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1.  Introdução

3Compromisso com as Partes Interessadas

            

A publicação "Compromisso com as partes interessadas" faz parte de 
uma série de e-books temáticos especialmente desenvolvida pela 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) com o objetivo de ampliar e de 
atualizar os conhecimentos de todos aqueles que procuram infor-
mações sobre a área de gestão organizacional.
 
O propósito deste e-book é apresentar um olhar atual e amplo 
sobre a relação entre as organizações e as partes interessadas, 
apresentando seu conceito, sua importância para as empresas e uma 
das muitas maneiras de classi�car seus diferentes stakeholders.

Assim, espera-se que o leitor compreenda como o entendimento 
sobre as partes interessadas das organizações deve estar al inhado 
à missão da empresa e contribuir para o planejamento estratégico 
e o cumprimento das metas estabelecidas.
 
Esperamos que você desfrute uma boa leitura e sinta-se estimulado a 
continuar o seu processo de capacitação, seja por meio de nossos 

cursos, eventos e/ou grupos de discussão. Para isso, acesse o portal: 

www.fnq.org.br.



Compromisso com as Partes Interessadas

Antes de compreender a importância do compromisso com as partes 
interessadas e como esse assunto se relaciona com o Modelo de 
Excelência da Gestão®, é preciso de�nir o que são partes interessadas.

O conceito é simples. Partes interessadas são todos os elementos 
que, de alguma forma, são afetados ou afetam a sua organização, 
tanto no nível institucional como no operacional.  Também são 
chamados de stakeholders .  

Freeman (1984) de�ne stakeholders como um grupo ou indivíduos que 
afetam e são afetados pela realização dos objetivos da empresa. 
Stakeho lders  i nc luem aque les  i nd i v íduos ,  g rupos  e  out ras  
o rgan i zações  que  têm in te resse  nas  ações  de  uma  o rgan i zação  
e  hab i l i dade  para  i n�uenc iá - la .  (SAVAGE, et al . ,  1991).

2. O que são partes 
interessadas?
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É importante entender que cada organização terá relacionamento 
com diferentes partes interessadas, as quais são particulares de 
cada negócio ou setor.  Todas as empresas, independentemente de 
sua atividade-�m, fazem parte de um ecossistema, composto por 
diversos organismos que interagem entre si  e dependem uns dos 
outros para sobreviver e prosperar. Identi�car e cultivar um bom 
relacionamento com as partes interessadas é tão importante 
quanto a parte operacional de cada organização. 

A gestão das partes interessadas facilita o mapeamento de riscos, o 
direcionamento de recursos, a criação de políticas e processos. Os 
benefícios incluem: 

 al inhamento de valores da gestão com os valores sociais;

 antecipação de ataques dos grupos de pressão;

 melhoria da reputação da organização;

 mapeamento de oportunidades. 



Compromisso com as Partes Interessadas

3.  Classi�cação das partes
 interessadas

Há diversas maneiras de classi�car as partes interessadas. Uma delas 
é a proposta por Mitchell, Agle e Wood, a qual busca entender a 
importância e a ordem de prioridade que cada stakeholder deve ser 
tratado, de acordo com três critérios: legitimidade, poder e urgência. 
Esse modelo de classi�cação é chamado de “Stakeholder Salience”. 
Saliência de stakeholder é de�nida, por sua vez, como o grau de 
prioridade dado pelo gestor às demandas das partes interessadas.

Os autores defendem o modelo por seu dinamismo, já que os atributos 
que conferem a classi�cação a cada parte interessada não são estáticos 
e foram socialmente construídos. Nesse modelo, os stakeholders não 
têm consciência dos seus próprios atributos.

Os atributos MAW - Mitchell, Agle e Wood (1997) 

O instrumento criado pelos autores para avaliar stakeholders está 
baseado em três atributos: poder, legitimidade e urgência. Vamos 
entender, agora, o conceito de cada um.

 Poder  -  é  a  probabi l idade que um ator  tem dentro de um  
 re lac ionamento soc ia l  de estar  em uma pos ição de real izar   
 sua própria vontade, apesar da resistência. O poder pode ser  
 coercitivo, representando as forças e as fraquezas, utilitário,  
 provenientes de fontes materiais e incentivos, ou normativo,  
 que são as in�uências simbólicas (ETZIONI,1964). 

 Legitimidade - a de�nição de legitimidade adotada é a de que  
 um stakeholder legítimo é aquele cujas ações são vistas como  
 apropriadas, adequadas e legítimas dentro de um sistema   
 social constituído de normas, valores, opiniões e de�nições  
 (SUCHMAN,1995). 

 Urgência - a urgência é baseada na sensibilidade e na criticidade  
 de tempo em relação às demandas do stakeholder (JONES,1995).  
 É o grau com o qual as partes interessadas podem reivindicar  
 e serem imediatamente atendidas. Embora as sensibilidades de  
 tempo sejam necessárias para identi�car a urgência em serem  
 atendidas as reinvindicações de stakeholders, não são o su�ciente.  
 O stakeholder precisa ter a visão de que suas reinvindicações  
 e seu relacionamento com a empresa são extremamente importantes.
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Tipologia de stakeholder 

Ao analisar esses três fatores (poder, legitimidade e urgência) é 
possível identi�car sete tipos de partes interessadas, de acordo 
com sua situação. Veja abaixo.

Os stakeholders  que possuem os atr ibutos de poder ,  leg it imidade 
e  urgência  concomitantemente são chamados de stakeholders  
de�nit ivos ,  ou se ja ,  que possuem alta  sal iênc ia  e  merecem 
atenção e  pr ior idade às  suas re inv indicações .  Há stakeholders  
que possuem dois  dos três  atr ibutos .  Esses  são cons iderados com 
sal iênc ia  moderada.  Os  stakeholders  dormente,  d iscr ic ionár io  e  
demandante são cons iderados de baixa sal iênc ia ,  po is  possuem 
somente um atr ibuto .

Demandante

Discricionário

Dormente

Dependente

Perigoso

Dominante

De�nitivo

Classi�caçãoUrgênciaLegitimidadePoder

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

Stakeholder

Fonte: Adaptado de Mitchell et al (1997)

X
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Essa classi�cação também é representada neste diagrama:

modelo stakeholder salience
Poder

Urgência Legitimidade

Stakeholder 
adormecido

Stakeholder 
Perigoso

Stakeholder 
Definitivo

Stakeholder 
Dominante

Stakeholder 
Dependente

Stakeholder 
Exigente

Stakeholder 
Discricionário

Stakeholder  adormecido :  é aquele que, na organização, possui 
poder para impor alguma decisão, mas há pouca interação, pois não 
tem legitimidade ou urgência.

Stakeholder  discricionário :  não possui  urgência ,  apesar  de ter  
leg it imidade.  Além disso, não tem poder de in�uenciar a organização. 
São mais receptivos e envolvidos com a responsabil idade social 
corporativa.

Stakeholder exigente :  é aquele que não possui poder ou legitimidade. 
Consequentemente, não deve atrapalhar a organização. É necessário 
monitorá-lo, pois tem potencial para obter outro atributo.
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Stakeholder  dominante :  é aquele que espera e recebe muita 
atenção na organização. In�uencia a empresa, pois tem poder e 
legitimidade. Possui um mecanismo formal na importância do seu 
relacionamento com a organização.

Stakeholder  perigoso :  é aquele que possui poder e urgência, mas 
não legitimidade. Contudo, é possivelmente violento e coercit ivo,
resultando em um perigo.

Stakeholder  dependente :  é aquele que depende do poder de outro 
stakeholder .  Mesmo tendo alegações legítimas e urgentes, suas 
reivindicações somente serão levadas em consideração quando 
outro as apresentar ou defender.

Stakeholder  de�nitivo :  é  aquele  que tem poder  e  leg it imidade.  Os  
gestores  devem dar  pr ior idade e  atenção imediata quando o 
stakeholder  de�nit ivo alegar  urgência .



Compromisso com as Partes Interessadas

            

10

            

4. Gestão de stakeholders 

A gestão de stakeholders busca estabelecer uma conexão entre a 
percepção do gestor acerca da importância das partes interessadas 
e a maneira como os recursos organizacionais serão distribuídos 
entre eles. Em outras palavras, trata-se de alocar recursos de 
forma e�ciente, para que as demandas dos  stakeholders  mais 
importantes sejam atendidas de forma prioritária.

Portanto, além de identi�car as partes interessadas que in�uenciam a 
organização, de acordo com os três critérios de legitimidade, poder 
e  urgência ,  também é necessár io  ident i�car  o  potenc ia l  dos  
stakeholders  em cooperar  ou ameaçar  uma organização para a  
part i r  da í  de�nir  as  estratégias  de atuação.  

Um dos modelos  mais  ut i l izados é  a  “Estratégia  Genér ica de 
Savage et  al  (1991)” .  Para os  autores ,  o  potenc ia l  de ameaça 
es tá  re lac ionado  ao poder  da parte interessada,  que pode ser  
cons iderada uma função da dependência que a organização tem do 
stakeholder .  O potencial de colaboração está relacionado com a 
capacidade de expandir sua interdependência com a organização.

Sendo ass im,  tem-se quatro c lasses  de stakeholders ,  de  acordo 
com class i�cação de Savage et  a l .  (1991) :

Potencial dos Stakeholders em 
Ameaçar a Organização

Potencial dos 
Stakeholders em 
Colaborar com a 

Organização

ALTO BAIXO

TIPO 4: 
Ambíguo

Estratégia: Colaborar

TIPO 1: 
Dispostos a Apoiar

Estratégia: Envolver

TIPO 3: 
Indispostos a Apoiar

Estratégia: Defender

TIPO 2: 
Marginais

Estratégia: Monitorar

ALTO

BAIXO
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Stakeholders  d ispostos  a  apoiar  -  possuem ba ixo  potenc ia l  
em ameaçar  e  a l to  potenc ia l  em cooperar .  Pa ra  es te  t i po  de  
s takeho lder ,  sugere-se  a  es t ra tég ia  de  envo lv imento ,  que  
cons i s te  em in tegra r  esse  t i po  de  s takeho lder  nos  p rocessos  
de  tomada  de  dec i são  da  o rgan i zação ,  aumentando  ass im  o  
seu  potenc ia l  cooperat i vo .

Stakeholders  marginais  - não são nem altamente ameaçadores, 
nem especialmente cooperadores. Não estão muito envolvidos 
com a organização. Para este tipo, sugere-se a estratégia de 
monitoramento, que consiste na busca em atender às demandas 
mais importantes para mantê-lo com baixo potencial de ameaça, 
ou ainda, atender às questões mais especí�cas para tentar 
elevar seu potencial de cooperação e reduzir a ameaça.

Stakeholders  ind ispostos  a  cooperar  -  possuem alto  potenc ia l  
de ameaça e  ba ixo potenc ia l  em cooperação.  Esses ,  os  
gestores  devem se preocupar  muito .  Esses  stakeholders  
podem ser  concorrentes ,  s ind icatos  e ,  às  vezes ,  governo e  
míd ia .  Sugere-se a  estratégia  de defesa,  que cons iste  em 
buscar  reduz ir  a  dependência  que a  organização tem dessa 
parte interessada.

Stakeholders  ambíguos -  têm alto potencial em ameaçar, assim 
como em cooperar. Aqui, podem estar apoiadores e não apoiadores. 
Para esse tipo, sugere-se a estratégia de colaboração, que consiste 
em buscar parcerias para reduzir o potencial de ameaça e elevar o 
de cooperação.

O potenc ia l  para a  cooperação do stakeholder  é  part icularmente 
re levante ,  po rque  e le  pode  l evar  as  companh ias  a  un i r  fo rças  
com out ros  s takeho lders ,  resultando em uma melhor administração 
dos meios de negócios. 

F requentemente ,  quanto  ma i s  dependente  a  par te  i n te ressada  
fo r ,  ma io r  é  a  vontade  de  cooperar .  As  empresas ,  ao  focar  no  
potenc ia l  dos  s takeho lders - chave  para  ameaçar  e  cooperar ,  
podem reconhecer  suas  necess idades  emergentes ,  mod i�car  
p lanos  para  envo lvê- los  e  desv ia r  p rob lemas  assoc iados  à  
o rgan i zação  (Savage  e t  a l . ,  1991 ) .  
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Pr inc íp ios  de gestão

Para apoiar  a  de�nição das estratégias ,  o  gestor  deve ter  em 
mente algumas premissas .  Para tanto ,  l i stamos,  abaixo ,  a lguns 
pr inc íp ios ,  que devem nortear  esse planejamento.  Os Pr inc íp ios  
de Gestão de Stakeholders  foram desenvolv imentos pelo  The 
Clarkson Center  for  Bus iness  Eth ics  (1999) .  São eles :

1  -  Os  gestores  devem reconhecer  e  monitorar  at ivamente os  
interesses  de todas as  partes  interessadas leg ít imas e  devem 
cons iderar  adequadamente seus interesses  na tomada de dec isão 
e  nas operações .

2 - Os gestores devem ouvir  e se comunicar  abertamente com os 
stakeholders sobre suas respectivas preocupações e contribuições 
e sobre os r iscos que assumem devido ao seu envolvimento com a 
organização. 

3  -  Os gestores devem adotar processos e modos de comportamentos 
que são sensíveis às preocupações e capacidades de cada stakeholder.

4 - Os gestores devem reconhecer a interdependência dos esforços e 
recompensas dos stakeholders e devem procurar realizar uma 
distribuição justa dos benefícios e ônus da atividade corporativa entre 
eles, levando em conta seus respectivos riscos e vulnerabilidades.

5 - Os gestores devem trabalhar em cooperação com outras entidades, 
pública e privada, para garantir que os r iscos e danos resultantes 
das atividades corporativas sejam minimizados e, se não puderem ser 
evitados, sejam apropriadamente compensados.

6  -  Os  gestores  devem evitar  totalmente  at iv idades que possam 
colocar  em r isco d i re i tos  humanos inal ienáveis  (por  exemplo ,  o  
d i reto à  v ida)  ou dar  or igem a r iscos ,  q u e  s e j a m  c l a r a m e n t e  
i n a c e i t á v e i s  p a r a  a s  p a r t e s  i n t e r e s s a d a s .

7  -  Os  gestores  devem  reconhecer  os  potencia is  con�itos  entre 
seu própr io  papel  e  sua responsabi l idade legal  e  moral  junto aos 
interesses  dos stakeholders  e  devem abordar  esses  con�itos  por  
meio da comunicação aberta ,  informação adequada,  s istemas de 
incent ivo e ,  se  necessár ios ,  de rev isão de terce i ros .
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5. Compromisso com as 
partes interessadas no MEG

O compromisso com partes  interessadas é  uma peça fundamental  
no  d ia  a  d ia  de  uma  o rgan i zação ,  tanto  que ,  na  nova  ve rsão  do  
Modelo  de  Exce lênc ia  da  Gestão® (MEG) ,  em  sua  21ª  ed i ção ,  
to rnou-se  um dos  Fundamentos  da  Ges tão  para  Exce lênc ia .  

De acordo com o MEG, as organizações são um sistema vivo, integrantes 
de um ecoss istema complexo,  com o qual  interage e  do qual  
depende.

Portanto, como falamos nos capítulos anteriores, é importante 
mapear os stakeholders  de uma organização, criar um canal de 
comunicação e cultivar um bom relacionamento com eles. O própr io  
Modelo de Excelência  da Gestão® (MEG)  da FNQ coloca-se como 
um instrumento para alcançar  esses  objet ivos .

A 21ª edição do MEG estrutura-se em oito Fundamentos de Excelência 
que,  por  sua vez ,  são desenvolv idos em Temas.  Os  Temas serão 
concretizados em Processos, que auxiliam as organizações a encontrar 
soluções para os desa�os especí�cos de seus negócios por meio de 
ferramentas e metodologias.

No caso do Fundamento “Compromisso com as partes interessadas”, 
há cinco Temas que devem ser observados. Con�ra abaixo.

Requis ito  das partes  interessadas

Dentro desse Tema,  são ident i�cados três  processos ,  são eles :

1.  De�nição das partes  interessadas
 a .  Identi�cação das partes interessadas tradicionais (controlador,  
 cliente, fornecedor, sociedade, força de trabalho)
 b. Identi�cação das partes interessadas não tradicionais (por exemplo,  
 governos, órgãos reguladores, sindicatos, parceiros, imprensa,   
 gerações futuras, investidor etc.)
 c .  Priorização das partes interessadas relevantes para os   
 negócios e as estratégias
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2. Identi�cação das necessidades e expectativas das partes interessadas:
 a. De�nição de métodos especí�cos ou não para cada parte  
 interessada priorizada
 b .  Compreensão das necessidades e expectativas identi�cadas
 c .  Priorização das necessidades e expectativas, considerando  
 critérios de relevância

3. De�nição dos requisitos das partes interessadas
 a .  Tradução das necess idades e  expectat ivas  das partes   
 interessadas em requisitos de desempenho, incluindo os   
 aspectos legais e de produtividade
 b .  De�nição do n ível  de atendimento
 c .  Comunicação do nível de atendimento às partes interessadas.

Relacionamento com as partes  interessadas

Neste Tema,  também ident i�camos três  processos ,  são eles :

1.  Estabelec imento de canais  de relac ionamento
 a .  De�nição
 b .  D ivulgação
 c .  Monitoramento

2.  Tratamento das manifestações
 a.  Tratamento de solicitações, reclamações e sugestões,   
 formais e informais
 b .  Feedback  de e  para partes  interessadas ou áreas
 c.  Utilização das informações para a melhoria de produtos e processos
    d .  Relac ionamento ét ico com cada parte interessada

3.  Comunicação
 a .  Interação da l iderança com as partes  interessadas
 b .  Pronta d ivulgação dos fatos  importantes
 c .  Relac ionamento ét ico com cada parte interessada

Cl iente
Dentro do Tema “Cl iente” ,  há dois  processos :

1.  Desenvolv imento de mercado
 a. Análise e segmentação de mercado
 b. Tradução dos comportamentos dos clientes em requisitos de desempenho
   c. De�nição dos clientes-alvo
   d. Gestão da marca
   e. Divulgação de produtos, incluindo os cuidados necessários ao seu uso  
 e os riscos envolvidos
 f. Avaliação da imagem, considerando as formas de de�nição de seus atributos
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2.  Relac ionamento com cl ientes
 a.  Acompanhamento das transações com clientes, incluindo os novos,  
 assim como a inserção dos novos produtos no mercado
 b .  Avaliação da satisfação, �delidade e insatisfação dos clientes,  
 incluindo as comparações em relação aos concorrentes ou a organizações  
 de referência

Fornecedor
Dentro desse Tema,  são ident i�cados dois  processos ,  são eles :

1.  Desenvolv imento de fornecedores
 a. Aquisição de bens e serviços de fornecedores locais
 b. Implementação de melhorias, inovações e otimização de custos
 c. Erradicação do trabalho infantil, degradante ou forçado
 d. Redução dos impactos ambientais e sociais com relação aos produtos  
 fornecidos
 e. Identi�cação de potenciais fornecedores
 f. Quali�cação
 g. Seleção
 h. Avaliação de desempenho, considerando os requisitos de fornecimento

2.  Relac ionamento com fornecedores
 a. Comunicação do desempenho
 b. Comprometimento da força de trabalho dos fornecedores que atuam  
 na organização com os valores e princípios desta, incluindo os relativos a:
 responsabilidade socioambiental; saúde e segurança; direitos humanos;
 combate à corrupção; bem como com as diretrizes a eles aplicáveis

Força de trabalho
Neste Tema,  ident i�camos os  seguintes  processos :

1.  Desenvolv imento da força de trabalho
 a. Quali�cação
 b. Seleção
 c. Integração com a cultura organizacional
 d. Preparação das pessoas para o exercício de suas funções
 e. Remuneração, reconhecimento e incentivos, visando à cultura da   
 excelência
 f. Avaliação do desempenho das pessoas e das equipes, incluindo os líderes
 g. Identi�cação de necessidades de desenvolvimento, considerando a   
 participação dos líderes e das próprias pessoas
 h. Concepção das formas de desenvolvimento
 i. Avaliação da e�cácia dos programas de desenvolvimento
 j. Promoção do desenvolvimento integral das pessoas como indivíduos e cidadãos

2.  Relac ionamento com a força de trabalho
 a. Tratamento dos perigos e riscos relacionados à saúde e à segurança
 b. Promoção do bem-estar, satisfação e comprometimento das pessoas
 c. Avaliação do clima organizacional
 d. Promoção da melhoria da qualidade de vida dentro e fora do ambiente 
 de trabalho
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Mapa de partes  interessadas

Con�ra, abaixo, algumas ferramentas e metodologias que podem ajudar a 
colocar em prática os processos acima citados.

Anál ise  mercadológica
Ferramenta que anal isa  o  grau de atrat iv idade de um setor  da 
economia .  E le  ident i�ca os  fatores  que afetam a compet it iv idade,  
entre  os  quais  uma das forças  está dentro do própr io  setor ,  
sendo que os  demais  são externos .  São eles :  r ival idade entre 
concor rentes ,  ba r re i ras  à  ent rada  de  concor rentes ,  poder  de  
barganha dos compradores ,  poder  de barganha dos fornecedores ,  
ameaça de produtos ou bens subst i tutos .  

CRM -  Customer Relat ionship Management
Estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação 
das necessidades e potenciais de uma organização, que permite 
desenvolver técnicas de gestão de relacionamentos com clientes, de 
forma a  conqu i s ta r  a  s u a  � d e l i d a d e  m a x i m i z a n d o  a s  r e l a ç õ e s  
a  l o n g o  p r a z o .

Diagrama de poder  e  in�uência
Ferramenta utilizada para a coleta e análise de informações sobre os interesses, 
objetivos e preferências das partes interessadas, para se mapear os riscos e as 
necessidades de comunicação de uma organização.

Representação grá�ca das principais partes interessadas, seus interlocutores, 
formas de contato, necessidades, preferências. Pode conter, ainda, relação com 
processos e a estratégia, bem como níveis de atendimento pactuados e formas 
de relacionamento.

Pesquisa de Cl iente
Avaliação realizada por uma organização, utilizando questionário, entrevista, 
grupo focal para identi�car a satisfação, insatisfação, tendências, comporta-
mentos ou percepção do cliente sobre determinado produto da organização.

Pesquisa de Imagem
Avaliação realizada por uma organização para identi�car os níveis de percepção 
das partes interessadas sobre a organização como um todo.

Pesquisa de Mercado
Avaliação realizada por meio de estudos para a abertura ou 
expansão de um novo negócio. A pesquisa é um recurso importante 
que serve para: conhecer o per�l do cl iente; perceber a estratégia 
dos concorrentes e observar seus pontos fortes e fracos; analisar 
os fornecedores e as organizações que fornecem produtos e 
serviços.



       
       

Plano de Comunicação
Ferramenta básica das diversas áreas de uma organização, principalmente das 
áreas de comunicação e marketing, pela qual se estabelece o caminho que a 
comunicação organizacional irá percorrer. Pode ser aplicada por meio de anális-
es e estudos sobre a organização e de pesquisas sobre o mercado e as tendên-
cias para atingir as partes interessadas com as mensagens adequadas.

QFD -  Desdobramento da Função Qual idade
Ferramenta ut i l izada para traduzir  as  necess idades e  expectat i -
vas  das partes  interessadas em requis i tos  de desempenho de um 
produto ou processo.

Segmentação de Mercado
Metodologia que permite identi�car num mercado heterogêneo um 
determinado grupo de indivíduos, com respostas e preferências 
semelhantes de produtos. Pode compreender distintos tipos de 
análise, como geográ�ca, demográ�ca, psicográ�ca (estilo de vida, 
personalidade, classe social) ,  comportamental (conhecimento, 
atitude, uso ou resposta a um produto).
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6. Sobre a FNQ

Há mais de 25 anos, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) promove o desen-
volvimento das organizações por meio da geração e da disseminação de conhe-
cimento na área da gestão no Brasil. Dessa forma, estimula a busca por uma 
gestão para excelência. Com um trabalho estruturado no Modelo de Excelência 
da Gestão® (MEG), a Fundação tem promovido uma metodologia de avaliação, 
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão que pode ser 
aplicada a organizações de todos os portes, a partir de uma base teórica e 
prática, dentro dos princípios da identidade empresarial e do atual cenário do 
mercado.
 
Assim, a FNQ propõe-se a apoiar as empresas que buscam o desenvolvimento e 
a evolução de sua gestão. Para isso, promove um calendário de ações anuais, 
com diversas atividades de capacitação, com o objetivo de aprimorar as ativi-
dades desenvolvidas na área de gestão, contribuindo para a melhoria do 
desempenho das organizações brasileiras.
 
Con�ra os materiais disponíveis no portal da FNQ, como publicações, artigos, 
entrevistas, cases de sucesso e Comunidade de Boas Práticas e amplie o seu 
conhecimento na área de gestão organizacional.

Fontes:

Artigo Portal dos Administradores - Stakeholder
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/stakeholder/57278/ 

Artigo Portal da Administração - Stakeholder: Do signi�cado à classi�cação
http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-signi�cado-classi�cacao.html 

Guia de Referência da Gestão para Excelência da FNQ - 21ª 
edição, 2016

Savage, G. T. ,  Nix,  T.  W.,  Whitehead, C.  J . ,  & Blair ,  J .  D. (1991).  
Strategies for assessing and managing organizational stakeholders. 
Academy of Management Executive, 5(2), 61-75. 

O Papel  dos Stakeholders  na Sustentabi l idade da Empresa:  
Contribuições para Construção de um Modelo de Análise - Mariana 
Galvão Lyra, Ricardo Corrêa Gomes, Laércio Antônio Gonçalves 
Jacovine 

Robert Edward Freeman - "Strategic Management: A Stakeholder 
Approach"

Wikipédia. Stakeholder .  Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
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