
 

 
Artigo: Ranking de Engajamento de Stakeholders  
 
por Carlos Pedro Staudt,  
 
 
Importantes movimentos como o capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders e a 
economia circular surgiram no início deste século apontando que o atual modelo de capitalismo 
não poderia se manter sem o reconhecimento do potencial dos stakeholders nos resultados 
das empresas.  
 
Uma coisa está clara, uma empresa não pode apenas se atentar ao lucro e atender os 
caprichos e o imediatismo dos investidores. Até porque gerar valor para todos os stakeholders 
(partes interessadas) garante resultados financeiros, no longo prazo, bem melhores do que a 
média alcançada pelo mercado tradicional. 
 
Introdução 
 
Stakeholders ou partes interessadas, como ONGs, Fornecedores, Clientes, Empregados, 
Acionistas, Meio ambiente, Comunidade local, Sociedade, Imprensa, Governo, entre outros, 
estabelecem uma relação de interesses e expectativas diante do desempenho da empresa. 
Veja figura 1. 
 
A empresa que avança no caminho do desenvolvimento sustentável amplia a importância 
de se relacionar e se comunicar com todos os seus stakeholders, principalmente os que 
ainda não haviam sido identificados, e também com as mais tradicionais porém de uma 
forma inovadora.  
 
Nem sempre as expectativas/interesses de um stakeholder em relação a empresa se traduzem 
em demanda financeira ou direitos legais. Por vezes trata-se simplesmente do direito de ser 
ouvido.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplo de Stakeholders no campo de engajamento de uma empresa.  
 



Pode ocorrer em alguns casos que stakeholders não consigam comunicar de maneira 
organizada e/ou articulada seus interesses diante da empresa. Nem por isso devem ser 
negligenciadas. Isto se verifica principalmente com relação a grupos vulneráveis. A Empresa 
também deverá atentar-se para a legitimidade de organizações que se apresentam em nome 
de stakeholders que não possuem interlocução própria, como futuras gerações e meio 
ambiente, por exemplo.  
 
1. Estágios do processo de engajamento 
 
Antes de mais nada deve-se organizar um grupo de trabalho (GT) na empresa, reunindo 
representantes de diversas áreas, desde recursos humanos, compras, vendas, financeiro, 
qualidade, até meio ambiente. O GT terá a incumbência de atuar em todos os estágios 
apresentados a seguir, além de elaborar e implementar o Plano de Engajamento (PLEN). 
 
Importante convidar para o GT pessoas que conheçam bem a empresa e que já tenham algum 
conhecimento dos stakeholders. Deve-se também organizar um grupo de validação (GV) 
composto por lideranças da empresa que validarão o PLEN e acompanharão o andamento das 
respectivas ações. 
 
1.1 Identificação dos stakeholders  
 
A importância da identificação dos stakeholders deve ser reconhecida no propósito da 
empresa. A percepção do alcance dos impactos da empresa em relação as suas principais 
decisões e atividades facilitará a identificação de seus principais stakeholders.  
 
1.2 Mapeamento inicial da interação de cada stakeholder com a empresa 
 
Levantar as primeiras questões relativas a dinâmica entre os stakeholders e a empresa. Pode-
se classificar os stakeholders como primários quanto estes tem relações formais ou diretas com 
a empresa (exemplos: empregados, fornecedores, investidores e clientes) e secundários 
quando as relações são menos formais ou indiretas (exemplos: meio ambiente e comunidade 
local). 
 
1.3 Abertura de diálogo com cada stakeholder 
 
Formalizar um encontro entre representantes da empresa (GT) e o(s) representante(s) do 
stakeholder para que as partes possam se conhecer melhor. Capturar as primeiras impressões 
do status de interação. 
 
1.4 Identificação das expectativas e demandas de cada stakeholder 
 
O GT da empresa promoverá o segundo momento de diálogo, oportuno para conhecer e 
ampliar a relação entre as partes. Partindo dos registros do primeiro encontro (abertura de 
diálogo). 
 
1.5 Elaboração de um plano de engajamento dos stakeholders – PLEN  
 
O GT da empresa deverá identificar as principais expectativas e demandas dos stakeholders e 
definir as ações de engajamento (oficinas, dinâmicas, eventos, visitas, entre outros). Tudo isso 
será formalizado no PLEN (plano de engajamento). As ações deverão ser monitoradas por 
meio de indicadores. 
 

1.6 Abertura de um canal de comunicação oficial com os stakeholders 
 



Estabelecer um canal efetivo de comunicação de mão dupla com os stakeholders, além do 
Relatório de Sustentabilidade.  
 

1.7 Nível de engajamento regular → 20% a 40%  
 
1.8 Nível de engajamento bom → 40% a 60%  
 
1.9 Nível de engajamento ótimo → 60% a 80%  
 
1.10 Nível de engajamento excelente  > 80%  
 
para os itens 1.7 a 1.10: Estabelecer o nível de engajamento a partir de uma  métrica com 
base nos indicadores do PLEN. Monitorar as ações do PLEN e a sua revisão com periodicidade 
adequada. 

 

2. Engajamento dos stakeholders 
 
Aqui serão apresentados apenas seis stakeholders (empregados, fornecedores, clientes, meio 
ambiente, comunidade local e investidores). Naturalmente outros poderão ser identificados 
conforme definido no estágio 1.1 que trata do processo de identificação. A cada novo estágio 
de engajamento alcançado Existe uma pontuação correspondente (ranking de pontos), 
conforme indicado nas tabelas de 1 a 6, veja a seguir.  
 

2.1 Empregados 
 
Os empregados impulsionam a inovação, tem atuação direta na empresa. Devem ser 
reconhecidos como geradores de valor. Não podem ser tratados apenas como recursos, como 
matéria-prima por exemplo. O grau de engajamento dos empregados nos Estados Unidos gira 
em torno de 30%, já a média mundial não passa dos 15%. Isso significa dizer que há muito 
trabalho pela frente e muitos frutos a colher também.  
 

Tabela 1. Estágios do processo de engajamento dos empregados de uma empresa. 
 
 
2.2 Fornecedores 
 
Os fornecedores tradicionalmente são os menos engajados de todos os stakeholders de uma 
empresa, quando deveriam ser muito mais considerados pela sua importância na cadeia de 
valor. Muitas empresas ainda operam no leilão de preços, sem se importarem com a qualidade 
e capacidade produtiva, além da saúde financeira dos fornecedores. Esse jogo precisa ser 
revertido com urgência. 
 



Tabela 2. Estágios do processo de engajamento dos fornecedores de uma empresa. 
 

2.3 Clientes 
 
Tradicionalmente os clientes são vistos apenas como meio de obtenção de lucros. Conhecendo 
melhor o cliente a empresa pode inovar nessa relação, conquistar a sua confiança e oferecer 
produtos e serviços mais atraentes. Reconhecer o cliente como stakeholder pode gerar 
melhores negócios ao longo do tempo. 
 

Tabela 3. Estágios do processo de engajamento dos clientes de uma empresa. 
 
 

2.4 Meio ambiente 
 
Em geral a cultura empresarial acredita que a natureza é uma fonte inesgotável de recursos 
apesar de tantos alertas por parte dos cientistas. Também acreditam na capacidade inesgotável 
da natureza de tratar os resíduos de produção, a poluição do ar e das águas. Quando se 
reconhece o meio ambiente com um stakeholder relevante começa-se a agir proativamente 
com mais prudência, criatividade e tecnologia. Mesmo porque o meio ambiente não possui 
interlocução própria, ela pode vir da legislação, das ONGs, dos governos, da mídia, da 
comunidade local e da sociedade em geral.  
 
 



Tabela 4. Estágios do processo de engajamento de representantes do meio ambiente de uma empresa. 
 
 

 

2.5 Comunidade local 
 
Com frequência as empresas se esquecem que estão inseridas numa comunidade. As 
comunidades acreditam que são invisíveis a empresa. Esse cenário precisa evoluir. Já as 
empresas que operam com propósito contribuem para a melhoria da comunidade a partir do 
momento em que estas são ouvidas e entendidas como stakeholder. Possivelmente muitos dos 
empregados são moradores da comunidade. As comunidades se organizam de alguma 
maneira e seus lideres podem fazer a ponte com a empresa. 
 

Tabela 5. Estágios do processo de engajamento da comunidade local de uma empresa. 
 
 

2.6 Investidores (acionistas) 
 
Para muitas empresas os investidores são considerados os únicos stakeholders que devem ser 
valorizados. Os investidores podem acelerar e ampliar o sucesso da empresa, desde que isso 
seja pensado a longo prazo e que sejam avaliados os impactos dos investimentos na 
comunidade local, sociedade e meio ambiente. Cabe ressaltar que os verdadeiros investidores 
não são especuladores e estão alinhados com o propósito da empresa.  
 



Tabela 6. Estágios do processo de engajamento dos investidores de uma empresa. 

 

 

3. Ranking de engajamento dos stakeholders 
 
O ranking de engajamento dos stakeholders visa orientar e auxiliar a empresa no 
reconhecimento da sua real situação frente aos seus stakeholders. Para tal foi elaborada a 
tabela 7, com 5 níveis de pontuação de acordo com o número de stakeholders envolvidos (6 a 
10). 
 
Soma-se aos pontos alcançados em cada das tabelas do item 2. Com a pontuação final pode-
se chegar na janela correspondente da tabela 7. Nessa linha é informada de maneira sucinta a 
situação do processo de engajamento e na sequência a posição no ranking de engajamento.  
 

Exemplo do resultado de uma empresa com 50 pontos e 6 stakeholders: 
 
Visualizar na tabela 7. a janela superior na primeira coluna da esquerda (faixa de 48 

a 60 pontos). Os 50 pontos estão mais próximo do limite inferior dessa faixa.  
Nesse caso o nível de engajamento é ótimo e a empresa alcançou o 2º lugar no 

ranking de engajamento.  

 

Vale lembrar que, para uma empresa obter um bom resultado ela deve definir uma estratégia 
adequada de engajamento dos seus Stakeholders. Para tal deve-se valer de um bom plano de 
engajamento com efetiva avaliação e monitoramento da qualidade deste processo, além de um 
bom canal de comunicação institucional.  
 



Tabela 7. Ranking de engajamento dos stakeholders de uma empresa. 
 
 
4. Considerações 
 
As empresas se relacionam com um crescente número de públicos (possíveis stakeholders), 
tornando o ambiente de negócios cada vez mais complexo e mais orientado para a 
sustentabilidade. A maturidade exigida nesse contexto depende de um bom engajamento dos 
stakeholders. No caminho inverso a falta de engajamento pode gerar conflitos diversos, difíceis 
de serem superados principalmente em tempos de crise. 
 
5. Referências 
 
ABNT NBR ISO 26000:2010 - Diretrizes sobre responsabilidade social (Guidance on social 
responsibility). Arquivo pdf disponível na internet. 
 

AA 1000 SES - Engagament Standard, Versão preliminar – Setembro 2005. Arquivo pdf 
disponível na internet. 
 
Instituto Votorantin. Manual de engajamento com partes interessadas. 2012. Arquivo pdf 
disponível na internet. 
 
Gestão dos Stakeholders/ Coordenação Thelma Rocha, Andrea Goldschmidt. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
 
Sisodia, Ray. Capitalismo consciente: Guia prático / Ray Sisodia: Timothy Henry e Thomas 
Eckschmidt: traduzido por Silvia Morita – Curitiba: Voo, 2018. 
 
Stocker, F.; Mascena, K. M. C. Orientação e gestão para stakeholders no processo de decisão 
organizacional, São Paulo,2019.   
 
 


