIRA, 2011). 

Para Gunther (2003), a estrutura lógica do questionário pode ser dividida em três 

etapas: Introdução, interação pergunta-resposta e despedida.  

Na primeira etapa, é apresentado o pesquisador e o tema da pesquisa, esta etapa deve 

ser realizada de modo a estabelecer confiança e obter interesse do entrevistado pela pesquisa e 

dessa forma assegurar não só a sua participação, mas também a qualidade da mesma. Os 

primeiros momentos são decisivos para a disposição do respondente em colaborar. 

Na pesquisa por meio eletrônico essa etapa é ainda mais importante, pois muitas 

pessoas podem ter receio de acessarem os endereços dos questionários recebidos via correio 
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eletrônico por ser um ambiente com alto índice de golpes, vírus e propagandas não desejadas. 

Deve ser escolher bem as palavras do correio eletrônico de envio, assim como o título de 

forma a passar segurança para o destinatário. 

Nas etapas de interação-resposta é onde os dados que se desejam para a pesquisa são 

coletados. Dillmann (1978) e Rodeghier (1996) destacam alguns pontos que devem ser 

considerados na elaboração do questionário e aplicação do mesmo para que esta etapa ocorra 

com sucesso: fazer com que a tarefa pareça breve, reduzir o esforço físico e mental requerido, 

manter a tarefa do respondente o mais fácil possível, eliminar a possibilidade de embaraços, 

eliminar implicações de subordinação, eliminar custos financeiros e manter nível de interesse 

e atenção o mais alto possível. 

Para atingir esses objetivos é importante seguir algumas regras básicas. Malhotra 

(2001) destaca que o primeiro passo é especificar as informações necessárias para que seja 

mantido o foco nas perguntas ao longo do questionário, uma forma de se fazer isso é revendo 

as questões e hipóteses de pesquisa. Desta forma, busca-se manter apenas as perguntas que 

efetivamente serão utilizadas na pesquisa final. 

A formulação das perguntas deve ser feita de modo que as mesmas possam ser 

respondidas facilmente, com a utilização de palavras simples e familiar aos respondentes, não 

utilização de palavras ambíguas, evitando questões que induzam respostas ou que possuam 

vieses e minimizando o uso de abreviações e termos técnicos. Questões mal elaboradas 

podem gerar problemas para a pesquisa, como um erro de resposta e até mesmo a recusa de 

resposta por não entendimento. 

As perguntas podem ser do tipo não estruturadas, questões sem apresentação das 

opções para respostas e onde o respondente escreve com suas palavras, ou estruturadas, que 

especificam o conjunto de respostas e seus formatos, podendo ser de múltipla escolha com 

opções pré-definidas pelo pesquisador, duas escolhas (dicotômica) ou de escala, com uma 

relação conhecida entre as opções. Neste trabalho foram utilizadas perguntas do tipo 

estruturadas e não estruturadas. 

A Tabela 6 apresenta as respectivas vantagens e desvantagens dos tipos de questões: 
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Tabela 6 - Vantagens e desvantagens de questões não estruturadas e estruturadas 

Tipo de Questão Vantagens Desvantagens 

Não estruturada  - Útil como primeiras questões, porque 

deixam o respondente mais a vontade 

para a entrevista a ser feita. 

- As respostas são menos enviesadas. 

- Pode fornecer interpretações valiosas 

para análise e permite avaliar melhor as 

atitudes. 

- Estimulam a cooperação. 

-Cobrem pontos além das questões  

fechadas. 

- Exigem menor tempo de elaboração. 

-Evita-se o risco do pesquisador não 

relacionar alguma alternativa significativa 

para o entrevistado. 

- Possibilidade de viés do entrevistador  quando 

aplicada em forma de entrevistas. 

- Margem à parcialidade do entrevistador na 

compilação das respostas, já que não há um 

padrão claro de respostas. 

- A codificação é demorada e difícil, com 

possibilidade de interpretações subjetivas. 

-Maior peso para entrevistados articulados e 

quando feitas em questionários autoaplicáveis 

esbarram como a dificuldade de redação de 

algumas pessoas e a preguiça de escrever. 

- Inapropriada para questionários autoaplicáveis 

- São menos objetivas, já que o respondente pode 

divagar e até mesmo fugir do assunto. 

Múltipla escolha - O viés do entrevistador é menor. 

- Facilidade de aplicação e de codificação 

das análises. 

- Cooperação aprimorada do entrevistado 

com a facilidade e rapidez para resposta. 

- Apresentam pouco possibilidade de 

erros. 

- Viés de ordem ou posição 

- Difícil de elaboras as opções de resposta, pois 

devem ser mutuamente exclusivas e 

coletivamente exaustivas. 

Dicotômica - O viés do entrevistador é menor. 

- Facilidade de aplicação e de codificação 

das análises. 

- Cooperação aprimorada do entrevistado 

com a facilidade e rapidez para resposta. 

-São altamente objetivas. 

- Apresentam pouco possibilidade de 

- O texto pode enviesar as respostas. 

- Pode levar a erros de medição se o tema foi 

tratado de forma dicotômica, quando na verdade 

apresenta várias opções. 
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erros. 

Escalar - O viés do entrevistador é menor. 

- Facilidade de aplicação e de codificação 

das análises. 

- Cooperação aprimorada do entrevistado 

com a facilidade e rapidez para resposta. 

- Apresentam pouco possibilidade de 

erros. 

- Difícil de elaborar as escalas de itens múltiplos. 

Fonte: Adaptado de Malhotra (2001) e Matar (1994) 

As questões escalares são amplamente utilizadas em pesquisas científicas, pela facilidade 

de codificação posterior das análises e comparação entre respostas. Segundo Gunther (2003), 

as escalas podem ser classificadas em quatro níveis: nominal, ordinal, intervalar e razão. Na 

Tabela 7 são apresentadas as características e exemplos de aplicação para cada tipo de escala. 

Tabela 7 – Características de Escalas 

Tipo de 

Escala 

Característica da Escala Exemplos 

Nominal Números ou símbolos são 

utilizados somente para 

identificar pessoas, objetos, ou 

categorias. 

Placas de carro, cor  de cabelo, 

local de nascimento, estado 

civil, etc. 

Ordinal Características podem  ser 

ordenadas numa dimensão 

subjacente. 

Ordem de chegada, ordem de 

preferência, status social, escala 

de Likert, etc. 

Intervalar Características não somente 

podem ser ordenadas numa 

dimensão subjacente, mas 

intervalos têm tamanho 

conhecido e podem ser 

comparados. 

Estimativas de distâncias, 

temperatura em ºC, escala de 

Likert, etc. 

Razão Alem das características da 

escala anterior, ainda existe um 

ponto zero absoluto. 

Salário, tamanho, tempo gasto 

com uma tarefa, etc. 

Fonte: Adaptado de Gunther (2003) 
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Em questionários de survey, a escala Likert é frequentemente utilizada e foi a 

empregada neste trabalho. Basicamente, mostra-se aos respondentes uma declaração e se 

pergunta se eles “concordam fortemente”, “concordam”, “discordam” ou “discordam 

fortemente”. Modificações na redação e na quantidade de categorias de respostas podem ser 

feitas. (BABBIE, 1999). 

Na utilização da escala Likert, usualmente são apresentadas quatro ou cinco 

alternativas e independentemente do número utilizado, é importante que as opções estejam 

balanceadas para evitar uma avaliação enviesada.  

Apesar da escala Likert estar enquadrada no tipo ordinal e intervalar, o mais utilizado 

para fins estatísticos é a forma intervalar, onde valores são atribuídos à cada categoria de 

resposta, como por exemplo de 1 à 5, presumindo que cada item tenha aproximadamente a 

mesma intensidade.  

Um ponto importante na elaboração de um questionário, é a estruturação do mesmo. 

De modo geral, as questões devem ser apresentadas em uma ordem lógica e por tópicos. 

Alguns autores, como Malhotra (2001) e Gunther (2003), sugerem a abordagem tipo funil, 

onde se inicia com as questões mais amplas e gerais e na sequência são apresentadas as 

questões mais específicas.  

No que tange as perguntas pessoais, também é recomendado que se inicie pelas 

menos pessoais e na estruturação em tópicos somente o último deve tratar das características 

socioeconômicas, os tópicos iniciais devem ser relacionados ao tema da pesquisa. No final do 

questionário é esperado que se tenha um maior nível de confiança com o respondente para que 

seja apresentado as perguntas de cunho pessoal, como sexo, idade, etc. 

A etapa de despedida consiste basicamente no agradecimento pela colaboração do 

respondente e é uma oportunidade de reforçar a importância da participação do mesmo para o 

atingimento do objetivo da pesquisa. Também nesta etapa, pode-se confirmar o desejo de 

receber o resultado final da pesquisa e formalizar a forma em que será feito, como por 

exemplo, envio pelos correios ou meio eletrônico. 

Além da forma de estruturação e sequenciamento das perguntas, a apresentação final 

do questionário também deve ser levada em consideração para garantia da colaboração dos 

respondentes, aspectos como cores utilizadas, tamanho da letra, espaço para respostas, 

qualidade do papel para os casos de questionários impressos e etc. devem ser avaliados. 
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Uma forma de validação do questionário antes do envio para toda a amostra final é a 

realização de um teste piloto, também empregado neste trabalho, que consiste em enviar o 

documento para indivíduos que fazem parte, ou não, do público alvo, para que possam 

responder o mesmo e avaliar aspectos como apresentação, clareza das perguntas, etc. Essa 

técnica permite que o pesquisador aprimore o seu instrumento de pesquisa e obtenha melhores 

resultados finais. 

As perguntas do questionário aplicado neste trabalho, após implementação das 

técnicas discutidas neste capítulo, são apresentadas no Apêndice B. 

3.3.2. Técnicas de amostragem e cálculo amostral 

Tipicamente, métodos de survey são usados para estudar um segmento ou parcela, 

uma amostra, de uma população para fazer estimativas sobre a natureza da população total da 

qual a amostra foi selecionada. (BABBIE, 1999). 

Essa necessidade de realizar estudos por amostras resulta da dificuldade em obter 

informações de todos os indivíduos ou elementos que formam parte do grupo que se deseja 

estudar, seja porque o número de elementos é demasiado grande, os custos sejam muito 

elevados ou ainda porque o tempo pode atuar como agente de distorção, num cenário onde se 

levaria muito tempo entre o recebimento de informações do primeiro e último elemento. 

Desta forma, se faz necessário a aplicação de técnicas de amostragem para que se tenha maior 

controle na seleção das amostras e que as mesmas sejam adequadas para o propósito de 

investigação (RICHARDSON, 2012). 

Para se obter uma amostra, inicialmente é preciso definir a população alvo, ou seja, 

dentro de um universo de elementos, qual o grupo ou indivíduos a quem a pesquisa se aplica. 

Dentro de uma pesquisa científica, a população alvo deve ser definida baseada nos objetivos 

do trabalho. 

Para este trabalho, a população alvo definida são profissionais que atuam em 

gerenciamento de projetos no setor de óleo e gás brasileiro. 

Tendo a população alvo definida, é preciso definir o método de amostragem. Os 

métodos de amostragem podem ser classificados em probabilísticos e não probabilísticos. Nos 

métodos probabilísticos, em princípio, todos os indivíduos da população alvo possuem a 
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mesma probabilidade de ser escolhidos e na metodologia não probabilística, os indivíduos são 

escolhidos por determinados critérios. 

Os métodos probabilísticos mais utilizados são o aleatório simples e aleatório 

estratificado.  

Na amostragem aleatória simples é atribuído um número para cada indivíduo da 

população alvo e através de geração de números aleatórios os mesmos são selecionados para 

compor a amostra final.  

Segundo Richardson (2012), a vantagem dessa técnica é a de requerer o mínimo 

conhecimento da população, ser simples de calcular e de fácil análise. Como desvantagem o 

autor destaca a não garantia de inclusão de casos minoritários em populações muito grandes. 

Uma outra limitação associada não só à esse método, mas para todos os métodos 

probabilísticos é a necessidade de haver uma lista completa da população alvo para uso como 

base de amostragem. 

Na metodologia de amostra aleatória estratificada, a população alvo é dividida em 

subgrupos, estratos, com características semelhantes e o número selecionado de cada grupo 

para compor a amostra final é proporcional ao seu tamanho. Esta técnica é útil principalmente 

em populações não homogêneas. Para Richardson (2012), a vantagem associada a essa técnica 

é uma melhor representatividade da população, o que permite melhores comparações. Como 

desvantagem, há o fato da necessidade de ter informações precisas da população para 

formação dos estratos e por tal, o trabalho é mais difícil e dispendioso. 

Apesar da superioridade dos métodos de amostragem probabilísticos, em situações 

onde a população alvo designada é muito específica e de disponibilidade limitada, o que é o 

caso desta pesquisa, são utilizados métodos não probabilísticos para definição da amostra. 

Os principais métodos para esse tipo de amostra são a amostragem de conveniência 

ou acidental, a amostragem intencional e a amostragem snowball. Na amostragem de 

conveniência ou acidental, a amostra é um subconjunto da população formado pelos 

elementos que se pode obter, porém sem nenhuma segurança de que constituem uma amostra 

exaustiva de todos os possíveis subconjuntos do universo, (RICHARDSON, 2012). 

Na amostragem intencional os indivíduos são selecionados baseados no 

conhecimento da população e dos seus elementos, e de forma a estarem alinhados com os 

objetivos da pesquisa. (BABBIE, 1999). 
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A técnica conhecida como snowball, ou bola de neve em português, segundo Bernard 

(2005), é um método de amostragem útil para se estudar populações difíceis de serem 

acessadas ou que não se tenha precisão sobre sua quantidade. A técnica consiste em solicitar 

que respondentes da pesquisa indiquem outras pessoas, parte da mesma população a ser 

estudada, para que também respondam ao questionário, e assim sucessivamente até que se 

atinja o número desejado de respondentes. 

Para uma população relativamente pequena e cujos indivíduos mantenham contato, 

essa técnica pode ser uma forma eficaz para construção de uma base amostral. Para grandes 

populações, a técnica auxilia a atingir um número maior de respondentes, porém deve-se estar 

atento que as pessoas que possuem uma rede maior de contatos terão maior chance de serem 

convidadas, o que pode diminuir a aleatoriedade da amostra. (VINUTO, 2014). 

Para minimizar o risco de consultar apenas opiniões semelhantes, sendo os 

respondentes de uma mesma rede social, é recomendado iniciar a pesquisa em diversas redes 

e assim a mesma se propagará em grupos diferentes e minimizará os efeitos da não 

aleatoriedade. 

Neste trabalho, foi utilizada a técnica intencional, com a seleção de respondentes 

com perfil do público alvo desejado e parte da rede de contatos do pesquisador, combinado 

com a técnica de snow-ball, onde foi solicitado para que a amostra selecionada inicialmente, 

membros de diferentes grupos sociais, encaminhassem o questionário para outras pessoas da 

sua rede e com o perfil do público alvo da pesquisa.  

Uma vez definida a técnica de amostragem, se fez necessário determinar o número 

de respondentes mínimos necessários para validação da pesquisa, o chamado tamanho 

amostral. 

Uma amostra muito grande, em muitos dos casos é difícil de obter, sobretudo em 

pesquisas como esta, com indivíduos de um grupo muito específico, e também está associada 

com tempos maiores para coleta dos dados. Por outro lado, em uma amostra muito pequena 

pode-se aumentar o risco do pesquisador não responder de forma correta o objeto do estudo.  

De acordo com Dell et al (2012), quatro fatores principais devem ser definidos para 

que se determine o tamanho amostral, sendo eles a distribuição esperada da amostra, o 

tamanho de efeito, o poder do teste e a significância. Além destes fatores, a depender da 
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estatística utilizada também se faz necessário determinar o tipo de hipótese (unilateral ou 

bilateral) que será considerada na execução do cálculo. 

A distribuição da amostra é a distribuição de probabilidade hipotética que seria 

identificado caso houvesse um número quase infinito de observações, e se estas fossem 

igualmente dependentes entre si, estocásticas. Alguns tipos de distribuições mais comuns são 

a Laplace, Normal e Logística. 

O tamanho de efeito, ou effect size (ES) em inglês, é definido por Cohen (1988) 

como o grau ou a dimensão em que o fenômeno está presente na população. O tamanho de 

efeito é exclusivo da amostra coletada, sendo dependente da média e do desvio padrão dos 

dados. O cálculo do tamanho de efeito (ES) é representado pela equação (1). 

𝐸𝑆 =
𝑀1−𝑀2

𝜎
     (1) 

Onde: 

M1 e M2 = médias das amostras; 

σ = desvio padrão das amostras (desde que assumido como iguais). 

Cohen (1988) e Rosenthal (1996) propuseram os valores de referência para tamanho 

de efeito apresentados abaixo, e os mesmos são amplamente utilizados como referência em  

trabalhos científicos. (SANTO e DANIEL, 2015). 

• Tamanho de efeito insignificante: < 0,19 

• Tamanho de efeito pequeno: 0,20 – 0,49 

• Tamanho de efeito médio: 0,50 – 0,79 

• Tamanho de efeito grande: 0,80 – 1,29 

• Tamanho de efeito muito grande: > 1,30 

Caso o pesquisador deseje identificar diferenças significativas entre as médias, 

mesmo se essa diferença for muito baixa, deve optar por um tamanho de efeito menor. 

Já a significância, também conhecida como risco alfa (α), mede a probabilidade do 

erro tipo I, ou seja, da rejeição da hipótese nula quando esta é verdadeira. O qual também é 

controlável pelo pesquisador e na maioria dos artigos científicos apresenta os níveis 0,01, 0,05 

e 0,10. O complementar da significância (1 – α) é referido como nível de confiança da 

pesquisa. Usualmente é utilizado o valor de 0,05. 
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A probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando esta é falsa é conhecida como 

risco beta () ou erro tipo II. O poder do teste é o complemento do erro tipo II (1-) e mede a 

probabilidade de se rejeitar uma hipótese quando ela é falsa e em geral é fixado na maioria 

dos trabalhos científicos em valor igual ou superior a 80%. (LEVINI, 2005) 

Ao comparar dois grupos de valores, outro parâmetro a ser determinado é se a 

hipótese a ser testada é bilateral, chamada de duas caudas, de que um grupo tem média 

diferente do outro, ou unilateral, uma cauda, em que um grupo tem média maior que o outro.  

Para o cálculo do tamanho amostral, além da definição das questões acima, o 

pesquisador precisa determinar entre as análises que serão realizadas após coleta das 

informações, qual está mais ligada diretamente ao objetivo do estudo, pois esta será tomada 

como base para o cálculo.  

O cálculo amostral usualmente é feito a priori, para que o pesquisado planeje a 

aplicação do questionário, ou seja, antes da aplicação do mesmo é determinado o número de 

indivíduos para a amostra em função da significância (α), poder de teste (1-) e tamanho de 

efeito (ES).  

Caso o número final da amostra obtida seja diferente da calculada, um cálculo post 

hoc do poder de teste (1-) pode ser realizado para refletir a potência dos dados obtidos em 

função da final. 

Existem alguns softwares em que podem ser realizados os cálculos amostrais, como 

o G*Power, que é um software livre e que realiza cálculos amostrais relativos a uma grande 

gama de análises estatísticas.  

A utilização do software envolve basicamente três etapas: a seleção do teste mais 

apropriado para o problema analisado, escolha do tipo de análise (a priori ou post hoc) e 

inclusão dos parâmetros para cálculo (ex: significância, poder de teste e tamanho de efeito). O 

software executa diferentes cálculos em função do teste, tipo de análise e parâmetros 

informados. O processo de cálculo foi validado pelos seus desenvolvedores através de 

comparação com dados presentes em literatura. (FAUL et al, 2007). 

Para esta pesquisa, o Teste de Wilcoxon, detalhado nos capítulos seguintes do 

trabalho, foi considerado como o mais representativo e através do software G*Power e com a 

utilização dos dados de entrada de uma distribuição normal, com hipótese bilateral, tamanho 
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de efeito de 0,4, erro tipo I de 5% e poder de teste de 80%, foi realizado o cálculo amostral a 

priori e chegou-se ao valor de 54 indivíduos. 

A distribuição normal foi escolhida após simulação no software com as três 

distribuições disponíveis (Laplace, Normal e Logística) e a mesma foi a que forneceu uma 

estimativa maior de tamanho amostral, como a priori a distribuição não é conhecida, optou-se 

pela mais conservadora. 

Para a hipótese, a bilateral foi utilizada pois não tínhamos inicialmente a estimativa 

de qual bloco de perguntas terá média maior e para o effect size, com base na tabela 

apresentada em Santo e Daniel (2015), optou-se por um valor dentro da escala de efeito 

pequeno. 

Para os valores do erro tipo I e do poder de teste foram considerados os usualmente 

utilizados em literatura científica. 

 

3.3.3. Tipos de erros na aplicação de questionários 

Entre os principais tipos de erros presentes em pesquisas quantitativas do tipo survey 

com aplicação de questionários, tem-se: erro de cobertura, erro de amostragem, erro de não 

resposta e erro de mensuração.  

O erro de cobertura ocorre quando alguns membros da população não tem a chance 

de serem selecionados, enquanto outros podem ter múltiplas chances e quando alguns 

membros podem não atender aos requisitos da população alvo. Já o erro de amostragem, 

resulta quando se colhe os dados apenas de um subgrupo da população de interesse. 

(CARNEIRO et DIB, 2011). 

Quando o grupo que não participou da pesquisa, seja porque não foi selecionado ou 

não respondeu ao questionário enviado, possui um perfil diferente daquele grupo que 

respondeu há o que chamamos de erro de não resposta. Desta forma, a opinião do grupo 

coletado não poderia ser associada com a do outro grupo. 

No caso de erro de mensuração, o mesmo ocorre quando há um desvio entre a 

resposta dada e o valor verdadeiro, resultado de respostas incorretas ou imprecisas. 

Usualmente, está relacionado com diferenças de interpretações das perguntas ou do 
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significado das respostas, viés de método ou deturpação intencional da resposta por parte do 

respondente. (HAIR et al, 2006). 

Para Dillman e Bowker (2001), de forma a poder generalizar os resultados de uma 

pesquisa para o público alvo, é necessário que os erros apresentados sejam minimizados  e 

mantidos em níveis razoavelmente baixos. Na elaboração do questionário e na aplicação do 

mesmos, buscou-se minimizar esses erros, com medidas como a adoção da técnica snow-ball, 

uma vez que partimos de uma amostra inicial não probabilística, inclusão de perguntas que 

permitem ao pesquisador confirmar que o respondente é parte da população alvo, realização 

de teste piloto para confirmar entendimento e clareza das questões, etc. 

 

3.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para Marconi e Lakatos (2003), os processos estatísticos permitem obter, de 

conjuntos complexos, representações simples e constatar se essas verificações simplificadas 

têm relação entre si. Assim, métodos estatísticos significam a redução de fenômenos 

sociológicos, políticos, econômicos, etc. a termos quantitativos e a manipulação estatística, 

que permite comprovar as relações dos fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua 

natureza, ocorrência ou significado. 

O papel da estatística em pesquisas de survey é muito importante e dois tipos de 

estatísticas são mais utilizadas, a estatística descritiva, que é um método de apresentar os 

dados coletados de forma manejável, e a estatística inferencial, que por seu lado, auxilia ao 

pesquisador tirar conclusões sobre uma população a partir de uma amostra. (BABBIE, 1999). 

Neste trabalho, as análises estatísticas descritas a seguir foram realizadas através do 

uso de planilha eletrônica do Excel e do pacote de software estatístico IBM SPSS Statistics 

21.  

 

3.4.1. Estatística descritiva 

Utiliza-se a estatística descritiva para validação interna, apresentando os dados 

coletados de forma consolidada, de modo a facilitar a interpretação e possibilitando a medição 

de sua confiabilidade. 
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Para Richardson (2012), a validade de um instrumento de medição, como por 

exemplo um questionário, é a característica de maior importância para avaliar sua efetividade, 

e para ser valido, o instrumento deve ser confiável. 

Entre as principais análises descritivas empregadas em questionários e que foram 

utilizadas neste trabalho temos: porcentagem, média, desvio padrão, mediana e coeficiente de 

alfa de Cronbach. Para representação dos resultados foram utilizados tabelas e gráficos. 

O cálculo do coeficiente de alfa de Cronbach é um cálculo estatístico apresentado por 

Lee J. Cronbach e que permite a verificação do grau de consistência interna de um 

questionário e cujo valor pode variar entre 0 e 1. (CRONBACH, 1989). 

Para Hair et al (2006), em pesquisas científicas do tipo exploratória o nível mínimo 

admitido para o coeficiente alfa de Cronbach (𝛼 ) é de 0,6. 

O cálculo é feito através da correlação média entre perguntas, a partir da variância 

dos itens individuais e da variância da soma dos itens através da equação (2) 

𝛼 = (
𝑘

𝑘−1
) 𝑥 (1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 )         (2) 

Onde: 

k = número de itens do questionário; 

S2i = variância de cada item; 

S2t = variância total do questionário. 

 

3.4.2. Estatística inferencial 

Com o objetivo de obter inferências estatísticas da população alvo a partir da amostra 

estudada, métodos estatísticos são utilizados e os mesmos podem ser divididos em testes 

paramétricos e não paramétricos. 

Os testes paramétricos são aqueles cujos valores da variável estudada apresentam 

uma distribuição igual ou próxima da distribuição normal, já nos testes não paramétricos, a 

distribuição dos dados não é conhecida. E, diferentemente dos testes paramétricos, os testes 

não paramétricos podem ser usados em dados medidos em uma escala nominal ou ordinal. 

(SIEGEL and CASTELLAN, 2006) 
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Alguns testes podem ser utilizados para verificar se há normalidade na distribuição 

de determinados dados, um deles é o Teste de Shapiro-Wilk, utilizado neste trabalho. 

Segundo revisão bibliográfica realizada por Lopes et al (2013), o teste de Shapiro-

Wilk é aparentemente o melhor teste de aderência à normalidade, o mesmo fornece um dado 

estatístico (valor-p) que pode ser interpretado como o grau de concordância entre os dados e a 

hipótese da distribuição ser normal, hipótese nula (H0).  

Assim como veremos em outros testes estatísticos, a estatística (valor-p) encontrada 

é comparada com o nível de significância (α) considerado na pesquisa para que se avalie a 

hipótese nula através das seguintes correlações: 

• Se o valor-p ≤ α , rejeita-se H0; e   

• Se valor-p > α , não se rejeita H0 

 

Neste trabalho, em todas as análises estatísticas realizadas, considerou-se uma 

significância (α) de 0,05, 

A estatística (W) do teste de Shapiro-Wilk é dada pela seguinte equação (3): 

𝑊 =  
(∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖)

2

∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛
𝑖=1

         (3) 

Onde: 

xi= valores ordenados da amostra; 

ai = constantes geradas a partir de meio, variâncias e covariâncias da ordem 

estatística de uma amostra de tamanho n e uma distribuição normal. 

Após verificação da existência ou não de normalidade nos dados coletados, o 

pesquisador determina, baseado nos objetivos do trabalho, quais análises inferenciais deverão 

ser realizadas. Neste trabalho, após confirmação da não normalidade das amostras, foram 

realizados os seguintes testes não paramétricos: Teste de Mann-Whitney, teste de Kruskal-

Wallis, teste de Spearman e teste de Wilcoxon. 

O teste de Mann-Whitney é utilizado na análise comparativa de duas variáveis 

independentes e foi aplicado neste trabalho para comparar as respostas em função da variável 

gênero dos respondentes. 
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Neste teste os valores de mediana de dois grupos são utilizados como mecanismos 

para verificar se pertencem ou não a um mesmo grupo. Na hipótese nula (H0), os dados 

amostrais de duas populações possuem a mesma distribuição. 

O cálculo da estatística U é dado pelas equações (4), (5) e (6) abaixo,  

𝑈1 =  𝑛1𝑛2 +  
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
−  𝑅1 

 

(

(4) 

𝑈2 =  𝑛1𝑛2 + 
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
−  𝑅2 

 

(

(5) 

𝑈 = min(𝑈1, 𝑈2) 
(

(6) 

Onde: 

• 𝑛1 𝑒 𝑛2 = tamanho de amostra do menor e do maior grupo, respectivamente; 

• 𝑅1 e 𝑅2 = soma das fileiras das observações de cada  grupo. 

 

Na sequência é realizado o cálculo da variável padronizada z, seguindo as 

condicionantes abaixo. 

• Se n < 20, utiliza-se a tabela de valores críticos de Mann-Whitney que 

fornece a estatística de U para diferentes níveis de significância. 

• Se n > 20, é realizado o cálculo apresentado na equação (7) 

 

𝑧 =  
𝑈 −  

𝑛1𝑛2

2

 √
𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)

12

 
(

(7) 

  

  

A estatística final encontrada é usada para validar a hipótese nula e caso seja inferior 

ao nível de significância adotado na pesquisa (α), entende-se que há diferenças significativas, 

rejeitando H0. 
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Para as análises comparativas de três ou mais variáveis, como idade, escolaridade, 

cargo, tempo de experiência, etc. o teste de Kruskal-Wallis é o utilizado para validar ou 

rejeitar a hipótese nula de que todos os dados possuem a mesma função de distribuição. 

A estatística desse teste (KW) é calculada pela equação (8) abaixo: 

 
 13

1

12

1

2

















 



n
nn

KW
C

j j

j

N

T

       (8)

 

Onde: 

• n = número total de itens; 

• c= número total de amostras; 

• Tj= soma de postos na amostra j; 

• Nj= número de casos na amostra j. 

 

No cálculo da prova de KW cada uma das n observações é substituída por um posto 

(ordem), em que ao menor escore (valor médio do item) se atribui o posto 1 e ao maior escore 

se atribui o valor total de observações independentes. Caso ocorram empates entre dois ou 

mais escores, cada escore recebe a média dos postos que deveriam receber se não houvesse 

empate e como o valor de KW é afetado pelos empates, uma correção deve ser feita, 

consistindo na divisão de KW pelo fator C, este último determinado pela equação (9). 

(SILVA, 2017). 

C = 1 -  T / ( n 3- n )     (9) 

Onde:  

• T = (t
i

3

 - t
i
) , em que t corresponde ao número de observações empatadas em 

um grupo de escores empatados. 

 

A estatística final obtida é comparada com a significância adotada na pesquisa (α) 

para validação ou rejeição da hipótese nula. 
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Caso a hipótese nula seja rejeitada, sabe-se que pelo menos dois dos grupos 

analisados apresentam diferenças entre si e para determinar quais desses grupos são diferentes 

foi utilizado neste trabalho o teste de comparação múltipla de Dunn, disponível no software 

estatístico IBM SPSS Statistics 21.  

Para verificação da existência de correlação entre duas variáveis, um dos métodos 

utilizados em estatística não paramétrica é o Teste de Spearman, este teste não requer que haja 

uma relação linear entre as variáveis e pode ser utilizado em variáveis medidas no nível 

ordinal. 

O coeficiente de correlação de Spearman (ρ) mede o grau de correlação entre duas 

variáveis, sendo calculado através da equação (10). 

ρ = 1 - 
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3− 𝑛
      (10) 

Onde:  

• n = número de pares (xi, yi); 

• di = (postos de xi dentre os valores de x) - (postos de yi dentre os valores de 

y). 

 

O resultado oscila entre -1 e 1 e segundo apresentado por Pestana e Velosa (2006) 

podem ser relacionados com o nível de correlação das variáveis da seguinte forma: 

• ρ = 1: Correlação perfeita positiva; 

• ρ = -1: Correlação perfeita negativa; 

• ρ = 0: Ausência de correlação; 

• 0<| ρ |<0,3: Correlação fraca (positiva ou negativa); 

• 0,3≤| ρ |<0,7: Correlação moderada (positiva ou negativa); 

• 0,7≤| ρ |<1: Correlação forte (positiva ou negativa). 

 

Por fim, para comparar resultados pareados de duas amostras relacionadas e de 

mensuração ordinal, utiliza-se o teste de Wilcoxon.  
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Neste teste os resultados são pareados, as diferenças de valores para cada par é 

calculado e na sequência são atribuídos postos à essas diferenças, de forma que à menor 

diferença é atribuído posto 1 e assim sucessivamente.  

O cálculo do teste de Wilcoxon é apresentado na equação (11) abaixo: 

Z= 
𝑆−

𝑛 (𝑛+1)

4

√
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24

    (11) 

Onde:  

• n = número de pares cujos valores sejam diferentes; 

• S = a menor soma dos postos com mesmo sinal (positivo ou negativo), 

relacionado ao escore das diferenças entre valores do mesmo par. 

 

Para avaliar se a hipótese nula de que as amostras são equivalentes, compara-se a 

estatística obtida com a significância (α) adotada na pesquisa. 

 

3.5. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Como apresentado ao longo do trabalho, um questionário foi utilizado como 

instrumento de pesquisa para survey no setor de óleo e gás brasileiro e o mesmo pode ser 

consultado no apêndice B. 

O questionário foi dividido em três grandes partes, na primeiro parte foram feitas 

perguntas estruturadas sobre o grau de importância considerado para o gerenciamento de 

stakeholder para o sucesso de um projeto, o nível de conhecimento pessoal das práticas de 

gerenciamento e na sequência, as percepções pessoais a respeito das práticas que foram 

identificadas previamente em literatura.  

Na segunda parte, o foco foi nas percepções de mercado, assim buscou identificar o 

grau de importância dado ao gerenciamento de stakeholders dentro das empresas e na 

sequência o grau de implementação dentro das mesmas. Além das perguntas estruturadas, 

nesta etapa foram feitas duas perguntas não estruturadas, opcionais, uma com o intuito de 

coletar informações a cerca de outras práticas que são implementadas nas empresas e 
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contribui para o sucesso dos projetos e outra para identificar as barreiras para que práticas de 

gerenciamento de stakeholders sejam implementadas nos projetos. 

A escala Likert utilizada para medir o grau de importância e o grau de 

implementação das práticas, foi a seguinte:  

• 1 – Baixíssimo 

• 2 – Baixo 

• 3 – Médio 

• 4 – Alto 

• 5 – Altíssimo 

Por fim, na última parte foram realizadas perguntas para levantamento do perfil do 

respondente, de modo que viabilize a confirmação do mesmo como parte do público alvo e 

execução das análises estatísticas.  

A aplicação do questionário foi realizado por meio eletrônico através do aplicativo 

Formulários Google e o mesmo foi enviado para um grupo inicial de 125 pessoas, além do 

número não conhecido de redirecionamento para outras pessoas, e finalizado, por questões de 

tempo disponível, ao atingir um total de 55 respondentes, atendendo ao cálculo amostral 

realizado. 

A coleta dos dados totalizou aproximadamente um mês, e foi realizada entre os 

meses de Abril e Maio de 2018 com profissionais que atuam ou atuaram no gerenciamento de 

projetos no setor de óleo e gás brasileiro. 

Anteriormente ao envio para a amostra inicial, um teste piloto foi realizado com o 

envio do questionário para validação de um especialista em estatística, um especialista de 

gerenciamento de stakeholder, um profissional que atua no gerenciamento de projetos e um 

leigo ao assunto, de modo que pudesse ser verificada a correlação das perguntas propostas 

com o objetivo do trabalho e as análises estatísticas previstas, o entendimento e clareza das 

questões e também apresentação do questionário.   
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. ARCABOUÇO TEÓRICO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE 

STAKEHOLDERS 

A partir da leitura e análise do portfólio bibliográfico, foram identificadas as 

principais práticas para gerenciamento de stakeholders e na sequência elaborado o arcabouço 

teórico apresentado na Tabela 8. 

 Na listagem de autores apresentados, estão listados apenas os que fazem parte do 

portfólio bibliográfico, o posicionamento dos mesmos é sustentado por diversos outros 

autores referenciados nos seus respectivos trabalhos. 

Tabela 8 - Práticas de gerenciamento de stakeholders e seus autores referências 

Práticas de Gerenciamento de 

Stakeholders Autores 

a) Utilização de técnicas de 

identificação, categorização e medição 

de influência de stakeholders  

Preston and Sapienza (1990), Carroll 

(1991), Achterkamp and Vos (2008), 

Reed et al. (2009), Ackerman and Eden 

(2011),  

b) Implementação de ações para 

engajamento dos stakeholders  

Harrison and John (1996), Khan and 

Soliman (2009), Harrison and Phillips 

(2010), Opoku and Williams (2010), 

Matos and Silvestre (2013), Helin and 

Sandstrom (2013)e  North and al. (2014), 

Horner and Wilmshurst (2016) e Eskerod 

et al. (2016) 

c) Adoção de políticas de valores e 

código de conduta que refletem a 

importância dos stakeholders para a 

organização. 

Sturdivant (1979), Stiglbauer (2011) e 

Matos and Silvestre (2013) 

d) Incentivo ao comprometimento dos 

gerentes na gestão dos stakeholders 

dentro dos projetos 

Coombs and Gilley (2005), Ackermann 

and Eden (2011) e Angelopoulos et al. 

(2013) 

e) Adequação constante das atitudes da 

organização ao cenário e contexto 

externo 

Delmas and Toffel (2004), Garcia-Castro 

and Francoeur (2016) e Kujala et al 

(2017) 

f) Elaboração de relatórios e índices 

sociais e ambientais 

Perrini and Tencati (2006), Stiglbauer 

(2011), Banerjee and Bonnefous (2011), 

Horner and Wilmshurst (2016) e Diouf 

and Boiral (2017) 
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g) Mobilização de recursos e pessoas 

para o gerenciamento de stakeholders 

Starkey and Madan (2001), Buysse and 

Verbeke (2003) e Wu (2012) 

h) Implementação de sistemas de 

gestão em gerenciamento de 

stakeholders e responsabilidade social 

corporativa 

Henriques and Sadorsky (1999), Buysse 

and Verbeke (2003), Perrini and Tencati 

(2006) e Offenbeek and Vos (2016) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

a) Utilização de técnicas de identificação, categorização e medição de influência de 

stakeholders 

Diversas técnicas para identificação de stakeholders e sequente categorização e 

medição de influência são apresentadas em literatura, Reed et al (2009) compilou em seu 

trabalho os principais métodos empregados, cujos mesmos são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Métodos de identificação e categorização de stakeholders 

Método Descrição Pontos fortes Fraquezas 

Grupos focais Pequeno grupo 

realiza um 

brainstorm dos 

stakeholders, 

seus interesses, 

influências e 

outros atributos e 

na sequência os 

categoriza. 

Rápido e 

econômico, 

adaptável, 

possível de atingir 

consenso de um 

grupo através da 

categorização dos 

stakeholders, útil 

na geração de 

dados em 

problemas 

complexos e que 

requerem 

discussões para 

desenvolver o 

entendimento. 

Menos 

estruturado que 

outras técnicas, 

assim requer uma 

habilidade do 

facilitador para 

atingir bons 

resultados. 

Entrevistas 

Semiestruturadas 

Entrevistas com 

stakeholders para 

Útil para uma 

visão aprofundada 

Demorado e 

custoso, e 
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verificar e 

agregar nos dados 

coletados nos 

grupos focais. 

do stakeholder e 

na triangulação de 

dados. 

dificuldade de 

atingir consenso 

através das 

categorias de 

stakeholder. 

Amostragem 

snow-ball  

Stakeholders 

iniciais são 

entrevistados e a 

partir daí 

identificados 

novos 

stakeholders. 

Entrevista inicial 

fácil de obter. 

Amostra pode ser 

tendenciosa pela 

rede social dos 

primeiros 

entrevistados. 

Matriz Interesse-

influência 

Stakeholders são 

alocados em uma 

matriz de acordo 

com o grau de 

interesse e 

influência. 

Torna a dinâmica 

do poder explícita 

e possível de 

priorizar os 

stakeholders. 

Priorização pode 

marginalizar 

certos grupos e 

assume que a 

categorização dos 

stakeholders pela 

influência e 

interesse é o mais 

relevante. 

Categorização 

stakeholder-

stakeholder 

Os próprios 

stakeholders se 

categorizam em 

categorias que os 

mesmos definem. 

As categorias são 

baseadas nas 

próprias 

percepções dos 

stakeholders. 

Diferentes 

stakeholders 

podem se incluir 

na mesma 

categoria, 

tornando as 

categorias sem 

sentido. 

Metodologia Q Stakeholders 

classificam os 

posicionamentos 

de acordo com o 

Diferentes 

posicionamentos 

sobre um tema 

podem ser 

Não identifica 

todos os 

possíveis 

posicionamento, 
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seu grau de 

identificação com 

os mesmos. 

identificados e os 

indivíduos podem 

ser categorizados 

de acordo com o 

grau de 

alinhamento. 

apenas aqueles 

colocados pelos 

entrevistados. 

Matriz de 

relacionamento 

entre partes 

Stakeholder são 

organizados em 

uma matriz 

dimensional e 

suas relações 

descrita em 

códigos. 

Relativamente 

fácil e requer 

poucos recursos. 

Pode se tornar 

confuso e difícil 

de usar tantas 

ligações. 

Análise de 

Redes Sociais 

Usado para 

identificar a rede 

de stakeholders e 

medir a relação 

entre os mesmos 

através de 

questionários. 

Ganho de visão 

dos limites da 

rede de 

stakeholders e 

identificação de 

stakeholder mais 

influentes. 

Consumo de 

tempo, 

dificuldade de 

atração para 

resposta aos 

questionários e 

necessidade de 

especialista para 

implementação. 

Mapeamento de 

conhecimento 

Usado em 

conjunto com 

análise de redes 

sociais, envolve 

entrevistas 

semiestruturadas 

na identificação 

de 

conhecimentos. 

Identifica 

stakeholders que 

podem trabalhar 

bem juntos assim 

como aqueles 

com maior poder. 

Conhecimento 

requerido pode 

não ser atingido 

devido às 

diferenças de 

conhecimento 

entre 

stakeholders. 

Transação 

radical 

Amostragem 

snow-ball para 

Identifica 

stakeholders e 

Consumo de 

tempo e custoso. 
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identificar 

stakeholders 

marginais e 

desenvolvimento 

de estratégias 

para atender seus 

pleitos. 

problemas que 

possivelmente 

seriam 

desconsiderados e 

assim minimiza 

riscos futuros para 

o projeto. 

Fonte: Adaptado de Reed et al (2009) 

Ackermann e Eden (2011) reforçam em seu trabalho que identificar stakeholder não 

se restringe apenas a listar os mesmo, mas também entender seu comportamento específico e 

interconexões entre eles, pois a ação de um stakeholder pode gerar uma resposta dinâmica por 

meio de outros stakeholders. O autor defende o uso de mapas e redes de relacionamentos para 

a melhor compreensão dos comportamentos e resposta ágil aos problemas que possam surgir. 

 

b) Implementações de ações para engajamento dos stakeholders 

Como visto no capítulo anterior, a participação dos stakeholder é crítica para o 

sucesso de um projeto. Desta forma, o engajamento dos stakeholders é uma prática fortemente 

referenciada em literatura para as organizações que desejam implementar o gerenciamento de 

seus stakeholders. 

A ISO 26000 (2010) define o engajamento de stakeholders como a atividade 

realizada para criar oportunidades de diálogo entre uma organização e uma ou mais de suas 

partes interessadas, visando fornecer uma base sólida para as decisões da organização.   

O engajamento pode ser realizado de diversas formas, Horner e Wilmshurst (2106) 

em seu trabalho exemplificaram algumas dessas técnicas: entrevistas, grupos focais, consultas 

públicas, painéis de especialistas e internet, e os autores completam que para que haja um 

engajamento efetivo é necessário um diálogo de duas vias entre a organização e os 

stakeholders. 

Khan e Soliman (2009) reforçam a utilização da internet nos processos de 

engajamento, pois com a internet os stakeholders estão interagindo cada vez mais perto com 

as organizações, entre eles e com agentes e fatores externos, e desta forma as empresas devem 

garantir que aproveitam dessa tecnologia para maximizar sua interação com os stakeholders. 
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Para Harrison et al (2010), o engajamento cria um relacionamento de confiança, onde 

o stakeholder se sente confortável para compartilhar informações que serão importantes para 

o prosseguimento do negócio e também possibilitará a empresa a lidar melhor com as 

mudanças de mercado.  

 

c) Adoção de políticas de valores e código de conduta que refletem a importância 

dos stakeholders para a organização. 

Sturdivant (1979) já pontuava em seu trabalho no final dos anos 70, a importância 

dos gerentes entenderem a diversidade de visões representadas pelos diferentes grupos de 

stakeholders e a necessidade de estar atento às suas atitudes no momento de definir as práticas 

e políticas corporativas. 

Para Matos e Silvestre (2013), no desenvolvimento de um modelo de negócio 

sustentável, a definição dos valores da empresa devem representar a sua preocupação com a 

busca da sustentabilidade e estar alinhado com os objetivos dos stakeholders. Em seu 

trabalho, os autores apresentam casos de empresas que adotaram valores de responsabilidade 

social e ambiental na sua missão, o que refletiu nas práticas da empresa e melhorando também 

a sua reputação perante a sociedade. 

Para alguns autores, como Stiglbauer (2011), a adoção de códigos de conduta 

alinhados com a Responsabilidade Social Corporativa é uma ferramenta valiosa para 

implementar comportamentos sociais e ambientais responsáveis em uma organização, o que 

por sua vez incentivará a participação dos stakeholders nos negócios. 

 

d) Incentivo ao comprometimento dos gerentes na gestão dos stakeholders dentro do 

projeto 

Assim como existe a teoria dos stakeholder e teoria dos stockholders, Angelopoulos 

et al (2013) classificam as percepções dos gerentes em dois grupos, aqueles que focam no 

retorno financeiro e os que buscam atingir o retorno para todos stakeholders. 

 A existência de políticas de valores e códigos de conduta, vistos no item anterior, 

auxiliam no direcionamento da forma de gestão, mas as convicções individuais daqueles que 

lideram também devem ser trabalhadas pela organização. 
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Coombs e Gilley (2005) constataram em suas pesquisas que as recompensas aos 

executivos usualmente são vinculadas à resultados financeiros, mas tendo em vista que as 

ações do mesmo podem impactar diversos stakeholders, as recompensas deveriam estar 

vinculadas ao máximo retorno para os stakeholders e assim os mesmos seriam compensados 

por levar as empresas à maiores níveis de gerenciamento de stakeholders, o que como vimos 

no capítulo anterior contribui para o sucesso do projeto e aumento da vantagem competitiva. 

 

e) Adequação constante das atitudes da organização ao cenário e contexto externo 

Kujala et al (2017) realizaram em seu trabalho uma análise das mudanças do 

comportamento de executivos finlandeses quanto ao comprometimento com os stakeholders 

em um período de 20 anos (1994 à 2014) e constatou que mudanças no contexto social e 

econômico, como aumento da globalização, crises econômicas, afetam diretamente a forma 

em que as empresas se relacionam com os stakeholders. 

Para Delmas e Toffel (2004), a estrutura da organização, seu posicionamento 

estratégico e seu desempenho irão afetar a forma em que pressões externas, como de 

governos, cliente, competidores e comunidade, serão recebidas e o modo em que as 

organizações irão reagir e as estratégias que serão adotadas. 

É papel da organização balancear, por exemplo, problemas econômicos com 

atendimento às expectativas dos stakeholders, de modo que possa garantir a perenidade do 

seu negócio. Garcia-Castro e Francoeur (2016) defendem em seu trabalho que para manter o 

equilíbrio as empresas devem achar um ponto ótimo, dentro dos seus limites mínimos e 

máximos de investimento em stakeholders e que investir em áreas como diferenciação de seus 

produtos e serviços e inovação auxiliam na adequação às constantes mudanças e manutenção 

da vantagem competitiva. 

 

f) Elaboração de relatórios sociais e ambientais 

A emissão de relatórios sociais e ambientais é a forma mais comum das organizações 

comunicarem os resultados obtidos com o gerenciamento de stakeholders (HORNER; 

WILMSHURST, 2016). 
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Segundo Diouf e Boiral (2017), o número de empresas que divulgam informações 

também de suas performances vinculadas às questões sociais e ambientais, e não apenas 

econômicas, tem crescido consideravelmente nos últimos anos e a grande maioria tem 

utilizado o modelo de relatório GRI (Global Report Initiative). 

O GRI (2006) fornece uma padronização para os relatórios de sustentabilidade da 

empresa, o que possibilita a comparação entre informações de diferentes organizações, e é 

baseado em cinco princípios de qualidade: balanceado, deve apresentar os pontos positivos e 

negativos de forma imparcial e separando os fatos das interpretações, comparável, possibilita 

avaliações ao longo do tempo e comparações com outras organizações, acurado, os dados 

devem ser confiáveis e com técnicas de medição claras, oportuno, o documento deve ser 

emitido periodicamente e em tempo hábil para tomadas de decisão importantes dos 

stakeholders, claro, uso de linguagem clara e de fácil entendimento) e confiável, toda 

documentação considerada deve estar disponível para consulta dos stakeholder ou terceira 

parte. 

Diouf e Boiral (2017) reforçam a importância de um relatório com qualidade para 

garantir uma boa comunicação das empresas com seus stakeholders e dessa forma aumentar o 

nível de engajamento dos mesmos. Os autores exemplificam em seu trabalho, a importância 

do relatório para grupos de investimentos sociais, que são aqueles que no processo de 

investimento de seu capital, levam em consideração os critérios de sustentabilidade da 

empresa. 

Neste aspecto de avaliação do grau de sustentabilidade de uma determinada empresa, 

foram criados índices, como o Dow Jones Index, da Bolsa de Valores de Nova York, e o 

Índice de Sustentabilidade Empresarial, da Bolsa de Valores de São Paulo, que permitem que 

as empresas listadas nas respectivas bolsas, e que desejam fazer parte do índice, sejam 

avaliadas e comparadas sob o aspecto de sustentabilidade corporativa. 

 

g) Mobilização de recursos e pessoas para o gerenciamento de stakeholders 

Na construção de vantagem competitiva, alguns recursos valiosos são usualmente 

desenvolvidos internamente, como por exemplo, uma tecnologia única, um processo 

produtivo, cultura organizacional superior e habilidade de inovação (WU, 2012). 
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Como vimos no capítulo anterior, o gerenciamento de stakeholders pode ser uma 

fonte de vantagem competitiva e assim internamente deve ser incentivado e investido pelas 

empresas. Segundo Wu (2012), o gerenciamento de stakeholders exige a alocação de recursos 

financeiro e de pessoas e mesmo que inicialmente possa impactar negativamente nos custos 

da empresa, ao longo prazo é positivo e pode evitar problemas maiores. 

No trabalho de Buysse e Verbeke (2003) é destacado em um comportamento 

proativo de organizações alinhadas com as questões ambientais e sociais, os investimentos nas 

habilidades dos funcionários, medida através de alocação de recursos para treinamentos 

específicos e incentivo à participação de funcionários de diversas áreas nos processos de 

gerenciamento dos stakeholders. Starkey e Madan (2001) também reforçam a importância de 

treinamento para os executivos da empresa, de modo que possam trazer conhecimentos 

teóricos para dentro da organização e adaptar às realidades de cada empresa, atuando também 

como multiplicadores do conhecimento. 

 

h) Implementação de sistemas de gestão em gerenciamento de stakeholders e 

responsabilidade social corporativa 

Segundo Perrini e Tencati (2006), o sucesso do gerenciamento dos stakeholders não 

pode ser medido de acordo apenas com a perspectiva da empresa, mas sim adotando um 

modelo mais abrangente. Para os autores, as empresas devem ter sistemas apropriados de 

medição e controle de seus comportamentos de forma a assegurar que estão respondendo as 

questões dos stakeholders de uma maneira efetiva. 

Offenbeek e Vos (2016) também argumentam que uma visão integrada é necessária 

para acompanhar a dinâmica complexa de gerenciar múltiplos stakeholders e suas questões. 

Vários modelos podem ser utilizados para implementação de um sistema de gestão 

dentro de uma empresa. Dentro da área de responsabilidade social e gerenciamento de 

stakeholders, a norma ABNT NBR 16001 (2012) apresenta requisitos para adoção de um 

sistema de gestão e reforça que a adoção e a implementação, de forma sistemática, de um 

conjunto de técnicas de gestão da responsabilidade social podem contribuir para a obtenção de 

resultados ótimos para todas as partes interessadas. 



75 

 

 

 

Uma das metodologias mais utilizadas em sistema de gestão e que é utilizada como 

base da norma ABNT NBR 16001 (2012) é o PDCA (Plan-Do-Check-Act ou planejar, fazer, 

verificar e agir), que é descrito brevemente como: 

• Planejar (Plan): Estabelecer os objetivos e processos necessários para se 

produzirem resultados em conformidade com a política da responsabilidade 

social da organização; 

• Fazer (Do): Implementar os processos; 

• Verificar (Check): Monitorar e medir os processos em relação à política de 

responsabilidade social e aos objetivos, metas, requisitos legais e outros, e 

reportar os resultados; 

• Agir (Act): Tomar ações para melhorar continuamente o desempenho 

ambiental, econômico e social do sistema de gestão. 

 

 

4.2. PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO 

DE STAKEHOLDERS  

Após análise analítica do arcabouço teórico das principais práticas de gerenciamento 

de stakeholders, consolidado no último capítulo, e de modo a facilitar a adoção das práticas 

apresentadas dentro dos projetos, é proposto que as mesmas sejam implementadas dentro dos 

projetos de forma gradual, através de quatro níveis. 

Propõe-se que as práticas de nível 1 sejam as primeiras a serem implementadas. O 

nível 1 contempla as práticas consideradas como as mais básicas para se ter um 

gerenciamento de stakeholders, e a medida que se aumenta o nível, mais práticas são 

incorporadas até que se atinja o último nível proposto, o nível 4, onde todas as práticas 

apresentadas no arcabouço estão implementadas e a partir daí passa-se a ter um processo 

contínuo de aperfeiçoamento e melhorias. 

A correlação das práticas com os níveis é apresentada abaixo na Figura 7. 
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Figura 7 - Proposta de diretrizes para implementação em níveis de gerenciamento de 

stakeholders  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

No nível 1, propõe-se a implementação de uma sistemática de identificação, 

categorização e medição da influência dos stakeholders, que deve ser realizado através da 

técnica que melhor se adeque ao contexto do projeto, podendo ser tomado como base os 

exemplos apresentados no capítulo anterior. Esta etapa é de extrema importância para o bom 

desenvolvimento do gerenciamento de stakeholders e sucesso do projeto, pois para gerenciar 

corretamente os stakeholders de um projeto, é preciso conhecê-los e entender o seus impactos, 

seja positivo ou negativo, para o projeto. 

Adicionalmente, devem ser implementadas ações para garantir o engajamento dos 

stakeholders, identificados e classificados na etapa anterior, que pode ser realizado através de 

diferentes técnicas, algumas também apresentadas no capítulo anterior. Essas duas práticas, 

em conjunto, vão possibilitar o pontapé inicial no gerenciamento de stakeholders dentro do 

projeto e podem ser conduzidas com recursos já alocados no mesmo. 

No nível 2, a importância dos stakeholders para o projeto e/ou organização deve ser 

difundida de forma clara para todos os envolvidos, através por exemplo da adoção de políticas 

de valores e código de conduta que refletem essa importância e que guiarão a execução dos 

projetos com base nesses princípios.  

Uma vez definidos e apresentados os valores e códigos de conduta, deve-se 

incentivar o comprometimento da liderança com a realização da gestão dos stakeholders. Para 

essas duas últimas práticas, o apoio da alta gestão é essencial para que assegure a 

implementação. 
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Aumentando o nível de gerenciamento, no nível 3, ainda que a análise do cenário 

externo seja algo necessário para todas as etapas do gerenciamento de stakeholders, 

considerando que os níveis anteriores já foram implementados, o foco é na adaptação das 

atitudes da organização ao cenário e contexto externo e também na implementação de uma 

comunicação clara e de qualidade, que informará como o projeto e/ou organização vem 

tratando das principais preocupações e expectativas de seus stakeholders, como por exemplo 

através da elaboração de relatórios e índices sociais e ambientais.  

Neste nível, provavelmente será necessário a mobilização de mais recursos, como 

pessoal e financeiro, uma vez que as diversas práticas implementadas com foco no 

gerenciamento de stakeholder poderão competir com outras atividades também importantes 

do projeto.  

Para o último estágio de implementação do gerenciamento de stakeholders, nível 4, 

para completar o ciclo de implementação e buscando ter um visão completa do processo, de 

modo que  possa facilitar o seu gerenciamento e a implementação de melhorias, é 

recomendado a implementação de um sistema integrado que servirá como ferramenta de 

suporte para o gerenciamento de stakeholder ao longo da vida de todo o projeto. 

As diretrizes apresentadas de implementação das práticas em níveis não restringe a 

adoção em paralelo de práticas classificadas em diferentes níveis, apenas objetiva auxiliar no 

processo de implementação de gerenciamento de stakeholders em um projeto e orientar na 

priorização de práticas e atividades a serem conduzidas. Desta forma, espera-se o 

gerenciamento de stakeholder aumente dentro do projeto de uma forma sustentável, à medida 

que práticas vão sendo implementadas, sejam amadurecidas e em consequência se tenha um 

maior conhecimento e domínio sobre o tema até que atinja o estágio de implementação final. 

 

4.3. ESTUDO DE CASO NO SETOR DE ÓLEO E GÁS BRASILEIRO 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises descritivas e inferenciais 

obtidos a partir do estudo de caso realizado na indústria de óleo e gás brasileiro, com o 

objetivo de verificar o grau de conhecimento e aplicação de práticas de gerenciamento de 

stakeholders. 
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Os resultados foram obtidos a partir da aplicação de questionário, cuja metodologia é 

apresentada nos capítulos anteriores, e são provenientes de uma amostra de 55 profissionais 

que atuam com o gerenciamento de projetos no setor. 

 

4.3.1. Análises descritivas 

Na Tabela 10 é apresentado o perfil demográfico dos respondentes da pesquisa. 

Tabela 10 - Perfil demográfico dos respondentes 

VARIÁVEL PERCENTUAL 

Sexo:   

Feminino 45% 
Masculino 55% 

Idade:   

De 18 a 30 anos 47% 
De 31 a 40 anos 36% 
De 41 a 50 anos 9% 
De 51 a 60 anos 4% 
Mais de 60 anos 4% 

Escolaridade:   

Ensino Médio / Técnico 4% 
Ensino Superior 29% 

Especialização (ex: MBA) 47% 
Mestrado 18% 
Pós-doutorado 2% 

Cargo atual:   

Estagiário 4% 
Profissional de Nível Médio 5% 
Profissional de Nível Superior 71% 
Coordenador / Supervisor 5% 
Gerente 11% 
Diretor 2% 
Outro (ex: Consultor) 2% 

Anos de experiência no mercado 
de trabalho formal:   

Menos de 2 anos 4% 
De 2 a 4 anos 13% 
de 5 a 10 anos 51% 
De 11 a 15 anos 9% 
Mais de 15 anos 24% 

Número de empresas em que já 
trabalhou, incluindo a atual:   
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Até 2 empresas 40% 
De 3 a 4 empresas 40% 
De 5 a 6 empresas 16% 
De 7 a 8 empresas 4% 
Mais de 8 empresas 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Conforme Tabela 10, a maioria dos respondentes são do sexo masculino, 55%. No 

que tange à idade, a maior parte pertence à faixa de 18 a 30 anos (47%), seguido dos 

respondentes na faixa de 31 a 40 anos (36%), esses dois grupos juntos, 18 a 40 anos, somam a 

grande maioria dos respondentes, totalizando 83%. 

Ao analisar a escolaridade, quase a totalidade (96%) apresenta nível superior, tendo 

47% que além do nível superior apresentam alguma especialização e 18% com mestrado. 

Quanto aos cargos que ocupam, a maioria (80%) atua no nível operacional do 

gerenciamento de projetos, como por exemplo, analistas, engenheiros e administradores, e 

uma parcela menor, 18%, atuam em cargos de liderança, como coordenadores, gerentes e 

diretores. 

Nos quesitos anos de experiência e número de empresas em que já atuaram, observa-

se uma grande maioria com 5 a 10 anos de experiência (51%) e que atuaram em até 4 

empresas (80%). 

De forma simplificada, poderíamos caracterizar a maioria do público respondente, e 

considerando que os mesmos refletem os profissionais que atuam em gerenciamento de 

projetos no setor de óleo e gás brasileiro, como indivíduos do sexo masculino, em uma faixa 

etária entre 18 a 40 anos, qualificados, atuando majoritariamente no nível operacional, tendo 

trabalhado em até quatro empresas e com um período de experiência entre 5 a 10 anos. 

No primeiro bloco de perguntas, quando questionados em sua opinião como 

profissional, qual a importância do gerenciamento de stakeholders para o sucesso de um 

projeto, 60% responderam alta e 38% altíssima, não houve respostas para baixa e baixíssima, 

conforme apresentado na Figura 8 abaixo. 
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Figura 8 - Importância do gerenciamento de stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Este resultado está em coerência com o apresentado em literatura por diversos 

autores, entre eles, Offenbeek e Vos (2016), em que dentro de um projeto, o gerenciamento 

dos stakeholders é considerado um fator crítico para o êxito. 

Para a classificação do nível de conhecimento pessoal a respeito das práticas de 

gerenciamento, 56 % classificaram como médio e 31% como alto, não havendo respostas para 

o nível baixíssimo, conforme observado na Figura 9, aceitando a hipótese Ho1 deste trabalho, 

em que podemos afirmar que há um alto grau de conhecimento das práticas de gerenciamento 

de stakeholders pelas equipes de gerenciamento de projetos.  

2%

60%

38%

Importância do gerenciamento de stakeholders 

1 - Baixíssima 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Altíssima
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Figura 9 – Conhecimento de práticas de gerenciamento de stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Na sequência do questionário, foram apresentadas as oito práticas integrantes do 

arcabouço teórico e solicitado que o respondente determinasse, de acordo com sua opnião, o 

grau de importância de cada uma para o sucesso de um projeto e na Tabela 11 são 

apresentados os resultados encontrados. 

Tabela 11- Porcentagem do grau de importância das práticas de gerenciamento de 

stakeholders 

GRAU DE IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS 

Práticas 
(1) 

Baixíssimo 
(2)  

Baixo 
(3) 

Médio 
(4) 

Alto 
(5)  

Altíssimo 

a. Utilização de técnicas de 
identificação, categorização e medição 
de influência de stakeholders. 

2% 5% 9% 67% 16% 

b. Implementação de ações ao longo do 
projeto para envolvimento dos 
stakeholders. 

0% 4% 11% 64% 22% 

c. Adoção pelas empresas de políticas de 
valores e código de conduta que 
refletem a importância dos 
stakeholders. 

0% 9% 40% 40% 11% 

d. Incentivo da empresa ao 
comprometimento dos gerentes na 
gestão dos stakeholders. 

0% 4% 24% 53% 20% 

9%

56%

31%

4%

Conhecimento de práticas de gerenciamento de stakeholders

1 - Baixíssimo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Altíssimo
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e. Adequação das empresas ao cenário e 
contexto externo. 

0% 4% 11% 53% 33% 

f. Elaboração de relatórios e 
monitoramento de índices sociais e 
ambientais. 

2% 9% 38% 47% 4% 

g. Mobilização de recursos e pessoas 
para o gerenciamento de stakeholders. 

2% 13% 38% 33% 15% 

h. Implementação de sistema de gestão 
integrada para gerenciamento de 
stakeholders. 

2% 5% 29% 56% 7% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Em todas as práticas, a predominância dos resultados para grau de importância ficou 

entre médio e alto. Das oito práticas, seis tiveram maior porcentagem para importância alta, 

destaque para a prática de utilização de técnicas de identificação, categorização e medição de 

influência de stakeholders, em que 67% dos entrevistados julgaram ser de importância alta, 

uma prática teve a maior porcentagem para o grau de importância médio, mobilização de 

recursos com 38%, e por fim, a prática de adoção pelas empresas de políticas de valores e 

código de conduta que refletem a importância dos stakeholders apresentou porcentagem de 

importância igual entre médio e alto, com 40% cada um. 

No segundo bloco de perguntas, inicialmente foi questionado a importância dada 

pelas empresas ao gerenciamento de stakeholders dentro dos projetos, tendo como base a 

experiência dentro das empresas em que já atuaram, e 45 % classificam como média e 24%, 

como baixa, conforme apresentado na Figura 10. Desta forma, rejeitamos a hipótese Ho2 de 

que é concedido pelas empresas um alto grau de importância para as práticas de 

gerenciamento de stakeholders nos projetos. 
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Figura 10 – Importância dada ao gerenciamento de stakeholders dentro dos projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Na sequência foi solicitado que o respondente determinasse o grau de implementação 

observado dentro das empresas para cada uma das práticas do arcabouço teórico e na Tabela 

12 abaixo, são apresentados os valores encontrados. 

Tabela 12- Porcentagem do grau de implementação das práticas de gerenciamento de 

stakeholders 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS 

Práticas 
(1) 

Baixíssimo 
(2)  

Baixo 
(3) 

Médio 
(4) 

Alto 
(5)  

Altíssimo 

a. Utilização de técnicas de 
identificação, categorização e medição 
de influência de stakeholders. 

16% 44% 24% 11% 5% 

b. Implementação de ações ao longo 
do projeto para envolvimento dos 
stakeholders. 

7% 35% 38% 11% 9% 

c. Adoção pelas empresas de políticas 
de valores e código de conduta que 
refletem a importância dos 
stakeholders. 

5% 33% 33% 22% 7% 

d. Incentivo da empresa ao 
comprometimento dos gerentes na 
gestão dos stakeholders. 

5% 31% 45% 16% 2% 

6%

24%

45%

18%

7%

Importância dada ao gerenciamento de stakeholders dentro dos 
projetos

1 - Baixíssima 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Altíssima
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e. Adequação das empresas ao cenário 
e contexto externo. 

2% 16% 38% 42% 2% 

f. Elaboração de relatórios e 
monitoramento de índices sociais e 
ambientais. 

13% 33% 40% 9% 5% 

g. Mobilização de recursos e pessoas 
para o gerenciamento de stakeholders. 

16% 44% 33% 4% 4% 

h. Implementação de sistema de 
gestão integrada para gerenciamento 
de stakeholders. 

13% 42% 29% 15% 2% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Para o parâmetro de implementação, em todas as práticas, a predominância dos 

resultados foi de baixa ou média, tendo quatro práticas apresentando resultado maior para o 

grau médio, três baixos e uma com proporção de resultados iguais entre médio e baixo. 

Destaca-se a prática de utilização de técnicas de identificação, categorização e 

medição de influência de stakeholders, que apesar de 67% dos entrevistados julgarem ser de 

importância alta, uma grande parcela dos respondentes (44%) observa um nível baixo de 

implementação pelas empresas. 

Nas Tabela 13 e Tabela 14 são apresentados os resultados obtidos de média, desvio 

padrão e mediana da importância considerada pelos respondentes e do grau de implementação 

observado nas empresas, para cada prática e também de forma consolidada. 

Tabela 13- Media, desvio padrão e mediana do grau de importância das práticas de 

gerenciamento de stakeholders 

GRAU DE IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS 

Práticas Média Desvio Padrão Mediana 

a. Utilização de técnicas de 
identificação, categorização e 
medição de influência de 
stakeholders. 

3,91 0,800 4 

b. Implementação de ações ao longo 
do projeto para envolvimento dos 
stakeholders. 

4,04 0,693 4 

c. Adoção pelas empresas de políticas 
de valores e código de conduta que 
refletem a importância dos 
stakeholders. 

3,53 0,813 4 
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d. Incentivo da empresa ao 
comprometimento dos gerentes na 
gestão dos stakeholders. 

3,89 0,762 4 

e. Adequação das empresas ao 
cenário e contexto externo. 

4,15 0,756 4 

f. Elaboração de relatórios e 
monitoramento de índices sociais e 
ambientais. 

3,42 0,786 4 

g. Mobilização de recursos e pessoas 
para o gerenciamento de 
stakeholders. 

3,45 0,959 3 

h. Implementação de sistema de 
gestão integrada para gerenciamento 
de stakeholders. 

3,62 0,782 4 

Somo do Bloco 30,0 4,230 30 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Tabela 14- Media, desvio padrão e mediana do grau de implementação  das práticas 

de gerenciamento de stakeholders 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS 

Práticas Média Desvio Padrão Mediana 

a. Utilização de técnicas de 
identificação, categorização e 
medição de influência de 
stakeholders. 

2,45 1,068 2 

b. Implementação de ações ao longo 
do projeto para envolvimento dos 
stakeholders. 

2,80 1,043 3 

c. Adoção pelas empresas de políticas 
de valores e código de conduta que 
refletem a importância dos 
stakeholders. 

2,93 1,034 3 

d. Incentivo da empresa ao 
comprometimento dos gerentes na 
gestão dos stakeholders. 

2,78 0,854 3 

e. Adequação das empresas ao 
cenário e contexto externo. 

3,25 0,821 3 

f. Elaboração de relatórios e 
monitoramento de índices sociais e 
ambientais. 

2,62 1,009 3 

g. Mobilização de recursos e pessoas 
para o gerenciamento de 
stakeholders. 

2,35 0,927 2 
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h. Implementação de sistema de 
gestão integrada para gerenciamento 
de stakeholders. 

2,51 0,960 2 

Soma do bloco 21,69 5,689 21 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Ao comparar os resultados consolidados dos blocos, observa-se valores de média e 

mediana menores para a implementação do que para o grau de importância considerado.  

A fim de complementar a análise, o gráfico radar da Figura 11 propõe-se apresentar 

de forma comparativa, o grau de importância e de implementação para cada prática, 

 

Figura 11 - Comparativo do grau de importância e de implementação das práticas de 

gerenciamento de stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

Observa-se que todas as práticas tiveram a média de implementação menor que a de 

importância. 

Esse resultado reforça o apresentado por Ackerman e Eden (2011) e Eskerod et al 

(2016), em que apesar da existência de um número considerável de trabalhos sobre 
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gerenciamento de stakeholders, os conceitos teóricos e práticos ainda precisam ser analisados 

e desenvolvidos para que se tenham avanços na construção e disseminação do tema. 

De modo a verificar a confiabilidade interna do questionário, foi utilizado o alfa de 

Cronbach para os blocos de questões referentes ao grau de importância (bloco 1) e grau de 

implementação (bloco 2), as demais questões do questionário, como as de perfil do 

respondente e perguntas abertas, não são consideradas para esta verificação e nas avaliações 

subsequentes no trabalho. 

Nos dois blocos de perguntas foi obtido um alfa de Cronbach maior que 0,8, sendo 

0,8183 no bloco do grau de importância e 0,8779 no bloco do grau de implementação, 

conforme apresentado na Tabela 15. 

Tabela 15 - Alfa de Cronbach 

Bloco 
Alfa de 

Cronbach 

Número de 

itens 

1 (Grau de Importância) 0,8183 8 

2 (Grau de Implementação) 0,8779 8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Segundo Hair et al (2006), em pesquisas científicas do tipo exploratória o nível 

mínimo admitido para o coeficiente alfa de cronbach é de 0,6 e com base nos valores 

encontrados podemos conclui que cada bloco está sendo consistente em avaliar o mesmo 

fator, o que valida a consistência interna do questionário aplicado. 

 

4.3.2. Análises inferenciais 

Inicialmente foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para verificar se os dados obtidos 

no bloco 1 e 2 seguem uma distribuição normal. A estatística e o p-valor encontrados no teste 

são apresentados nas Tabela 16 e Tabela 17 abaixo. 
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Tabela 16 - Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para o grau de importância das 

práticas de gerenciamento de stakeholders 

SHAPIRO-WILK ( BLOCO 1 - GRAU DE IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS) 

Item Estatística  P-valor 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 

e medição de influência de stakeholders. 
0,733 < 0,001 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 

envolvimento dos stakeholders.                    
0,774 < 0,001 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 

código de conduta que refletem a importância dos 

stakeholders. 

0,867 < 0,001 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           

dos gerentes na gestão dos stakeholders. 
0,843 < 0,001 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 

externo. 
0,801 < 0,001 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 

sociais e ambientais. 
0,836 < 0,001 

g. Mobilização de recursos e pessoas para o 

gerenciamento de stakeholders. 
0,899 < 0,001 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 

gerenciamento de stakeholders. 
0,814 < 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Tabela 17- Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para o grau de implementação das 

práticasde gerenciamento de stakeholders 

SHAPIRO-WILK ( BLOCO 2 - GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS) 

Item Estatística  P-valor 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 

e medição de influência de stakeholders. 
0,878 < 0,001 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 

envolvimento dos stakeholders. 
0,886 < 0,001 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 

código de conduta que refletem a importância dos 

stakeholders. 

0,904 < 0,001 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento dos 

gerentes na gestão dos stakeholders. 
0,886 < 0,001 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 

externo. 
0,848 < 0,001 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 

sociais e ambientais. 
0,893 < 0,001 
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g. Mobilização de recursos e pessoas para o 

gerenciamento de stakeholders. 
0,862 < 0,001 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 

gerenciamento de stakeholders. 
0,891 < 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Tendo em vista que o p-valor encontrado em todos os itens é inferior a 0,05, a 

hipótese nula de que os dados são normalmente distribuídos com 95% de confiança é 

rejeitada. Assim as técnicas estatísticas inferenciais a serem aplicadas deverão ser do tipo não 

paramétricas. 

Desta forma, com o objetivo de averiguar se as variáveis de sexo, idade, 

escolaridade, tempo de experiência e cargo influenciam nos resultados encontrados para o 

grau de importância considerado pelos respondentes e grau de implementação observado 

pelos mesmos nas empresas, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para a análise de duas 

variáveis e o teste de Kruskal-Wallis para as análises com mais de duas variáveis. 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados obtidos no teste U de Mann-Whitney 

para a variável sexo dos respondentes nas questões do bloco 1, importância das práticas, e do 

bloco 2, implementação das práticas. 

Tabela 18 - Resultados do teste U de Mann-Whitney para a variável sexo  

TESTE U DE MANN-WHITNEY PARA SEXO  

Item 
BLOCO 1 
(p-valor) 

BLOCO 2 
(p-valor) 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 
e medição de influência de stakeholders. 

0,640 0,345 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,573 0,88 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 
código de conduta que refletem a importância dos 
stakeholders. 

0,147 0,044 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

0,040 0,717 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 
externo. 

0,374 0,502 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 
sociais e ambientais. 

0,592 0,487 

g. Mobilização de recursos e pessoas para o 
gerenciamento de stakeholders. 

0,259 0,407 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 0,069 0,649 
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gerenciamento de stakeholders. 

 Bloco total 0,281 0,392 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Avaliando os resultados gerais de cada bloco pode-se afirmar que, com 95% de 

confiança, as médias obtidas são semelhantes entre os respondentes do sexo masculino e 

feminino, estando os valores de p-valor maiores que 0,05. No entanto ao avaliarmos as 

práticas individualmente, algumas diferenças podem ser observadas. 

 No que se refere à importância das práticas de gerenciamento de stakeholders, 

homens e mulheres têm médias semelhantes para sete das oito práticas, a exceção é a prática 

de incentivo da empresa ao comprometimento dos gerentes na gestão dos stakeholders. Neste 

item, cujo p-valor é inferior à 0,05, as mulheres reportaram média maior que a dos homens, 

4,08 contra 3,73, respectivamente. 

No bloco de questões associadas à implementação das práticas, observada dentro das 

empresas, para a prática de adoção pelas empresas de políticas de valores e código de conduta 

que refletem a importância dos stakeholders houve divergência significativa, onde os homens 

apresentaram média de 3,2 e as mulheres 2,6.  

Na sequência, para análise da influência das demais variáveis, idade, escolaridade, 

cargo, tempo de experiência e número de empresas, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 

Para a variável idade os resultados são apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Resultados do teste Kruskal-Wallis para a variável idade 

TESTE DE KRUSKAL-WALLIS PARA IDADE 

Item 
BLOCO 1 
(p-valor) 

BLOCO 2 
(p-valor) 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 
e medição de influência de stakeholders. 

0,140 0,113 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,040 0,015 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 
código de conduta que refletem a importância dos 
stakeholders. 

0,358 0,077 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

0,614 0,392 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 
externo. 

0,494 0,460 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 0,695 0,139 



91 

 

 

 

sociais e ambientais. 
g. Mobilização de recursos e pessoas para o 
gerenciamento de stakeholders. 

0,415 0,171 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 
gerenciamento de stakeholders. 

0,581 0,168 

Bloco total 0,258 0,055 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Para os resultados gerais, o p-valor é maior que o nível de significância 0,05, o que 

nos leva a concluir que de uma forma geral, a faixa de idade não influencia na percepção de 

importância e na observação da implementação das práticas de gerenciamento de 

stakeholders. 

Apesar do resultado geral, em uma análise prática a prática podemos observar que a 

prática (b), implementação de ações ao longo do projeto para envolvimento dos stakeholders, 

apresentou p-valor menor que 0,05, desta forma, especificamente neste item pelo menos duas 

faixas de idades apresentaram médias diferentes. 

Para identificar quais faixas de idade apresentam diferença neste item, foi realizada 

uma análise de comparações múltiplas entre as faixas, através do teste de Dunn, e assim, 

algumas faixas de idade, neste caso as faixas acima de 41 anos, foram agrupadas para terem 

maior representatividade na execução da comparação estatística. Nas Tabela 20 e Tabela 21, 

são apresentados os resultados encontrados. 

Tabela 20 - Comparações múltiplas de faixa de idade para importância de prática 

gerenciamento de stakeholder - item b 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS DE IDADE – BLOCO 1 – ITEM 
B 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor 

2 - 31 a 40 anos 3 – 41anos  ou mais 0,260 
2 - 31 a 40 anos 1 - 18 a 30 anos 0,047 

3 – 41 anos ou mais 1 - 18 a 30 anos 1,000 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Tabela 21 - Comparações múltiplas de faixa de idade para implementação de prática 

gerenciamento de stakeholder - item b 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS DE IDADE – BLOCO 2 – ITEM 
B 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor 

2 - 31 a 40 anos 3 – 41 anos ou mais 0,026 

2 - 31 a 40 anos 1 - 18 a 30 anos 0,079 

3 – 41 anos ou mais 1 - 18 a 30 anos 0,924 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Ao observar os resultados encontrados vemos que a diferença do item b do bloco 1 

está entre a faixa etária de 18 a 30 anos e de 31 a 40 anos, já no bloco 2 a diferença é entre 31 

a 40 anos e 41 ou mais. 

Avaliando as médias obtidas para cada grupo, temos que para a importância da 

prática b para o gerenciamento de stakeholders, o grupo da faixa etária de 18 a 30 anos 

reportou média maior que o grupo de 31 a 40 anos, sendo 4,23 contra 3,7 de média.  

Para o bloco 2, implementação da prática, o grupo da faixa etária de 41 anos ou mais  

reportaram média maior que o da faixa etária de 31 a 40 anos, sendo respectivamente, 3,56 e 

2,3. 

Para a variável escolaridade, os resultados do teste Kruskal-Wallis são apresentados 

na Tabela 22. 

Tabela 22 - Resultados do teste Kruskal-Wallis para a variável escolaridade 

TESTE DE KRUSKAL-WALLIS PARA ESCOLARIDADE 

Item 
BLOCO 1 
(p-valor) 

BLOCO 2 
(p-valor) 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 
e medição de influência de stakeholders. 

0,804 0,818 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,976 0,305 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 
código de conduta que refletem a importância dos 
stakeholders. 

0,604 0,731 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

0,348 0,683 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 
externo. 

0,860 0,875 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 
sociais e ambientais. 

0,807 0,273 
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g. Mobilização de recursos e pessoas para o 
gerenciamento de stakeholders. 

0,858 0,690 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 
gerenciamento de stakeholders. 

0,912 0,039 

Bloco total 0,928 0,794 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

No resultado total dos blocos, conclui-se com 95% de confiança de que não há 

diferenças significativas nas médias em função do nível de escolaridade. 

Entre as práticas, apenas uma apresentou p-valor menor que 0,05, a prática (h), 

implementação de sistema de gestão integrada para gerenciamento de stakeholders, e somente 

no bloco 2, de observação da implementação.  

Conforme análise de comparações múltiplas realizada entre as faixas de escolaridade, 

apresentada na Tabela 23, observamos que a diferença está entre o grupo com Mestrado/Pós 

doutorado com o grupo de Ensino médio/Superior, onde o primeiro grupo apresentou uma 

média menor (2,09) que o segundo grupo, com 2,94. 

Tabela 23 - Comparações múltiplas de escolaridade para implementação de prática 

gerenciamento de stakeholder - item b 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS DE ESCOLARIDADE – BLOCO 2 – 
ITEM G 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor 

3 - Mestrado / Pós-doutorado 2 – Especialização 0,994 
3 - Mestrado / Pós-doutorado 1 - Ens. Médio / Superior 0,048 

2 – Especialização 1 - Ens. Médio / Superior 0,184 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Quando o quesito a ser avaliado é o cargo, conforme Tabela 24, todos os p-valores 

são maiores que o nível de significância 0,05, concluindo que, em média, para todos os níveis 

de cargos há a mesma percepção em relação a importância e a implementação das práticas de 

gerenciamento de stakeholders. 
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Tabela 24 - Resultados do teste Kruskal-Wallis para a variável cargo 

TESTE DE KRUSKAL-WALLIS PARA CARGO 

Item 
BLOCO 1 
(p-valor) 

BLOCO 2  
(p-valor) 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização e 
medição de influência de stakeholders. 

1,000 0,179 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,694 0,090 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e código de 
conduta que refletem a importância dos stakeholders. 

0,866 0,489 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

0,645 0,143 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto externo. 0,317 0,094 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 
sociais e ambientais. 

0,671 0,399 

g. Mobilização de recursos e pessoas para o gerenciamento 
de stakeholders. 

0,500 0,252 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 
gerenciamento de stakeholders. 

0,860 0,351 

Bloco total 0,688 0,145 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Na Tabela 25 são apresentados os resultados do teste de Kruskal-Wallis em função 

do tempo de experiência 

Tabela 25 - Resultados do teste Kruskal-Wallis para a variável tempo de experiência 

TESTE DE KRUSKAL-WALLIS PARA TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

Item 
BLOCO 1 
(p-valor) 

BLOCO 2  
(p-valor) 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 
e medição de influência de stakeholders. 

0,593 0,588 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,952 0,314 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 
código de conduta que refletem a importância dos 
stakeholders. 

0,905 0,024 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

0,890 0,116 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 
externo. 

0,261 0,142 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 
sociais e ambientais. 

0,157 0,240 

g. Mobilização de recursos e pessoas para o 0,248 0,401 



95 

 

 

 

gerenciamento de stakeholders. 
h. Implementação de sistema de gestão integrada para 
gerenciamento de stakeholders. 

0,888 0,026 

Bloco total 0,695 0,074 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Para os resultados gerais, sendo o p-valor maior que 0,05, podemos concluir que o 

tempo de experiência não influencia na percepção de importância e na observação da 

implementação das práticas de gerenciamento de stakeholders. 

Analisando as práticas individualmente, no bloco de implementação, há duas práticas 

que apresentam diferenças de resultados em função do tempo de experiência, as práticas (c), 

adoção pelas empresas de políticas de valores e código de conduta que refletem a importância 

dos stakeholders, e (h), implementação de sistema de gestão integrada para gerenciamento de 

stakeholders. 

Realizando comparação múltipla entre grupos com diferentes tempos de experiência 

para as práticas c e d, obtemos respectivamente os resultados apresentados nas Tabela 26 e 

Tabela 27. 

Tabela 26 - Comparações múltiplas de tempo de experiência para implementação de 

prática gerenciamento de stakeholder - item c 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA – BLOCO 2 – 
ITEM C 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor 

2 - De 5 a 10 anos 3 - 11 anos ou mais 0,233 

2 - De 5 a 10 anos 1 - Até 4 anos 0,035 

3 - 11 anos ou mais 1 - Até 4 anos 0,869 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Tabela 27 - Comparações múltiplas de tempo de experiência para implementação de 

prática gerenciamento de stakeholder - item d 

COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA – BLOCO 2 – 
ITEM D 

Grupo 1 Grupo 2 p-valor 

2 - De 5 a 10 anos 3 - 11 anos ou mais 1,000 

2 - De 5 a 10 anos 1 - Até 4 anos 0,026 

3 - 11 anos ou mais 1 - Até 4 anos 0,060 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Em ambas as práticas, as diferenças foram observadas entre o grupo de tempo de 

experiência de 5 a 10 anos com o de até 4 anos. Para a prática c, o grupo de tempo de 
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experiência até 4 anos (média 3,55) reportaram média maior que o grupo de tempo de 

experiência de 5 a 10 anos (média 2,57),  o mesmo comportamento foi observado para a 

prática d, onde o grupo de tempo de experiência até 4 anos (média 3,33) reportaram média 

maior que o grupo de tempo de experiência de 5 a 10 anos (média 2,32). 

Por fim, foi avaliado o último parâmetro com a técnica de Kruskal-Wallis, o número 

de empresas em que já trabalharam e neste quesito, conforme Tabela 28, não foram 

identificadas diferenças significativas nas médias dos dois grupos, seja de forma total ou para 

cada prática. 

Tabela 28- Resultados do teste Kruskal-Wallis para a variável número de empresas 

TESTE DE KRUSKAL-WALLIS PARA NÚMERO DE EMPRESAS 

Item 
BLOCO 1 
(p-valor) 

BLOCO 2  
(p-valor) 

a. Utilização de técnicas de identificação, categorização 
e medição de influência de stakeholders. 

0,766 0,784 

b. Implementação de ações ao longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,361 0,981 

c. Adoção pelas empresas de políticas de valores e 
código de conduta que refletem a importância dos 
stakeholders. 

0,302 0,115 

d. Incentivo da empresa ao comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

0,575 0,845 

e. Adequação das empresas ao cenário e contexto 
externo. 

0,731 0,513 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento de índices 
sociais e ambientais. 

0,325 0,098 

g. Mobilização de recursos e pessoas para o 
gerenciamento de stakeholders. 

0,521 0,428 

h. Implementação de sistema de gestão integrada para 
gerenciamento de stakeholders. 

0,306 0,121 

Bloco total 0,815 0,091 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 De maneira geral, para todas as variáveis analisadas, gênero, escolaridade, 

cargo, tempo de experiência e número de empresas, não foi identificado, com 95% de 

confiança, diferenças significativas na percepção da importância das práticas de 

gerenciamento de stakeholders para os projetos e na observação da implementação das 

mesmas práticas dentro das empresas, houveram apenas diferenças pontuais em algumas das 

práticas analisadas, porém sem impactar no resultado final dos blocos. 
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 Desta forma, podemos concluir que a hipótese Ho3, de que há diferenças de 

percepções de importância e implementação das práticas de gerenciamentos de stakeholders 

entre os diferentes perfis de profissionais, foi rejeitada. 

 Com o objetivo de avaliar se há uma correlação entre a importância das 

praticas de gerenciamento de stakeholder e a observação da implementação das mesmas 

dentro das empresas, foi aplicado o teste de correlação de Spearman entre os blocos de forma 

geral e para cada prática, cujos resultados são apresentados na Tabela 29 abaixo. 

Tabela 29- Teste de Spearman entre práticas e blocos 

TESTE DE SPEARMAN ENTRE PRÁTICAS E BLOCOS 

Itens 
Correlação de 

Spearman 
P-valor 

a. Utilização de técnicas de 
identificação, categorização e 
medição de influência de 
stakeholders. 

0,246 0,070 

b. Implementação de ações ao 
longo do projeto para 
envolvimento dos stakeholders.                    

0,415 0,002 

c. Adoção pelas empresas de 
políticas de valores e código de 
conduta que refletem a 
importância dos stakeholders. 

0,163 0,235 

d. Incentivo da empresa ao 
comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos 
stakeholders. 

-0,068 0,624 

e. Adequação das empresas ao 
cenário e contexto externo. 

0,187 0,172 

f. Elaboração de relatórios e 
monitoramento de índices 
sociais e ambientais. 

0,351 0,009 

g. Mobilização de recursos e 
pessoas para o gerenciamento 
de stakeholders. 

0,062 0,655 

h. Implementação de sistema 
de gestão integrada para 
gerenciamento de stakeholders. 

0,319 0,018 

Bloco total 0,135 0,327 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Na comparação individual entre práticas, observa-se poucas correlações 

significativas (P-valor < 0,05) e as mesmas com correlação moderada, referentes as práticas b, 

f e g. 

Na análise global entre os blocos, foi observada uma correlação fraca e não 

significativa (P-valor >0,05). Esse resultado nos leva a concluir que não podemos identificar 

uma relação significativa entre a importância das práticas de gerenciamento de stakeholders 

com a sua efetiva implementação pela empresas. 

Na sequência, o teste de Wilcoxon foi realizado para comparar as médias observadas 

entre os dois blocos e os resultados são apresentados na Tabela 30. 

Tabela 30 – Teste de Wilcoxon das médias entre práticas e blocos 

TESTE WILCOXON DAS MÉDIAS ENTRE PRÁTICAS E BLOCOS 

Práticas 
Média 

(Bloco 1) 
Média 

(Bloco 2) 
P-valor 

a. Utilização de técnicas de identificação, 
categorização e medição de influência de 
stakeholders. 

3,91 2,45 < 0,001 

b. Implementação de ações ao longo do 
projeto para envolvimento dos stakeholders.                    

4,04 2,80 < 0,001 

c. Adoção pelas empresas de políticas de 
valores e código de conduta que refletem a 
importância dos stakeholders. 

3,53 2,93 <0,001 

d. Incentivo da empresa ao 
comprometimento                                           
dos gerentes na gestão dos stakeholders. 

3,89 2,78 < 0,001 

e. Adequação das empresas ao cenário e 
contexto externo. 

4,15 3,25 < 0,001 

f. Elaboração de relatórios e monitoramento 
de índices sociais e ambientais. 

3,42 2,62 < 0,001 

g. Mobilização de recursos e pessoas para o 
gerenciamento de stakeholders. 

3,45 2,35 < 0,001 

h. Implementação de sistema de gestão 
integrada para gerenciamento de 
stakeholders. 

3,62 2,51 < 0,001 

Bloco total 30,00 21,69 < 0,001 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Em todos os casos, conclui-se que a média da importância das práticas de 

gerenciamento de stakeholders, seja individualmente ou de forma geral, foram 
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significativamente maiores que a média da implementação das práticas observada dentro das 

empresas. 

Com base nos resultados do teste de Spearman e de Wilcoxon, a hipótese Ho4, de 

que há um alinhamento entre a importância, considerada pelos profissionais que atuam no 

gerenciamento de projetos, para as práticas presentes em literatura e a implementação das 

mesmas pelas empresas, foi rejeitada. 

 

4.3.3. Avaliação do nível de implementação do gerenciamento de stakeholders no setor de 

óleo e gás brasileiro. 

Conforme resultados apresentados no capítulo anterior, o setor de óleo e gás 

brasileiro apresentou um baixo à médio grau de implementação das práticas de gerenciamento 

de stakeholders. Quando questionado aos profissionais da área de gerenciamento de projetos 

do setor, quais as principais barreiras existentes dentro das empresas para a implementação 

dessas práticas, os principais pontos levantados foram o foco maior dentro dos projetos ao 

gerenciamento de escopo, prazo e custo, o que muitas vezes acarreta no negligenciamento de 

outras áreas do projeto, como por exemplo a gestão dos stakeholders, e a falta de percepção 

de parte da liderança para a importância do gerenciamento de stakeholders no  sucesso de um 

projeto e na possibilidade de agregar valor ao negócio e desenvolver uma vantagem 

competitiva. 

Outras barreiras identificadas foram a falta de conhecimento de técnicas específicas 

para implementação das práticas e os recursos limitados para condução do tema dentro das 

empresas. Adicionalmente foi identificado que em função de haver uma empresa com a maior 

parte do controle da exploração e produção de petróleo e gás no país, e que por muitos anos 

foi a única, em muitas empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor que se 

estabeleceu em torno dessa empresa de maior porte, os interesses da mesma se sobrepõe 

majoritariamente aos dos demais grupos, que muitas vezes sequer são identificados. 

Ao realizarmos uma comparação dos quatro níveis propostos neste trabalho para 

adoção do gerenciamento de stakeholders com o grau de implementação identificado no setor 

de óleo e gás em cada nível, podemos observar, conforme apresentado na Figura 12, que foi 

identificado a adoção de práticas de todos os níveis, porém em um grau de implementação 
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entre baixo e médio, sabendo que conforme escala adotada, o mesmo poderia variar entre 1, 

baixíssimo, até 5, altíssimo. 

 

 

Figura 12- Grau de implementação das práticas de gerenciamento de stakeholders no setor de 

óleo e gás brasileiro por níveis 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

 

As médias de cada nível são apresentadas na Tabela 31 abaixo. 

Tabela 31- Grau de implementação dos níveis de gerenciamento de stakeholders no 

setor de óleo e gás brasileiro 

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DOS NÍVEIS DE 
GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

Nível Grau de Implementação 

1 2,63 

2 2,86 

3 2,74 

4 2,51 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Observamos que as práticas de nível 2 apresentam o maior grau de aplicação, o que 

nos leva a concluir que o gerenciamento de stakeholders no setor estudado, quando existente, 

se concentra no nível de alta gestão, envolvendo o estabelecimento de políticas de valores e 

código de conduta que refletem a importância do stakeholders e o incentivo ao 

comprometimento dos gerentes. 
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Na sequência, as práticas com foco na adaptação ao cenário e contexto externo e 

implementação de comunicação com os stakeholders, referentes ao nível 3, são as que 

aparecem em segundo lugar de aplicação pelas empresas. 

As práticas de nível 1, que neste trabalho foram consideradas como as que 

primeiramente deveriam ser colocadas em prática para que proporcionem um bom 

desenvolvimento do gerenciamento de stakeholders e sucesso do projeto, aparecem em 

terceiro lugar no ranking de implementação. 

Tendo em vista que tais práticas, usualmente são realizadas pelas equipes do projeto, 

em um nível menos gerencial, esse posicionamento corrobora para que se entenda que as 

práticas de gerenciamento de stakeholders dentro do setor de óleo e gás estão mais 

centralizadas em ações em níveis maiores de gestão, com uma visão da empresa como um 

todo, e uma visão menor dentro de cada projeto. 

Importante ressaltar que a despriorização da etapa inicial, de implementação sólida 

das práticas de nível 1, pode vir a comprometer a identificação completa dos stakeholders e 

seus possíveis impactos, e desta forma as empresas podem vir a não considerar e não engajar 

algum individuo ou grupo que poderá impactar no sucesso de um projeto e até mesmo nos 

resultados gerais da empresa.  

O último nível proposto de gerenciamento de stakeholders, referente a 

implementação de sistemas de gestão, também foi o com menor grau de implementação 

identificado no setor, o que está alinhado com a proposta de implementação em níveis, onde 

se sugere que o mesmo seja implementado à medida que as outras práticas tenham sido 

incorporadas e amadurecidas dentro da organização, completando o ciclo de implementação 

do gerenciamento de stakeholders e possibilitando uma visão completa do processo e adoção 

de melhorias. 

No questionário aplicado foi solicitado que os profissionais informassem caso 

tivessem conhecimento de outras práticas de gerenciamento de stakeholders que são 

implementadas pelas empresas e contribui para o sucesso do projeto, algumas iniciativas das 

empresas foram apresentadas, como programas internos de apoio a comunidade local, 

reuniões com grupos de stakeholders, contudo todos os pontos apresentados se encaixam nas 

práticas apresentadas nas diretrizes e assim não houve inclusão de novas práticas na diretriz 

inicialmente proposta. 
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Com base na avaliação realizada para o nível atual de implementação do 

gerenciamento de stakeholders no setor de óleo e gás, sugere-se a intensificação pelas 

empresas do setor na implementação de práticas de nível 1, com foco na identificação dos 

seus stakeholders, mapeamento de influências e no engajamento dos mesmos. Uma vez 

implementadas essas práticas, as demais do nível 2 e 3, que atualmente possuem um grau 

maior de implementação, poderão ser revistas e adaptadas, caso necessário. 

Uma vez realizados os ajustes necessários, o que deverá ocorrer de forma mais 

rápida que num cenário de implementação a partir do zero, as empresas devem investir numa 

maior implementação de sistemas de gestão, que possibilitará um controle melhor do 

gerenciamento dos seus stakeholders. 

 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi alcançado através da proposta de diretrizes 

para implementação do gerenciamento de stakeholders e com a realização do estudo de caso 

no setor de óleo e gás brasileiro, em que foi possível avaliar o cenário atual do gerenciamento 

de stakeholders no setor e propor melhorias. 

Inicialmente, através de análise webibliométrica, foram selecionados na base de 

dados Scopus, artigos aderentes às palavras-chave relacionadas ao objetivo da pesquisa e 

através de critérios pré-estabelecidos de seleção, como artigos mais antigos, mais recentes e 

mais relevantes, e análise analítica, foi elaborado um portfólio bibliográfico para o estudo, 

onde o mesmo foi utilizado na contextualização dos principais temas abordados e na 

identificação de práticas de gerenciamento de stakeholders presentes na literatura 

internacional. 

Através de leitura analítica do portfólio bibliográfico, foram identificadas as 

principais práticas propostas para gerenciamento de stakeholders e elaborado um arcabouço 

teórico das mesmas, o que possibilitou que na sequência fosse estruturada pelo pesquisador 

uma proposta de diretrizes para a gestão de stakeholders em projetos. A proposta apresentada 

neste trabalho consiste em oito práticas de gerenciamento de stakeholders, classificadas em 

quatro diferentes níveis, de 1 a 4, onde sugere-se que a implementação das mesmas se inicie 

com as práticas do nível 1, consideradas como as principais e mais básicas, e que a medida 

que se implemente essas práticas, outras vão sendo incorporadas, de maneira gradativa, até 
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atingir o nível 4, onde tem-se todas as práticas do arcabouço teórico implementadas e a partir 

daí é estabelecido um processo contínuo de aperfeiçoamento e melhoria. 

Uma vez concluído o levantamento das principais práticas de gerenciamento de 

stakeholders e proposto as diretrizes para adoção das mesmas, foi realizado um survey, 

através de aplicação de questionário, com profissionais que atuam com gerenciamento de 

projetos no setor de óleo e gás, de modo a verificar o grau de alinhamento teórico e prático, 

buscando avaliar o grau de conhecimento, importância e aplicação das práticas, entender o 

cenário atual no setor e identificar melhorias e possíveis novas práticas que pudessem ser 

incorporadas às diretrizes inicialmente propostas. 

Com base nos resultados obtidos no survey, a hipótese Ho1 de que há um alto grau 

de conhecimento das práticas de gerenciamento de stakeholders pelas equipes de 

gerenciamento de projetos foi aceita, uma vez que 56 % dos respondentes classificaram o seu 

nível de conhecimento como médio e 31% como alto. Para os resultados associados a hipótese 

Ho2, de que é concedido pelas empresas um alto grau de importância para as práticas de 

gerenciamento de stakeholders nos projetos, tivemos 45% dos respondentes classificando 

como grau médio e 24%, como baixo, o que nos levou a rejeitar a hipótese inicial. 

Para a hipótese Ho3, que afirma haver diferenças de percepções da importância e 

implementação das práticas de gerenciamentos de stakeholders para os diferentes perfis de 

profissionais que atuam no gerenciamento de projetos, foram comparados os resultados 

obtidos no survey em função das variáveis gênero, escolaridade, cargo, tempo de experiência 

e número de empresas, e não foram identificadas diferenças significativas, rejeitando assim a 

hipótese inicial. 

No quesito alinhamento entre a importância considerada, pelos profissionais que 

atuam no gerenciamento de projetos, para as práticas e a implementação das mesmas pelas 

empresas, a hipótese Ho4, que afirmava haver esse alinhamento, também foi rejeitada, pois 

através das análises estatísticas realizadas, concluiu-se que os valores obtidos para o grau de 

importância foram significativamente maiores que aos valores para o grau de implementação. 

Na comparação entre os resultados do estudo de caso no setor de óleo e gás brasileiro 

com a proposta de diretrizes apresentada no trabalho, foi identificado um descompasso entre o 

que vem sendo implementado pelas empresas e os níveis sugeridas para implementação, pois 

observou-se que as práticas de gerenciamento de stakeholders dentro do setor estão mais 
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centralizadas em ações em níveis maiores de gestão, com uma visão da empresa como um 

todo, e uma visão menor  dentro dos projetos, não tendo por exemplo uma maior 

implementação de práticas consideradas de nível 1, como a utilização de técnicas de 

identificação, categorização e medição de influência dos stakeholders, o que pode acarretar 

em uma exposição maior ao risco de não considerar e engajar algum individuo ou grupo que 

poderá impactar no sucesso de um projeto e até mesmo nos resultados gerais da organização. 

Com o estudo de caso realizado, também buscou-se identificar a existência de outras 

práticas de gerenciamento de stakeholders que estão sendo implementadas pelas empresas e 

que fossem diferentes das apresentadas nas diretrizes propostas. Neste ponto, não foram 

identificadas práticas que já não se enquadrassem nas já identificadas e assim não foi 

necessário a atualização das diretrizes inicialmente proposta. 

 

5.1. IMPLICAÇÕES TEÓRICAS DA PESQUISA 

Os conceitos de gerenciamento de stakeholders são relativamente recentes na 

literatura, o arcabouço teórico apresentado neste trabalho, assim como a proposta de diretrizes 

para implementação das práticas fornecem uma base sólida para futuras pesquisas sobre o 

tema, possibilitando ainda que pesquisadores desenvolvam novas metodologias para a 

implementação do gerenciamento de stakeholders a partir do aqui proposto, identifique novas 

práticas para serem agregadas ao arcabouço teórico elaborado e permite assim a continuidade 

no avanço da fronteira do conhecimento do tema.  

 

5.2. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DA PESQUISA 

A pesquisa aproxima o ambiente acadêmico do profissional, de modo que práticas de 

gerenciamento de stakeholders identificados em literatura e a proposta de diretrizes para 

implementação das mesmas possam ser aplicadas no dia a dia das empresas e venham a 

contribuir para o sucesso dos projetos e perenidade dos negócios. 

Considerando o setor de óleo e gás brasileiro, objeto do estudo de caso realizado, 

através dos resultados apresentados foi possível obter um panorama geral do gerenciamento 

de stakeholders no setor e assim, é possível que gestores, diretores e presidentes das empresas 

comparem esses resultados com o contexto interno e individual das organizações em que 
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atuam e busquem implementar, de maneira estruturada, ações para que se implemente ou 

atinja uma maturidade maior no gerenciamento dos seus stakeholders. 

 

5.3. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Propõe-se as seguintes pesquisas para trabalhos futuros:  

• Aplicação do survey com número ainda maior de respondentes e de mais 

regiões do país, a fim de obter maior generalização dos resultados; 

• Realizar grupo focal ou entrevistas estruturadas com profissionais que 

ocupam cargos de alta gestão dentro das empresas do setor de óleo e gás para 

avaliar os resultados obtidos com a pesquisa e detalhar as ações para 

aumentar o nível de gerenciamento de stakeholders dentro do setor; 

• Avaliação a eficácia da implementação das diretrizes de gerenciamento de 

stakeholders proposta neste trabalho através de estudo de caso em empresas; 

• Survey no setor de óleo e gás em outros países para comparar se há diferenças 

de implementação e maturidade com o cenário brasileiro; 

• Survey em outros setores da economia para comparar se há diferenças de 

implementação e maturidade com o setor de óleo e gás. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Nos tópicos abaixo são apresentadas as perguntas do questionário utilizado neste 

trabalho: 

QUESTIONÁRIO 

1. Percepções pessoais sobre gerenciamento de stakeholders  

Favor responder, de acordo com sua percepção pessoal, as perguntas abaixo. Ressalta-se que 

elas devem corresponder a sua opinião como profissional, e não necessariamente as práticas 

aplicadas pelas empresas em que você trabalha e/ou trabalhou. 

 

a. Na sua opinião, qual a importância do gerenciamento de stakeholders para o sucesso 

de um projeto? 

 

Baixíssima Baixa Média Alta Altíssima 

1 2 3 4 5 

 

 

b. Como você classificaria o seu nível de conhecimento pessoal a respeito de práticas de 

gerenciamento de stakeholders? 

 

Baixíssimo Baixo Médio Alto Altíssimo 

1 2 3 4 5 

 

c. Dentre as práticas listadas abaixo, determine o grau de importância para o sucesso de um 

projeto de acordo com sua opinião pessoal. 

 

Práticas de gerenciamento de 

stakeholders 
Baixíssimo Baixo Médio Alto Altíssimo 

Utilização de técnicas de 

identificação, categorização e 

medição de influência de 

1 2 3 4 5 
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stakeholders  

(Exemplo: reuniões internas para 

identificação dos stakeholders e 

posterior classificação em grupos 

de acordo com o seu grau de 

interesse sobre o negócio e 

importância, etc.) 

Implementação de ações ao longo 

do projeto para envolvimento dos 

stakeholders 

(Exemplo: entrevistas com 

principais stakeholders, reuniões 

com grupos focais, consultas 

públicas, etc.) 

1 2 3 4 5 

Adoção pelas empresas de políticas 

de valores e código de conduta que 

refletem a importância dos 

stakeholders. 

 (Exemplo: A importância do 

stakeholder presente na missão, 

visão e valores da empresa, etc.) 

1 2 3 4 5 

Incentivo da empresa ao 

comprometimento dos gerentes na 

gestão dos stakeholders  

(Exemplo: Palestras para 

conscientização e engajamento da 

liderança com o tema, etc.)  

1 2 3 4 5 

Adequação das empresas ao 

cenário e contexto externo 

(Exemplo: Analisar 

constantemente o contexto social e 

econômico para identificar a 

melhor forma de se relacionar com 

1 2 3 4 5 
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seus stakeholders e garantir a 

continuidade do negócio, etc.) 

Elaboração de relatórios e 

monitoramento de índices sociais e 

ambientais (Exemplo: KPIs, 

Relatório de Sustentabilidade, etc)  

1 2 3 4 5 

Implementação de sistemas de 

gestão integrados em 

gerenciamento de stakeholders e 

responsabilidade social corporativa 

(Exemplo: Conjunto de diretrizes 

internas para gestão dos 

stakeholders, busca pela melhoria 

contínua, etc.) 

1 2 3 4 5 

Mobilização de recursos e pessoas 

para o gerenciamento de 

stakeholders (Exemplo: 

Disponibilização de orçamento 

para o gerenciamento de 

stakeholders dentro dos projetos, 

mobilização de profissionais para 

cuidar do tema, criação de área 

interna para suporte, etc.) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2. Percepções de mercado sobre gerenciamento de stakeholders 

Favor responder de acordo com sua experiência e realidade observada nas empresas em que 

trabalha e/ou trabalhou. As respostas devem corresponder às práticas aplicadas pelas 

empresas, e não necessariamente a sua opinião como profissional. 

Caso você atue ou já tenha atuado no setor de Óleo e Gás, responda as perguntas a seguir 

tendo em mente apenas as experiências nesse setor. Caso contrário, responda tendo em mente 

todas as suas experiências profissionais 



127 

 

 

 

 

a. De acordo com sua experiência dentro das empresas, qual a importância dada ao 

gerenciamento de stakeholders nos projetos? 

 

Baixíssima Baixa Média Alta Altíssima 

1 2 3 4 5 

 

b. Dentre as práticas listadas abaixo, determine o grau de implementação observado dentro 

das empresas em que você trabalha e já trabalhou.  

 

Práticas de gerenciamento de 

stakeholders 
Baixíssimo Baixo Médio Alto Altíssimo 

Utilização de técnicas de 

identificação, categorização e 

medição de influência de 

stakeholders  

(Exemplo: reuniões internas para 

identificação dos stakeholders e 

posterior classificação em grupos 

de acordo com o seu grau de 

interesse sobre o negócio e 

importância, etc.) 

1 2 3 4 5 

Implementação de ações ao 

longo do projeto para 

envolvimento dos stakeholders 

(Exemplo: entrevistas com 

principais stakeholders, reuniões 

com grupos focais, consultas 

públicas, etc.) 

1 2 3 4 5 

Adoção pelas empresas de 

políticas de valores e código de 

conduta que refletem a 

importância dos stakeholders. 

1 2 3 4 5 
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 (Exemplo: A importância do 

stakeholder presente na missão, 

visão e valores da empresa, etc.) 

Incentivo da empresa ao 

comprometimento dos gerentes 

na gestão dos stakeholders  

(Exemplo: Palestras para 

conscientização e engajamento 

da liderança com o tema, etc.) 

1 2 3 4 5 

Adequação das empresas ao 

cenário e contexto externo 

(Exemplo: Analisar 

constantemente o contexto social 

e econômico para identificar a 

melhor forma de se relacionar 

com seus stakeholders e garantir 

a continuidade do negócio, etc.) 

1 2 3 4 5 

Elaboração de relatórios e 

monitoramento de índices sociais 

e ambientais (Exemplo: KPIs, 

Relatório de Sustentabilidade, 

etc) 

1 2 3 4 5 

Implementação de sistemas de 

gestão integrados em 

gerenciamento de stakeholders e 

responsabilidade social 

corporativa (Exemplo: Conjunto 

de diretrizes internas para gestão 

dos stakeholders, busca pela 

melhoria contínua, etc.) 

1 2 3 4 5 

Mobilização de recursos e 

pessoas para o gerenciamento de 

stakeholders (Exemplo: 

1 2 3 4 5 
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Disponibilização de orçamento 

para o gerenciamento de 

stakeholders dentro dos projetos, 

mobilização de profissionais para 

cuidar do tema, criação de área 

interna para suporte, etc.) 

 

c. Caso tenha conhecimento de outras práticas de gerenciamento de stakeholders que são 

implementadas nas empresas e contribuem para o sucesso dos projetos, listar as mesmas 

abaixo: 

 

 

 

d. Caso identifique barreiras para implementação da gestão de stakeholders dentro das 

empresas e nos projetos, listar as mesmas abaixo: 

 

 

 

 

3. Perfil dos respondentes 

 

Para concluir, seguem algumas perguntas para que possamos caracterizar os 

respondentes desta pesquisa. 

 

a. Sexo 

Feminino Masculino 

  

 

b. Idade  

 

18-30 anos 31-40 anos 41-50 anos 51-60 anos >60anos 

1 2 3 4 5 
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c. Escolaridade (marcar o último grau de escolaridade completo) 

 

Ensino 

Médio/ 

Técnico 

Ensino 

Superior 

Especialização 

(ex: MBA) 
Mestrado Doutorado 

Pós 

Doutorado 

      

 

d. Cidade atual de trabalho 

 

 

e. Anos de experiência no mercado de trabalho formal (como estagiário, trainee, 

microempreendedor ou funcionário de carteira assinada) 

 

 

<2 anos 2-4 anos 5-10 anos 11-15 anos >15 anos 

     

 

f. Número de empresas em que já trabalhou, incluindo a atual (como estagiário, trainee, 

microempreendedor ou funcionário de carteira assinada) 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 >8 

     

 

g. Número de empresas do setor de óleo e gás em que já trabalhou, incluindo a atual (como 

estagiário, trainee, microempreendedor ou funcionário de carteira assinada) 

 

Nenhuma 1-2 3-4 5-6 7-8 >8 

      

 

h. Cargo atual (Caso o profissional tenha nível médio ou superior e possua cargo de 

liderança, especificar o cargo e não a profissão) 
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Estagiá-

rio 

Profissio

nal de 

Nível 

Médio 

(ex:Téc-

nico) 

 

Profissional 

de Nível 

Superior(ex: 

Analista/ 

Engenheiro/ 

Administra-

dor) 

Coordenador

/ Supervisor 
Gerente Diretor 

Outro 

(especifique) 

       

 

i. Setor de atuação atual  

Óleo e gás Outro (especifique) 

  

 

j. Caso a resposta anterior seja “Outro”, tem experiência anterior no setor de Óleo e Gás?  

 

Sim Não 

  

 

k. Trabalha com gerenciamento de projetos? 

 

Sim Não 

  

  

l. Caso a reposta anterior seja “Não”, poderia especificar a área em que atua ? 

 

Especifique 

 

 


