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Resumo

O mercado de atuação das universidades vem apresentando ano após ano, um aumento na concorrência, criando necessidades
específicas de inovação nas áreas do gerenciamento educacional. A sinalização dos órgãos nacionais de controle e acompanhamento
educacional, entre eles a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, responsável pela avaliação da pós-
graduação no Brasil, indica a necessidade do acompanhamento de alunos e egressos dos programas de pós-graduação. Pesquisas
apontam que o gerenciamento educacional das universidades difere do gerenciamento organizacional que as próprias universidades
conceituam e ensinam aos seus alunos, considerando a complexidade administrativa destas instituições e a diversidade de atores, ou
partes interessadas no processo decisório das mesmas. Foi realizada uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa, natureza
descritiva e explicativa e com método de condução por meio de uma pesquisa-ação. Os levantamentos apresentaram como uma
adequada gestão deste projeto pode colaborar e potencializar tal associação, revertendo em benefícios extensíveis para a instituição de
ensino superior que a mesma representa.
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Resumo 

 

 

O mercado de atuação das universidades vem apresentando ano após ano, um aumento na 

concorrência, criando necessidades específicas de inovação nas áreas do gerenciamento 

educacional. A sinalização dos órgãos nacionais de controle e acompanhamento educacional, 

entre eles a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

responsável pela avaliação da pós-graduação no Brasil, indica a necessidade do 

acompanhamento de alunos e egressos dos programas de pós-graduação. Pesquisas apontam 

que o gerenciamento educacional das universidades difere do gerenciamento organizacional 

que as próprias universidades conceituam e ensinam aos seus alunos, considerando a 

complexidade administrativa destas instituições e a diversidade de atores, ou partes 

interessadas no processo decisório das mesmas. Foi realizada uma pesquisa aplicada, de 

abordagem qualitativa, natureza descritiva e explicativa e com método de condução por meio 

de uma pesquisa-ação. Os levantamentos apresentaram como uma adequada gestão deste 

projeto pode colaborar e potencializar tal associação, revertendo em benefícios extensíveis 

para a instituição de ensino superior que a mesma representa. 

 

Palavras-chave: Gestão de Projetos; Stakeholders; Sistema Educacional. 

 

Abstract 

 

Year after year, the kind of market where universities function has been showing an increase 

in competition and creating specific needs of innovation in educational management area. 

Signaling from national agencies for educational control and monitoring, including the Higher 

Education Personnel Improvement Coordination - CAPES, responsible for evaluating 

Brazilian post-graduation, indicates the need for monitoring the students of these programs. 

Researches indicate that the educational management of the universities differs from the 

organizational management which is conceptualized and taught to their students. The 

elements considered to reach this conclusion are the administrative complexity of these 

institutions and the diversity of actors or stakeholders in the decision-making process. Was of 

descriptive and explanatory nature, using qualitative approach and action-research 

methodology. Results also showed the contribution of a proper project management to 

leverage the development of the association, bringing benefits which are extensible to the 
higher education institution it represents. 

 

 

Keywords: Project Management; Stakeholders; Educational System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A definição de projetos e sua consequente necessidade de gestão apresentada por 

Cleland & Ireland (2007) remete à combinação de recursos organizacionais com o objetivo de 

criar algo que não existia. Esta gestão também visa proporcionar maior capacidade e 

desempenho superior na formulação de estratégias organizacionais, tornando-se então, o 

principal meio para a organização entender e reagir junto às necessidades de mudanças em 

seus produtos, serviços e processos. 

Os focos destas mudanças, estão em custo, prazo e capacidade de desempenho técnico, 

sendo que é possível relacionar o prazo de um projeto com a observação da ideia de que este 

também é definido apenas como um esforço temporário empreendido para criar um produto 

(PMI, 2013). 

Assim, coloca-se em debate a existência ou não da finalização de um projeto, 

observando especificamente a gestão de projetos em instituições de ensino superior, com suas 

constantes necessidades de formulação e reformulação das estratégias organizacionais. 

Estas estratégias agem em conjunto com a atuação da instituição de ensino superior no 

mercado concorrente, além do público alvo ao qual se destinam, pois, uma vez dentro deste 

ambiente de prestação de serviços, pode ser necessário observar a satisfação da entrega e a 

continuidade de uso do ambiente em situações específicas que serão estudadas neste relato. 

O mercado concorrente e o público alvo, apresentam possibilidades de interação para 

com as instituições de ensino superior, entre diferentes agentes, podendo ser inseridos em sua 

gestão de projetos, assim como direcionado pela pesquisa nos estudos de Phillips, Freeman, & 

Wicks (2003). Estes autores apresentaram o conceito do termo stakeholders, como algo 

nascido nos anos 60 em um trabalho do Stanford Research Institute, mostrando a necessidade 

de gerentes entenderem os interesses de acionistas, empregados, clientes, fornecedores, 

instituições financeiras e a sociedade, para assim, desenvolverem suas propostas de negócios. 

Bowen (1957) apresentou o conceito de stakeholders como parceiro, explicitando os 

graus de comprometimento e dependência recíproca existente entre empresas e seus diversos 

públicos. Nesta linha de raciocínio, pode-se identificar uma possível necessidade das 

instituições de ensino superior (IES’s), em buscar, na atualidade, identificar, entender e 

conhecer quem são estes parceiros comprometidos e dependentes de suas atividades, para 

possivelmente interagir e potencializar o planejamento estratégico, sua continuidade, 

crescimento e desenvolvimento no mercado de atuação. 

A área definida como Gestão de Stakeholders, desenvolvida recentemente, na última 

versão do guia de melhores práticas em Gestão de Projetos, PMBOK®, apresenta pontos de 

gerenciamento necessários para a: (i) identificação das partes interessadas; (ii) gerenciamento 

das partes interessadas; (iii) gerenciamento do envolvimento das partes interessadas e (iv) 

controle do envolvimento das partes interessadas. 

Mesmo que em versões anteriores do PMBOK®, alguns destaques do gerenciamento 

de partes interessadas, já faziam parte do guia e o trabalho de Ferenhof, Fraga e Selig (2014), 

indicou a necessidade de maior atenção e estudos específicos sobre o assunto, criando e 

apresentando modelos para a identificação e a gestão de stakeholders, tais como um 

framework para a gestão de stakeholders. 

Observando estes padrões de definição das partes interessadas (stakeholders) para as 

instituições de ensino superior (IES’s), pode ser viável buscar o entendimento e a 

compreensão de que estas IES’s crescem e se desenvolvem no decorrer dos anos, buscando a 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 3 

realização de suas atribuições em conjunto com critérios educacionais governamentais e as 

necessidades demandadas pela sociedade. 

O mercado profissional exige uma qualificação, em suas áreas de atuação, cada vez 

maior, sendo esta ideia, corroborativa com as perspectivas, não tão recentes assim, de que o 

processo educacional é realmente importante para uma nação, pois na virada do século, 

Gadotti (2000), apresentou em seu trabalho os acontecimentos mundiais que influenciavam e 

exerciam poder decisório sobre a sociedade e empresas. 

Com base neste cenário descrito, onde a gestão de projetos pode ser inserida na 

administração de instituições de ensino superior, suprindo ou diferenciando estas dentro do 

mercado de atuação, também auxiliando ou potencializando seu desenvolvimento e 

crescimento em função do atendimento e gerenciamento adequado de suas partes interessadas 

(stakeholders), entende-se que ações adequadas poderão ser a chave para um ambiente de 

crescimento e de continuidade. 

Instituições de ensino superior que não observam, no mínimo, os quesitos de avaliação 

CAPES, podem incorrer em problemas, não apenas em seu processo administrativo 

educacional, mas também na autorização e reconhecimento de seus cursos e por fim na 

expedição dos seus diplomas. 

Maccari e Teixeira (2014) apresentam em seu trabalho as ações práticas afetadas por 

experiências vividas no curso de pós-graduação, junto aos egressos (ex-alunos), determinando 

a qualidade do programa pelas condições de funcionamento e contribuições que o mesmo 

entregou à trajetória profissional e acadêmica dos alunos, apontando para os efeitos 

posteriores que a formação do aluno pode ocasionar sobre a imagem da instituição de ensino 

superior (IES). 

Em estudo realizado sobre as redes de programas de pós-graduação, Guimarães, 

Gomes, Odelius, Zancan e Corradi (2009), destacam um resultado relevante para a avaliação 

das IES’s, no que tange à Análise de Relações Acadêmicas, já que estas apresentaram  um 

baixo índice de interações dos cursos pesquisados e de seus respectivos agentes 

influenciadores [professores, alunos e instituições], principalmente por serem critérios que 

não compõem o modelo de avaliação CAPES. 

Se análises sobre relações acadêmicas apontam índices baixos sobre o uso de 

interações das IES’s para com os seus respectivos e mais próximos stakeholders [professores 

e alunos], assim como, ações práticas das IES’s junto aos seus egressos, e relacionadas às 

experiências vividas no curso de pós-graduação, podem determinar a qualidade do programa e 

até mesmo, influenciar a imagem da IES, problemas poderão ocorrer, a cada momento em que 

etapas como estas não sejam observadas em seus projetos e em suas necessidades de 

desenvolvimento e crescimento. 

A adequada gestão de projetos em instituições de ensino superior (IES’s), pode criar 

um diferencial estratégico perante o mercado e seus futuros clientes. Uma área de estudo 

recentemente abordada como auxílio para a gestão de IES’s é a área que estuda e busca 

conhecer as opiniões de partes interessadas (stakeholders) em todo o processo, contribuindo 

assim, de maneira positiva ou negativa em um todo, além de potencializar as ações definidas 

por estas IES’s. 

Diante do exposto, este relato buscará propor e apresentar modelos de gestão de 

stakeholders que venham contribuir para melhorias na gestão de projetos em serviços 

educacionais. 

Devido às informações sobre as necessidades de reconhecimento das partes 

interessadas (stakeholders) junto às IES’s, que porventura, podem influenciar e serem 

influenciadas, positiva ou negativamente e ações que venham garantir até mesmo a 

continuidade da IES, é proposto uma sistemática para a identificação de stakeholders, à partir 
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dos seguintes estágios: 1) identificação dos stakeholders relevantes à IES e 2) categorização e 

priorização dos stakeholders. 

Com a participação do autor deste relato junto dos principais gestores de uma 

associação de alunos e egressos, pretende-se desenvolver modelos para a administração das 

partes interessadas (stakeholders) que podem efetivamente agir e interagir perante a 

associação, passando então para os desenvolvimentos de roteiros e a apresentação de modelos 

de gestão de stakeholders dentro de um processo educacional projetizado. 

Na prática, ao conhecer os stakeholders, esta associação pode interagir com as 

diversas partes envolvidas, buscando o atendimento dos principais requisitos destes, além de 

proporcionar potenciais melhoras em sua imagem institucional perante seus atuais e futuros 

clientes, sociedade e demais agentes de interação que possam ser descritos. 

A quinta edição do guia PMBOK®, em sua seção 13, apresenta o processo de 

gerenciamento das partes interessadas, de forma que estas, possam ser realizadas em quatro 

estágios, sendo: (i) identificação, (ii) planejamento, (iii) gerenciamento e (iv) controle de 

engajamento das partes interessadas, atendendo as necessidades, resolvendo problemas e 

mantendo constante comunicação com os stakeholders (PMI, 2013). 

Desta forma, o relato trabalhou com a participação efetiva do seu autor, junto ao 

processo descrito e desenvolvido por meio de: 

1- Identificação sobre quais são os stakeholders em instituições de ensino superior. 

2- Proposição dos modelos de gerenciamento de stakeholders. 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para que este relato técnico efetue a demonstração de como a gestão de stakeholders 

pode contribuir para a gestão de projetos na administração de instituições de ensino superior, 

torna-se necessário o estudo sobre a própria gestão de stakeholders. 

A gestão de stakeholders é apresentada como uma nova área de conhecimento, 

recentemente inserida com maiores detalhes no guia PMBOK®, demonstrando também, as 

recomendações e métodos instituídos pela própria gestão de projetos.  

Aspectos da gestão de instituições de ensino superior no Brasil e seu respectivo 

sistema de avaliação CAPES, além de critérios e características de acompanhamento de 

alunos e egressos por meio de associações internacionalmente denominadas como alumni, 

também são apresentadas com o objetivo de buscar o entendimento das atividades a serem 

realizadas, e como poderão ser potencializados os resultados em uma gestão adequada, seja 

ela administrativa, de projetos e de stakeholders. 

Teixeira, Maccari e Kniess (2012), abordam que na execução de projetos 

educacionais, muitos outros projetos ocorrem ao mesmo tempo e estes não contemplam um 

devido planejamento estratégico, tornando-se necessária a identificação de ferramentas 

básicas da gestão de projetos que podem auxiliar e potencializar os resultados necessários 

para as IES’s. 

 

2.1  Gestão de Projetos 

A atividade organizacional divide-se em duas categorias: operações e projetos, sendo 

as operações, o envolvimento de atividades repetitivas e rotineiras, e os projetos envolvem 

iniciativas singulares e únicas que impulsionam a inovação da empresa, além de serem 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 5 

considerados como organizações temporárias e com processo estabelecido para alcance de 

metas específicas controladas por orçamento, tempo e recursos (Shenhar, 2010). 

Para Cleland e Ireland (2007), um projeto apresenta a combinação de recursos 

organizacionais a fim de criar algo que não existia antes, para proporcionar uma capacidade 

de desempenho superior em estratégias organizacionais. 

Estes mesmos autores, prosseguem ao dizer que os projetos podem ser caracterizados 

como os principais meios pelos quais a organização lida com mudanças em produtos, serviços 

ou processos, apresentando objetivos específicos relacionados a custo, prazo e capacidade de 

desempenho técnico. 

Soma-se a este pensamento a ideia de que projetos são organizações “esquecíveis”, 

como definido nos estudos de Patah e Carvalho (2012), formando-se com indivíduos que, 

provavelmente, não voltarão a trabalhar juntos. 

Iniciativas inovadoras das IES’s decorridas a partir da identificação de oportunidades 

no ambiente competitivo externo podem servir como um fator estratégico de sucesso, atraindo 

recursos, pessoal qualificado e criando uma imagem positiva perante a comunidade. Projetos 

de inovação nas IES’s proporcionam vantagens comparativas, sendo necessário, porém, uma 

competente administração (Meyer & Murphy, 2003). 

Para se institucionalizar práticas padronizadas, de forma que a organização mantenha a 

aplicação de modelos de projetos, processos estruturados e de uso contínuo ou repetido, 

pacotes de ferramentas e modelos de projetos devem ser aplicados (Patah & Carvalho, 2012), 

corroborando esta ideia com algo não comum nas aplicações de gestão de projetos 

educacionais. 

Em estudo sobre a estratégia global das universidades, uma das conclusões 

encontradas indica que as IES’s não apresentam como resultado estratégico, um processo de 

planejamento centralizado e desenvolvido pela cúpula, mas sim o processo de um ciclo de 

influências entre a alta administração e as diversas unidades que, geralmente, acaba por 

desenvolver seu próprio processo de formulação de estratégia e gestão (Andrade, 2003). 
 

 

2.2  Gestão de Stakeholders 

Estudos sobre stakeholders devem abranger quaisquer tipos de organizações 

(Laplume, Sonpar, & Litz, 2008), visto que diversas partes envolvidas nos projetos, não só 

compõem esta área de estudos, mas também exercem influencias diferentes conforme o tipo 

de organização em que podem ser identificadas e avaliadas. O termo stakeholder nasceu nos 

anos 60 a partir de um trabalho no Stanford Research Institute, que citava a necessidade de 

entendimento e atendimento aos interesses de acionistas, empregados, clientes, entre outros, 

conforme pesquisa realizada por Freeman e Phillips (2002). 

Outros autores definem stakeholders como atores que portam interesses e expectativas 

sobre a organização, que por sua vez apresenta total dependência destes (Bowie, 1998; Hill & 

Jones, 1992; Näsi, 1995). Mitchell, Agle e Wood (1997) justificam a definição com base em 

quem e o que realmente deve ser levado em consideração na interação existente de três pontos 

específicos: (i) Poder de influência na organização; (ii) legitimidade existente nas relações e 

(iii) impacto das exigências sobre a organização. 

Nos estudos de Ferenhof et al. (2014) sobre a gestão de stakeholders e os modelos 

existentes para a realização de tal gestão, os autores apresentam uma sequência de etapas que 

foram adaptadas do guia PMBOK®, conforme demonstra a Figura 1. 
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Figura 1: Visão Geral da Gestão de Stakeholders no Projeto – Etapas 

Fonte: (Ferenhof et al., 2014) 

 

Para o próprio PMI (2013), a identificação dos stakeholders envolve o conhecimento 

das pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactadas por uma 

decisão, atividade ou resultado do projeto. Para esta identificação, análises relevantes devem 

ser efetuadas e documentadas com relação ao interesse, engajamento, interdependência, 

influência e o potencial impacto dos stakeholders no projeto. 

As identificações de stakeholders em um projeto passam pela necessidade de enfrentar 

os problemas que necessitam de devidas decisões por meio de alternativas viáveis e com 

impactos ou consequências controláveis (Almeida, Morais, & Almeida, 2014). 

Uma eficaz gestão de stakeholders pode promover, além do seu planejamento inicial, 

o conhecimento e entendimento das expectativas existentes entre as suas principais partes 

interessadas. 

Identificar, especificar e hierarquizar stakeholders nas universidades brasileiras, pode 

ser considerado como uma atividade incomum e com uma lacuna nos estudos acadêmicos, 

como abordado por Mainardes, Alves, Raposo e Domingues (2011). 

 

2.2.1  O uso do modelo Stakeholder Salience 

Em estudos realizados por Mitchell, Agle e Wood (1997), as percepções de gestores 

sobre stakeholders foram investigadas, além de aspectos como poder, legitimidade e urgência. 

Existem restrições no atendimento de todas as solicitações dos stakeholders junto à 

organização, levando assim à criação de importância para o atendimento, baseando em poder, 

legitimidade e urgência (Friedman & Miles, 2006). 

Com esta necessidade, surge o modelo Stakeholder Salience, com descrições sobre: 

i) Poder de Negociação dos Stakeholders; 

ii) Legitimidade no relacionamento existente entre organização x stakeholders; 

iii) Urgência para o atendimento de solicitações dos stakeholders. 

Este modelo tornou-se dinâmico, com informação tipológica, reconhecimento singular 

e percepção gerencial para priorização de ações dos gestores junto aos stakeholders 

(Mainardes et al., 2011). 

Ainda sobre os estudos de Mainardes et al. (2011), a estratégia organizacional deverá 

satisfazer as necessidades dos stakeholders, variando conforme cada situação resumida na 

Figura 2: 
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Característica Descrição 

Poder Leva alguém a fazer algo por meio 

de uma solicitação expressa. Pode ser 

coercitivo, normativo ou utilitário. 

Legitimidade Percebe-se que as ações são 

desejáveis ou apropriadas. Pode ser 

individual, organizacional ou social. 

Urgência A resposta da ação solicitada pelo 

stakeholder indica um nível de 

importância considerando sensibilidade do 

tempo e criticalidade da situação. 

Figura 2 – Resumo das Características no Modelo Stakeholder Salience 

Fonte: Adaptado de (Mainardes et al., 2011)  

 

Com isso, atribuiu-se a este modelo um dinamismo com atributos variáveis, 

socialmente construídos, que identificam características que nem sempre os próprios 

stakeholders conhecem que possuem, fazendo com que estes possam adquirir uma ou mais 

características em períodos subsequentes (Mitchell et al., 1997). 

Estas informações apoiaram este estudo de forma que, o desenho do modelo 

desenvolvido por Mitchell et al. (1997), reproduzido por meio da Figura 3, identificou sete 

tipos de stakeholders, além dos não stakeholders. 

Ao falar dos não stakeholders, Mitchell et al. (1997), definiu como sendo os 

indivíduos ou grupos que permanecem inertes à operação organizacional, ou seja, não 

influenciam e nem são influenciados.  

Os demais sete tipos de stakeholders que o modelo apresenta, ainda conforme os 

mesmos autores, foram divididos em três categorias específicas: i) stakeholders latentes: são 

os que possuem apenas um dos atributos de poder, legitimidade ou urgência; ii) stakeholders 

expectantes: são os que possuem dois atributos entre poder, legitimidade e urgência; iii) 

stakeholders definitivos: são os que possuem os três atributos de poder, legitimidade e 

urgência. 

Para Mitchell et al. (1997), a atenção das organizações é diferenciada em cada uma 

destas três categorias, sendo pouca atenção para os stakeholders latentes, atenção mais ativa 

para com os stakeholders expectantes e atenção total e imediata para com os stakeholders 

definitivos.
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Figura 3 – Tipologia de Classificação de Stakeholders 

Fonte: (Mainardes et al., 2011) 

 

Em avaliação ao proposto na figura 3, corroborando com as definições descritas pelos 

autores da mesma, os stakeholders definidos para este estudo permaneceram indicados entre 

estes sete tipos de stakeholders descritos e dentro das três categorias apresentadas.  

É possível acrescentar nesta visão, com base na gestão de stakeholders, o modelo de 

rede de poder/interesse com as partes interessadas, desenvolvido pelo PMI, (2013) em sua 

última versão do PMBOK®, apresentado na Figura 4. 

 
Figura 4: Exemplo de Rede de Poder / Interesse 

Fonte: Adaptado de (PMI, 2013) 
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Por meio do devido gerenciamento dos stakeholders e a correta e consensual análise 

do nível de poder dos mesmos, estes poderão ser identificados nos quadrantes do modelo 

apresentado, e assim, gerenciados conforme as ações descritas. Este mesmo modelo, foi a 

base para a proposição dos modelos de gerenciamento, ao qual este relato refere-se, e que 

segue em sua definição e descrição por meio dos próximos capítulos. 
 
 

3. METODOLOGIA 

 

 

Planejar todos os processos que serão utilizados é a primeira fase de uma pesquisa 

científica, conforme indicado por Gerhardt e Silveira (2009), sendo assim, este planejamento 

pretende classificar a pesquisa e os processos nela utilizados. 

Para este relato técnico, a pesquisa é caracterizada como: aplicada, de abordagem 

qualitativa, de natureza descritiva e explicativa e com método de condução por meio de uma 

pesquisa-ação. 

Gerhardt e Silveira (2009), indicam que a pesquisa aplicada tem por objetivo a 

construção de conhecimentos que sejam aplicados na prática, solucionando problemas 

específicos com envolvimento de verdades e interesses locais. 

Para uma abordagem qualitativa, este estudo buscará, conforme definição de Gerhardt 

e Silveira (2009), compreender os fenômenos expressos em uma organização (associação de 

alunos e egressos), interpretando as evidências não numéricas, que serão pesquisadas. 

Com a natureza descritiva e explicativa, espera-se criar a interpretação necessária, uma 

vez que estas naturezas buscam observar, registrar, analisar, classificar e interpretar dados 

coletados (descritiva), além de analisar e correlacionar aspectos envolvendo tais fatos à 

fenômenos que podem explicar suas razões de ocorrência, aprofundando assim o objeto de 

estudo deste relato (Will, 2011). 

A pesquisa bibliográfica foi o ponto de partida para o estudo, conforme orientações de 

Lakatos e Marconi (2010), levantando assim o referencial teórico dos temas relacionados ao 

processo em questão e colocando o pesquisador em contato com as informações relacionadas 

sobre tal assunto. 

Enfim, para que o relato alcance seus objetivos, optou-se pela metodologia que se 

enquadra na abordagem de uma pesquisa-ação. 

Para a resolução de problemas por meio de ações definidas por pesquisadores e atores 

envolvidos na situação investigada, Vergara (2006), apresenta a pesquisa-ação, com objetivo 

simultâneo de intervenção, elaboração e desenvolvimento da teoria. Para Martins e Theóphilo 

(2007), pesquisa-ação acrescenta característica peculiar de um tipo de investigação 

participante e com propósito de ação planejada sobre problemas detectados. 

Ao falar em pesquisa-ação, Thiollent (2009), declara que a mesma consiste em acoplar 

pesquisa e ação no processo dos atores e pesquisadores, que juntos, interagem e identificam a 

realidade onde estão inseridos, e os problemas coletivos, buscando e experimentando soluções 

em tempo real. 

James, Slater e Bucknam (2011), indicam que o processo de pesquisa-ação inicia com 

uma pergunta que se quer responder a respeito do problema para se resolver, sendo tudo 

influenciado pelo contexto de trabalho, diferindo assim, a pesquisa-ação das demais 

metodologias. 

Para a atualidade, Thiollent (2009), destaca uma preocupação organizacional para que 

ocorra um envolvimento de múltiplos atores, internos e externos, promovendo 

responsabilidade nas práticas de gestão. Este mesmo autor identifica quatro fases na condução 
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de um projeto de pesquisa-ação, embora a ordem destas ocorrências, possa sofrer variações 

em conformidade com a situação social ou o quadro organizacional. 

I) Fase exploratória, onde ocorre a investigação dos problemas, atores envolvidos, 

capacidades e os tipos de ações possíveis; 

II) Pesquisa aprofundada (ou principal), onde ocorre a situação da pesquisa por meio de 

coleta de dados, discutidos e interpretados pelo grupo; 

III) Ação, onde ocorre a execução de ações concretas e divulgação de resultados com base 

nas investigações realizadas; 

IV) Avaliação, onde o conhecimento produzido no decorrer do processo é retomado. 

Esta metodologia é descrita por Vergara (2006), com algumas limitações, tais como a 

ação de forças políticas contrárias ou céticas, dificultando a obtenção de resultados e, até 

mesmo, a implementação de ações. Inadequação para propósitos de curto prazo e não 

recomendação para organizações com alta rotatividade de funcionários também são citadas 

pelo autor como limitações que afetam a continuidade da pesquisa e seus propósitos. 

Ao ponderar críticas, limitações e particularidades deste tipo de pesquisa, a aplicação 

neste trabalho, ocorreu de forma que o mesmo possa resolver um problema ou uma 

necessidade organizacional – propor modelos administrativos de gerenciamento das partes 

interessadas para uma associação de alunos e egressos em um programa de pós-graduação 

stricto sensu, baseado na gestão de stakeholders – abrangendo assim, não apenas o contexto 

organizacional, mas principalmente a influência e a colaboração dos atores envolvidos na 

organização. 

Entende-se por organização, qualquer entidade com agregação de grupos sociais, 

atividades estruturadas e com objetivos definidos (Thiollent, 2009). 

Com isto, a organização escolhida para este estudo, além de apresentar as 

características ora descritas, também apresenta o desenvolvimento recente, de uma associação 

de alunos e egressos, que fora formada e busca o melhor desenvolvimento e crescimento, com 

vistas em estudos e práticas na área de gestão de projetos. Corroboraram para a escolha, além 

do que já foi citado, a facilidade de acesso, por parte do pesquisador, à informações e estudos 

iniciais sobre o objeto de estudo e o entendimento e percepção dos representantes da 

instituição de ensino superior e da própria associação para que melhores resultados sejam 

obtidos com o alcance dos objetivos que foram propostos. 

A definição da organização, o programa de pós-graduação stricto sensu em 

Administração da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), foi o escolhido, uma vez que a 

associação de alunos e egressos foi exclusivamente desenvolvida para este grupo específico, 

como projeto piloto, pretendendo-se aplicá-lo aos demais programas e cursos futuramente. 

Cabe ressaltar os destaques deste programa em específico, em alguns quesitos, da 

última avaliação trienal CAPES (2010-2013), obtendo nota cinco (Conceito “muito bom”); 

maior número de docentes permanentes (28); maior quantidade de trabalhos publicados em 

anais de eventos científicos (427); maior quantidade de artigos publicados em periódicos 

científicos se somadas todas as classificações (320); maior quantidade de capítulos de livros 

(87), que comprovam as constantes buscas para melhorar seus processos e seu nível de 

fornecimento de serviços na área de ensino superior, objetivo pelo qual, este trabalho pretende 

colaborar ao alcançar seus objetivos geral e específicos e entregar suas conclusões sobre o 

estudo. 

As necessidades de desenvolver e implantar um projeto de acompanhamento do 

egresso, por força de melhoras nas avaliações CAPES, também auxiliou a execução destes 

estudos, uma vez que esta necessidade foi explicitada em estudos sobre a priorização de 

projetos educacionais relacionados à melhoria da nota da avaliação CAPES (Martins, 

Maccari, & Martins, 2013). 
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Compreendendo cinco cursos: Administração, Gestão de Projetos, Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade, Gestão em Sistemas de Saúde e Gestão de Esportes, este programa de pós-

graduação stricto sensu em Administração envolve atualmente cerca de 120 alunos, que se 

tornarão egressos em ciclos de dois anos para o mestrado e quatro anos para o doutorado, 

dependendo também não somente da manutenção destas vagas, mas da procura por estas 

qualificações. 

Para a coleta de dados em uma pesquisa, pode-se defini-la com base em duas situações 

distintas: i) coleta de dados primários, quando são obtidos os dados diretamente da fonte de 

pesquisa; ii) coleta de dados secundários, quando os dados utilizados já foram colhidos e 

encontram-se organizados em arquivos, banco de dados, anuários estatísticos, entre outros 

(Martins & Theóphilo, 2007). 

Questionários constituem importante e popular instrumento de coleta de dados e 

tratam de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações 

que se deseja medir e descrever, sendo encaminhado para potenciais informantes, previamente 

selecionados (Martins & Theóphilo, 2007). 

Desta forma, os dados que formaram a base deste relato foram colhidos em meio aos 

estudos deste pesquisador e trabalhados em sua dissertação de mestrado, utilizando técnicas 

como entrevistas, análise documental, entre outras para o levantamento de dados e a avaliação 

das pesquisas e do estudo realizado, incluindo também a busca de uma triangulação de dados 

para a efetiva comprovação e validação dos resultados. 

Obtendo dados por intermédio de pesquisas direcionadas aos participantes diretos e 

indiretos deste estudo, obteve-se a compilação de um banco de dados com informações 

relevantes ao processo descrito, corroborando com as análises finais e com as devidas 

conclusões que compõem os resultados deste relato técnico. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada por meio de uma amostra intencional 

direcionada aos dois principais gestores da associação de alunos e egressos, buscando 

contribuições de valor, bem como a obtenção de informações que direcionem a proposição 

dos modelos administrativos de gestão das partes interessadas que venham contribuir para 

melhoras na identificação dos requisitos e no atendimento das expectativas dos stakeholders 

da associação de alunos e egressos. 

Esta amostra intencional realizada com os gestores da associação de alunos e egressos, 

por meio de entrevistas semi-estruturadas e preenchimento de um questionário estruturado 

buscou como uma de suas principais finalidades, responder duas questões bases sobre quem 

são considerados stakeholders e por que são considerados stakeholders (Vieira, 2016). 

Para que os dados coletados recebessem as devidas tratativas dentro do projeto de 

pesquisa-ação, as quatro fases (Exploratória, Principal, Ação e Avaliação), foram definidas. 

Embora no início da experiência, as fases sejam sequenciais, nota-se na prática, a 

simultaneidade entre a pesquisa e a ação das últimas três frases (Thiollent, 2009). 

Fase Exploratória 

Os dados desta fase, direcionaram a identificação do problema proposto em uma ação 

conjunta para a solução científica. 

Inicialmente, a pesquisa-ação deve resolver problemas que podem ser definidos como 

aspectos institucionais e aspectos metodológicos, tratando respectivamente de definir o grupo 

de pesquisadores e suas relações com os atores do projeto, e obter informações relevantes sem 

a formação de ideias antes do conhecimento profundo da situação (Teixeira, 2015). 

Nesta fase exploratória, a coleta de dados apresentou a formação inicial de um quadro 

conceitual, buscando temas relevantes ao contexto da pesquisa e sua respectiva solução do 

problema proposto, além de iniciar a pesquisa de campo. 
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Para a pesquisa de campo ocorreram reuniões com os gestores da associação de alunos 

e egressos da unidade de pesquisa escolhida, além de conversas entre o pesquisador e 

membros da instituição de ensino superior que a mesma representa. 

Em função das reuniões executadas, foram definidos dois gestores da associação, 

como os participantes do trabalho de pesquisa-ação, a fim de prosseguir com os estudos e as 

demais fases do processo de coleta de dados e análise de resultados. 

As primeiras reuniões em que o pesquisador participou, além do diretor do programa, 

estavam presentes os membros da associação e seus respectivos gestores, todos com relevante 

participação na criação e no desenvolvimento da associação de alunos e egressos. 

Fase Principal 

Esta fase teve início após a fase anterior, com participação mais efetiva do pesquisador 

em relação à definição e priorização dos problemas, interpretação dos resultados em função 

das pesquisas bibliográficas executadas, avaliação de possíveis soluções e propostas de ações. 

Em decorrência dos pilares de estudo definidos na fase anterior e da busca por um 

processo de gestão, para que a associação de alunos e egressos potencialize o seu crescimento 

e desenvolvimento, uma reunião com o diretor do programa foi realizada e a pesquisa-ação foi 

definida para a busca de informações junto aos dois principais gestores da associação sobre a 

gestão de stakeholders. 

Fase de Ação 

Nesta fase ocorreram as pesquisas e entrevistas junto aos dois principais gestores da 

associação de alunos e egressos, por meio da aplicação de questionário específico, 

fundamentado nas necessidades de percepção do processo para o gerenciamento de 

stakeholders. 

Em uma reunião com cada um dos gestores envolvidos na associação, foram 

apresentados os objetivos da reunião, esclarecimentos introdutórios sobre a pesquisa, 

execução da pesquisa e coleta de impressões dos gestores sobre o tema geral abordado. Toda 

a reunião foi registrada por meio de gravação de voz, com intuito do pesquisador colher 

possíveis informações necessárias para a complementação das avaliações de resultados 

obtidos ao final da pesquisa. 

A própria aplicação de questionário aos dois principais gestores da associação, foi 

realizada como sequência e parte integrante desta fase da pesquisa-ação, onde os respondentes 

tiveram liberdade para além de responder as questões, comentar sobre as mesmas ou ainda 

realizar anotações necessárias para posterior comentário. 

O questionário proposto foi composto de 38 questões com informações assertivas 

sobre o tema de gestão de stakeholders, estando dividido em duas etapas, sendo, identificação 

e priorização, onde uma escala de percepção do respondente em relação à informação definida 

deveria ser anotada (Vieira, 2016). 

Fase de Avaliação 

Nesta última fase do processo de pesquisa-ação, coube ao pesquisador, a avaliação dos 

resultados obtidos por meio das respostas aos questionários, formatando assim, uma 

compilação de dados e percepções dos gestores da associação de alunos e egressos sobre os 

respectivos stakeholders definidos. 

Com base nesta percepção e em comparativo com a literatura envolvida na pesquisa e 

definida por meio da fase exploratória, planos de ação foram recomendados para que a 

associação possa desenvolver uma adequada gestão de seus stakeholders e desta forma 

alcançar melhoras em seu processo, além de um respectivo desenvolvimento e crescimento na 

atuação e execução de suas finalidades propostas. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

A proposta deste relato técnico com base em uma pesquisa-ação foi a proposição de 

modelos para gestão de projetos em uma associação de alunos egressos de um curso de pós-

graduação stricto sensu, em conformidade com o referencial teórico proposto.  

O resultado apresentado, por meio da metodologia, constitui, portanto na finalização 

desta etapa do relato, entendendo assim, como o atendimento de seu objetivo principal, 

apresentado na Figura 5, matriz de rede urgência / interesse. 

O modelo, aqui apresentado, foi desenvolvido sobre as bases do modelo de rede de 

poder/interesse com as partes interessadas (PMI, 2013), apresentado também neste relato, e 

acrescentado das definições de urgência definidas no modelo stakeholder salience. 

 

 
Figura 5: Matriz de Rede Urgência/Interesse 

Figura elaborada pelo autor 

Por meio do devido gerenciamento dos stakeholders e a correta e consensual análise 

do nível de urgência dos mesmos, estes poderão ser identificados nos quadrantes do modelo 

apresentado, e assim, gerenciados conforme as ações descritas. 

Na Figura 6, apresentada neste relato técnico, é apresentada a matriz de rede 

legitimidade / interesse, desenvolvida sobre as bases do modelo de rede de poder/interesse 

com as partes interessadas (PMI, 2013), apresentado também neste relato, e acrescentado das 

definições de legitimidade do modelo stakeholder salience. 
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Figura 6: Matriz de Legitimidade / Interesse 
Figura elaborada pelo autor 
 

Por meio do devido gerenciamento dos stakeholders e a correta e consensual análise 

do nível de legitimidade dos mesmos, estes poderão ser identificados nos quadrantes do 

modelo apresentado, e assim, gerenciados conforme as ações descritas. 

O uso das definições e do modelo stakeholder salience, em conjunto com os resultados 

obtidos e as matrizes de poder, legitimidade e urgência, identificam os tipos e as 

classificações de cada stakeholder, apresentando assim, as recomendações de gerenciamento 

necessárias para que a associação de alunos e egressos potencialize resultados positivos em 

seu desenvolvimento, bem como as instituições de ensino superior, utilizem do mesmo 

modelo na gestão administrativa de suas partes interessadas. 

A possível sequência deste estudo pode ser a aplicação efetiva dos modelos 

desenvolvidos e apresentados, bem como a ampliação das pesquisas sobre os envolvidos no 

processo descrito e que podem gerar maiores resultados para avaliações e tomada de decisão 

junto às associações de alunos egressos e suas respectivas instituições de ensino superior. 

Após o desenvolvimento de novas pesquisas em conjunto com a sua aplicabilidade e 

avaliação dos resultados, pretende-se que este modelo seja estendido à outros cursos de pós-

graduação ou demais níveis educacionais, colaborando para o crescimento e desenvolvimento 

de cada um, seus envolvidos diretos e indiretos além da sociedade como um todo. 

  

 

5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo desta pesquisa-ação foi o de propor modelos para a gestão de projetos que 

venham ser utilizados para o devido desenvolvimento e crescimento dos cursos de pós-

graduação no Brasil, que por passarem por critérios rigorosos de avaliação junto ao Ministério 

da Educação e órgãos afiliados, necessitam de constante aperfeiçoamento em todas as áreas 

que estão inseridas. 

Desta forma, a contribuição ocorreu por meio da revisão teórica realizada, com as 

pesquisas pontuais e, por fim, apresentando os modelos nas figuras 5 e 6 deste documento.  

A limitação, portanto, refere-se ao estudo realizado em uma instituição de ensino 

superior, por meio de uma pesquisa-ação sujeita às inferências do processo metodológico e 
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com o uso de uma pesquisa intencional, para um curso de mestrado profissional desenvolvido 

sob a perspectiva da gestão de projetos. O uso dos modelos apresentados, bem como a 

realização das pesquisas que venham a caracterizar outras instituições de ensino ou cursos de 

graduação e pós-graduação deverão fazer parte de outro objeto de estudo. 
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