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Resumo: O objetivo geral deste artigo é apresentar uma metodologia que, através de um 

índice, IRS – Índice de Reação de Stakeholders, permite avaliar, quantitativamente, como um 

conjunto de stakeholders reage ao desempenho de uma organização sobre determinado tema. 

Essa análise pode ser feita ao longo do tempo e o IRS mostrará um valor para a reação do 

conjunto dos stakeholders em cada momento da avaliação. Isso permite verificar, também, a 

eficiência das ações de engajamento da organização com suas partes interessadas. Como o 

conjunto dos stakeholders sofre variações ao longo do tempo e seus integrantes possuem 

características distintas e em constante mudança, a metodologia utiliza a definição de “Força 

do Stakeholder”,que é uma grandeza que passa a representá-lo e viabilizaa avaliação e os 

cálculos.O IRS é uma ferramenta da Gestão de Stakeholders, que é fundamental para a 

sustentabilidade das organizações. 

 

Palavras-Chave: stakeholder, avaliação, índice 

 

1. Introdução 

No mundo atual não existe mais qualquer possibilidade de uma organização ser 

sustentável sem considerar o ambiente na qual está inserida. Hawley (1968) nos diz que o 

ambiente abrange todos os fenômenos externos que têm ou podem ter influência sobre a 

organização. Tais fenômenos estão relacionados aos stakeholders (FREEMAN, 1984) da 

organização, que necessitam ser identificados e avaliados, a fim de se conhecer em que 

medida se dá essa influência. 

A eficiência da gestão de stakeholders é muito influenciada pelas atividades de análise 

e engajamento (YANG, SHEN, BOURNE, HO & XUE, 2011). As metodologias disponíveis 
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normalmente analisam/avaliam cada stakeholder separadamente, a fim de estabelecer sua 

prioridade em relação aos demais stakeholders identificados. A metodologia proposta neste 

estudo parte da avaliação individual dos stakeholders e associa um valor calculado – IRS - ao 

posicionamento do conjunto de stakeholders (ou subconjunto), sobre um determinado tema, 

num dado momento. 

Uma vez que o IRS permite acompanhar como o posicionamento dos stakeholders 

varia de natureza (apoio ou oposição) e de intensidade (expressa pelo valor do IRS) pode-se, 

inclusive, avaliar os efeitos das ações de engajamento executadas pelas organizações 

(GREENWOOD, 2007). Isto viabiliza a tomada de decisões sobre estratégias de 

relacionamento com stakeholders (FROOMAN, 1999), promovendo ajustes, quando 

necessários.  

Outra importante contribuição é que se podem fazer inúmeras análises com base nos 

valores obtidos para o IRS. Suponhamos, por exemplo, que uma empresa queira avaliar o 

lançamento de um produto em dois mercados diferentes, com seus conjuntos próprios de 

stakeholders. Neste caso,o IRS pode ser utilizado para determinar em qual mercado o produto 

tem maior aceitação. Raciocínio similar pode ser utilizado para projetos distintos e a 

verificação de qual deles provoca a melhor reação entre seus stakeholders. 

Enfim, fazer avaliações com base num índice, calculado de forma sistemática, tornará 

o processo decisório mais objetivo e possibilitará a melhoriada eficácia da gestão estratégica 

das organizações (FREEMAN & MCVEA, 2001). 

Este paper está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta os termos e 

definições utilizados neste estudo. A seção 3 descreve a metodologia proposta, incluindo o 

cálculo do IRS. A quarta e última seção apresenta uma conclusão do estudo e sugestões para 

próximas pesquisas. 

 

2. Termos e definições 

Abaixo apresentamos alguns termos e definições, utilizados neste estudo e que são 

essenciais para o entendimento da metodologia proposta e do IRS. 

 

2.1- Stakeholder (Freeman, 1984) 
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Qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado(a) pela realização dos 

objetivos de uma organização. 

Nota: Neste trabalho a palavra stakeholder é totalmente equivalente a parte 

interessada. 

 

2.2- Tema 

É o objeto de estudo sobre o qual se deseja analisar como os stakeholders se 

comportam em relação a ele. O tema pode ser: a organização como um todo, um projeto, uma 

atividade organizacional, um impacto ambiental, um incidente de saúde e segurança, etc. 

 

2.3- Categorias de Stakeholders 

Subconjuntos de stakeholders afins, de mesma natureza, identificados para facilitar o 

mapeamento e acompanhamento das partes interessadas. 

Tais subconjuntos podem ser, por exemplo, formados por: investidores, acionistas, 

empregados e terceirizados, clientes, fornecedores, órgãos de governo, academia, 

comunidades vizinhas à organização, associações de profissionais e outras 

tantas(DONALDSON, PRESTON, 1995). 

Nota: Neste trabalho concordamos com a opinião de Winn (2001) de que trabalhar 

com categorias de stakeholders é um bom ponto de partida, pois facilita a identificação das 

partes interessadas. 

 

2.4- Identificação de Stakeholders 

Atividade de obtenção de uma listagem de stakeholders que se relacionam ao tema, 

com suas características, de forma que se possa conhecer cada um deles a fim de avaliar se 

afetam ou se são afetados pelo tema e como se posicionam em relação a ele e o influenciam. 

 

2.5- Avaliação de Stakeholders 
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Atividade de determinar a importância do stakeholder no conjunto de stakeholders, a 

partir da medição sistematizada do quanto ele afeta e/ou é afetado pelo tema. 

Notas:  

a) Alguns autores usam a expressão Análise de Stakeholders e neste trabalho não é 

feita distinção entre análise e avaliação de partes interessadas. 

b) O resultado da avaliação de um stakeholder é expressa pela sua “Força” (ver item 

2.14), usada para estabelecer sua Prioridade (ver item 2.15). 

c) Esta atividade pode ser executada individualmente ou em grupo, por quem 

conhece o tema, suas partes interessadas e a intensidade como elas se relacionam 

com ele. A Avaliação de stakeholders será tratada no item seguinte. 

 

2.6- Conjunto de Stakeholders 

É o conjunto formado por todos os stakeholders que foram identificados e avaliados 

em relação a um tema, num determinado momento. 

Nota: Por essa definição fica claro que um stakeholder que não foi avaliado (mesmo 

que tenha sido identificado) não fará parte do Conjunto de Stakeholders. 

 

2.7- Impacto 

É um dos critérios usados para determinar o Tipo do Stakeholder (ver item 2.9), que 

mostra como o stakeholder é afetado pelo Tema e pode ser: 

- Não afeta: o tema não modifica de forma identificável o exercício das atividades 

do stakeholder, tanto no plano pessoal como profissional; 

- Benéfico: o stakeholder é afetado de forma positiva e identificável pelo tema nos 

planos pessoal e/ou profissional; 

- Prejudicial: o stakeholder é afetado de forma negativa e identificável pelo tema nos 

planos pessoal e/ou profissional. 

 

2.8- Reação 
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Um dos critérios usados para determinar o Tipo do Stakeholder (ver item 2.9), que 

mostra como o stakeholder reage ao Tema, independentemente do Impacto, e pode ser: 

- Neutra: o stakeholder é imparcial ou não tem uma posição definida em relação ao 

temaou à forma como a organização o conduz; 

- Apoio: o stakeholder apoia o tema ou a forma como a organização o conduz; 

- Oposição: o stakeholder tem uma posição contrária ao temaou à forma como a 

organização o conduz. 

 

2.9- Tipo de Stakeholder 

A classificação do stakeholder quanto ao Tipo é determinada em função do Impacto e 

da Reação, conforme o quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Tipos de Stakeholders 

Impacto Reação Tipo 

Descrição Código Descrição Código Descrição Código 

Não afeta INA 

Neutralidade RNE Imparcial natural TIN 

Apoio RAP Apoiador voluntário TAV 

Oposição ROP Opositor voluntário TOV 

Beneficia IBE 

Neutralidade RNE Opositor potencial TOP 

Apoio RAP Apoiador natural TAN 

Oposição ROP Opositor convicto TOC 

Prejudica IPR 

Neutralidade RNE Apoiador potencial TAP 

Apoio RAP Apoiador convicto TAC 

Oposição ROP Opositor natural TON 

Fonte: Produzido pelos autores 
 

Nota: Esta tabela foi concebida de forma a privilegiar a segurança, propiciando uma 

maior importância do stakeholder. Por exemplo, se um stakeholder foi beneficiado e tem uma 

reação neutra admite-se que ele pode se tornar um opositor mais adiante. Da mesma forma, se 

ele foi prejudicado e se mantém neutro considera-se que pode se tornar um futuro apoiador. 

 

2.10- Força do Tipo 
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Valor numérico associado ao Tipo de Stakeholder, que expressa o nível de cuidado 

que se deve ter com o stakeholder em função de como ele foi afetado pelo tema e de como 

reage a ele, conforme a tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Força dos Tipos de Stakeholders 

 

Fonte: Produzida pelos autores 

Nota: O Stakeholder Tipo Opositor Natural (TON) possui o maior valor de Força do 

Tipo por ter sido prejudicado e ter uma posição contrária. 

 

2.11- Poder Formal 

Um dos critérios usados para determinar a Força da Influência do Stakeholder (2.13), 

que mede o quanto ele pode impactar o tema por decisões legitimadas pelo exercício de um 

cargo ou função. Adotam-se os seguintes valores: 

- 0- stakeholder não tem poder formal; 

- 1- stakeholder tem poder formal pequeno, localizado; 

- 2- stakeholder tem poder formal médio, de abrangência considerável, mas 

limitada; 

- 3- stakeholder tem poder formal grande, com abrangência ampla, porém limitada; 

- 4- stakeholder tem poder formal excepcionalmente grande e decide em última 

instância. 

Nota: Este critério tem peso 2 no cálculo da Força da Influência do Stakeholder (2.13) 

pois o Poder Formal é exercido de forma mais objetiva e direta do que o  

Poder Informal (2.12).  

Tipo 
Força do Tipo 

Descrição Código 

Imparcial natural TIN 0 

Apoiador 

potencial TAP 4 

voluntário TAV 6 

convicto TAC 10 

natural TAN 8 

Opositor 

potencial TOP 4 

voluntário TOV 6 

convicto TOC 10 

natural TON 12 
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2.12- Poder Informal 

Um dos critérios usados para estabelecer a Força da Influência do Stakeholder (2.13), 

que mede o quanto ele pode influenciar o posicionamento de outros stakeholders sobre o 

tema, independentemente de ter ou não Poder Formal. Este critério tem peso 1 no cálculo da 

Força de Influência e é determinadopelos seguintes valores: 

- 0- stakeholder não tem influência sobre outros stakeholders; 

- 1- stakeholder tem pouco influência sobre outros stakeholders; 

- 2- stakeholder tem uma influência média sobre outros stakeholders; 

- 3- stakeholder tem uma influência grande sobre outros stakeholders; 

- 4- stakeholder tem uma influência excepcionalmente grande sobre outros 

stakeholders. 

 

2.13- Força da Influência 

Valor numérico obtido somando-se duas vezes o valor do Poder Formal ao valor do 

Poder Informal, que mede o quanto o stakeholder tem capacidade de alterar o curso do Tema. 

O valor da Força da Influência varia de 0 a 12. 

 

2.14- Força de um Stakeholder 

Trata-se de um valor numérico, resultante da avaliação de cada stakeholder, obtido 

como o somatório da Força do Tipo com a Força da Influência. Nesta metodologia cada 

stakeholder é associado a um valor de Força, que varia de 0 a 24. 

 

2.15- Prioridade do Stakeholder 

Estabelece o grau de importância que o stakeholder tem no conjunto, indicando o nível 

atenção e cuidado, que deve ser dispensado ao stakeholder em função do tema. A metodologia 

prevê dois tipos de prioridade: 
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- Prioridade Determinada: aquela que é obtida conforme os critérios abaixo: 

a) Alta: se Força da Influência maior ou igual a 8 ou Força do Stakeholder maior 

ou igual a 12; 

b) Média: se Força do Stakeholder maior ou igual a 5 e menor do que 12; 

c) Baixa: se Força do Stakeholder maior ou igual a 1 e menor do que 5; 

d) Latente: se Força do Stakeholder igual a 0. 

- Prioridade Arbitrada: aquela que é estabelecida pelo(s) usuário(s) da metodologia, 

conforme o interesse da organização em priorizar o stakeholder, 

independentemente dos critérios acima colocados. A Prioridade Arbitrada segue a 

mesma escala da Prioridade Determinada. 

 

2.16- Forças Presentes no Conjunto (ou Categorias) de Stakeholders 

Há três tipos de forças presentes no conjunto de stakeholders ou em cada categoria de 

stakeholders do conjunto. A cada tipo de força é associado um valor numérico, assim 

calculado: 

- FI - Força Imparcial: Somatório das Forças de stakeholders cujo Tipo for 

Imparcial; 

- FA - Força de Apoio: Somatório das Forças de stakeholders cujo Tipo for 

Apoiador; 

- FO - Força de Oposição: Somatório das Forças de stakeholders cujo Tipo for 

Opositor. 

Nota: O somatório das Forças acima é denominado Força Total – FT. 

 

3. Descrição da Metodologia 

3.1. Considerações Gerais sobre a Identificação e Avaliação de Partes Interessadas 
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Identificar stakeholders de um tema é o primeiro e fundamental passo da gestão de 

stakeholders. Não é uma atividade fácil estabelecer quem (pessoa ou grupo de pessoas) é 

legitimamente um stakeholder, para merecer a atenção da organização (PHILLIPS, 

2003).Depois de identificadas as partes interessadas precisam ser analisadas/avaliadas e 

priorizadas e tal processo é também chamado de Mapeamento de Stakeholders (BSR, 2011). 

Frooman (1999); Friedman e Miles (2002) e Rowley e Moldoveani (2003) nos 

lembram que a literatura aborda a análise de stakeholders de uma forma estática, apesar das 

mudanças constantes de circunstâncias. Com o passar do tempo podem surgir novos 

stakeholders enquanto outros podem deixar de satisfazer a definição e, portanto, deixam de 

ser partes interessadas. Além disso, os stakeholders podem mudar de posições, passando de 

apoiadores a opositores e vice-versa, bem como a intensidade de suas reações ao tema 

também pode variar. 

Existem muitas formas de identificação de stakeholders. Reed et al (2009) citam como 

exemplos: opinião de especialistas, focus groups, entrevistas semi-estruturadas, snow-ball 

sampling e uma combinação dessas possibilidades.  

Outra maneira de identificar stakeholders, proposta por Chevalier & Buckles (2008) é 

o Diagrama de Rainbow, apresentado na figura 1, abaixo: 

Figura 1 – Diagrama de Rainbow 

 

Fonte: Chevalier e Buckler(2008) 

Há muitas maneiras de se avaliar stakeholders, como forma de priorizá-los, tais como 

as propostas por Mitchell, Agle & Wood (1997) e por Savage, Nix, Whitehead & Blair 

(1991).  Tais metodologias são qualitativas e avaliam cada stakeholder especificamente. A 

metodologia de Mitchell et al (1997), avalia stakeholders segundo três atributos: poder, 

legitimidade e urgência.  



 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração 
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro” 

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

611 

A metodologia de Savage et al (1991) utiliza apenas dois critérios para a avaliação de 

stakeholders: potencial de ameaçar e potencial de cooperar.A partir de tais critérios obtém-se 

quatro tipos de stakeholders, apresentados na figura 2, a seguir: 
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Figura 2 – Tipos de Stakeholders 

 

Fonte: Savage et al (1991) 

Estas duas metodologias foram apresentadas porque são de amplo conhecimento dos 

que estudam e trabalham com gestão de stakeholders e porque influenciaram a metodologia 

proposta pelos autores deste paper, que foi desenvolvida em total concordância com a 

definição de Freeman (1984) e será apresentada no item seguinte. 

 

3.2. Metodologia Proposta para a Análise/Avaliação de Stakeholders 

Brugha & Varvasovsky (2000) consideram que a análise de stakeholders deve ser 

empreendida para que se entendam os seus interesses e a sua influência e como estes fatores 

podem afetar o desempenho da organização. No caso desta metodologia, talanálise é feita por 

Tema e o stakeholder é caracterizado em relação ao efeito do tema sobre ele e a influência que 

exerce sobre o tema. 

Ao se analisar o efeito do tema sobre o stakeholder considera-se o Impacto sofrido por 

ele e a reação que assume em função de tal impacto. Da combinação desses dois fatores 

(Impacto e Reação) determina-se o Tipo de Stakeholder, ao qual está associado um valor de 

Força, aqui denominada Força do Tipo. 

A influência do stakeholder sobre o tema foi dividida em dois fatores independentes: 

Poder Formal e Poder Informal. Frooman (1999) e Gargiulo (1993) nos dizem que há duas 

formas de influência: a influência direta e a indireta. Na primeira forma o stakeholder entra 

em negociação direta com a organização e na segunda exerce esta influência através de 
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terceiros. Nesta metodologia existe uma semelhança entre a primeira forma e o Poder Formal 

e a segunda e o Poder Informal, embora não se tratem de abordagens idênticas.

A avaliação resulta, nesta metodologia, na Força do Stakeholder e sua consequente 

priorização, estabelecendo o lugar que ele ocupa no conjunto, num dado momento

A metodologia de análise/avaliação de stakeholders, proposta pelos autores, é 

sintetizada no fluxograma mostrado 

Figura 

O exemplo abaixo mostra o uso da metodologia acima exposta. Tratam

stakeholders identificados como St. 15, St. 01 e St. 06, das categorias (Cat.) C, A e 

respectivamente. Na tabela 

Prioridade Determinada (2.15)

Tabela 2 –

St. Cat. Impacto Reação

15 C IPR ROP

01 A INA ROP

06 F IPR RAP
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rceiros. Nesta metodologia existe uma semelhança entre a primeira forma e o Poder Formal 

e a segunda e o Poder Informal, embora não se tratem de abordagens idênticas.

A avaliação resulta, nesta metodologia, na Força do Stakeholder e sua consequente 

ação, estabelecendo o lugar que ele ocupa no conjunto, num dado momento

A metodologia de análise/avaliação de stakeholders, proposta pelos autores, é 

no fluxograma mostrado na Figura 3, apresentada abaixo: 

Figura 3 – Fluxograma da Análise/Avaliação de Stakeholders

Fonte: Produzida pelos autores 

O exemplo abaixo mostra o uso da metodologia acima exposta. Tratam

stakeholders identificados como St. 15, St. 01 e St. 06, das categorias (Cat.) C, A e 

respectivamente. Na tabela 2, abaixo, os stakeholders estão apresentados de acordo com a 

Prioridade Determinada (2.15), em função de suas Forças (Força do St.)

 – Exemplo de Análise/Avaliação de Stakeholders

Reação 
Tipo de 

St. 
Força 

do Tipo 
Poder 

Formal 
Poder 

Informal Influência

ROP TON 12 2 3 

ROP TOV 6 4 4 

RAP TAC 8 3 3 

Fonte: Produzida pelos autores 
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rceiros. Nesta metodologia existe uma semelhança entre a primeira forma e o Poder Formal 

e a segunda e o Poder Informal, embora não se tratem de abordagens idênticas. 

A avaliação resulta, nesta metodologia, na Força do Stakeholder e sua consequente 

ação, estabelecendo o lugar que ele ocupa no conjunto, num dado momento. 

A metodologia de análise/avaliação de stakeholders, proposta pelos autores, é 

Fluxograma da Análise/Avaliação de Stakeholders 

 

O exemplo abaixo mostra o uso da metodologia acima exposta. Tratam-se de três 

stakeholders identificados como St. 15, St. 01 e St. 06, das categorias (Cat.) C, A e F, 

, abaixo, os stakeholders estão apresentados de acordo com a 

, em função de suas Forças (Força do St.). 

Exemplo de Análise/Avaliação de Stakeholders 

F.  da 
Influência 

Força do St. 

7 19 

12 18 

9 17 
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3.3. Determinação do IRS - Índice de Reação de Stakeholders 

Ott (1978) nos lembra que o objetivo de um indicador ou índice é reduzir uma 

quantidade grande de dados até um valor simples, sem perda da relevância do significado dos 

dados. 

Mitchell, May & McDonald (1995) nos dizem que os índices nos permitem entender 

sistemas complexos, por meio da sintetização de dados e do estabelecimento das posições 

atuais em relação a objetivos e metas fixado. Dessa forma, afirma, criam-se meios para que 

medidas de gestão possam ser tomadas para se atingirem objetivos e metas definidos. 

É exatamente isso que o IRS faz. Ele é função das Forças Presentesno Conjunto (ou 

Categorias) de Stakeholders (ver 2.16), e é calculado pela fórmula:  

IRS = (FA – FO)/(FA + FO + FI). Seu valor varia de – 1,0 a + 1,0, quando todas as forças 

forem de oposição ou todas as forças forem de apoio, respectivamente. 

Com base no valor do IRS classificamos a reação do conjunto de stakeholders 

considerado, com base em cinco intervalos de igual amplitude, em: 

- Muito desfavorável: -1,0 ≤ IRS < -0,6 

- Desfavorável: -0,6 ≤ IRS < -0,2 

- Neutra: -0,2 ≤ IRS < +0,2 

- Favorável: +0,2 ≤ IRS < +0,6 

- Muito Favorável: +0,6 ≤ IRS < +1,0 

No caso do índice ser de todo o conjunto de stakeholders usaremos IRST (T de Total) 

e no caso de referir-se a uma dada categoria usaremos IRSC (C de Categoria). O mesmo 

critério se aplica às Forças: FIT, FIC, FAT, FAC, FOT, FOC. 

Apresentamos a seguir exemplos de cálculo dos índices de um conjunto de indicadores 

e de uma categoria de stakeholders desse conjunto. 

1- Para o conjunto de todos os stakeholders: 

FIT = 9; FAT = 103; FOT = 171 

IRST = (103 – 171)/(9 + 103 + 171) = -68/283 = -0,24 

2- Para os stakeholders da Categoria C: 

FIC = 0; FAC = 13; FOC = 55 
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IRSC = (13 – 55)/(0 + 13 + 55) = -42/68 = -0,62 

Conclui-se que a reação ao tema na Categoria C é significativamente pior do que no 

conjunto de todos os stakeholders. 

A fim de exemplificar a representação do IRST ao longo do tempo, tomemos os 

seguintes valores hipotéticos para o conjunto de todos os stakeholders de um determinado 

tema de uma dada organização, num dado momento, mostrados na Tabela 3. O gráfico 

correspondente é mostrado na Figura 4. 

Tabela3: Valores de IRST 

Mês IRST 

Março/2017 -0,055 

Julho/2017 +0,418 

Novembro/2017 +0,471 

Março/2018 -0,247 

Julho/2018 +0,622 

Novembro/2018 +0,84 

Março/2019 +0,91 

Fonte: Produzida pelos autores 

Figura 4: Gráfico do IRST 
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Fonte: Produzida pelos autores 

  



 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração 
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro” 

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

617 

4. Conclusões e Sugestões de Futuros Estudos 

Savitz & Weber (2007) nos falam que é um fator crítico para a sustentabilidade do 

negócio envolver stakeholders nas decisões e atividades das organizações, relacionadas a eles, 

como forma de converter possíveis reações contrárias em apoio. E disso decorre a necessidade 

de se verificar em que nível isso foi conseguido, que o IRS atende. 

Tapscott & Ticoll, (2005) nos alertam que não dar a devida importância à gestão de 

stakeholders pode ser fatal para as empresas. As organizações que têm essa consciência não 

apenas precisam implantar gestão de stakeholders como têm de usar ferramentas que 

possibilitem verificar a eficiência desta gestão. 

Por tudo isso, engajar stakeholders passa a ser uma atividade estratégica e não ter 

como medir seus resultados pode ser um erro grave, que o IRS elimina. 

Obviamente, o maior esforço sempre será o de manter em dia a avaliação dos 

stakeholders, cujas características – interesses e influência - podem mudar (e geralmente 

mudam) ao longo de tempo (REED, GRAVES, DANDY, POSTHUMUS, HUBACEK, 

MORRIS, PRELL, QUINN & STRINGER, 2009). Mas, se isso for feito e o mapeamento de 

stakeholders for atualizado devidamente, o IRSexpressará tais mudanças, com eficiência e 

repetibilidade, pois é uma ferramenta de Gestão de Partes Interessadas. 

Pesquisas futuras poderão avaliar o grau de dificuldade do uso dessa metodologia e 

propostas de melhorias serão sempre bem-vindas. De acordo comGirardin, Bockstaller & Van 

der Werf (1999) um “Teste de Utilidade”, para obter opiniões de usuários finais, é um bom 

modo de avaliar a qualidade de um indicador e os autores sugerem o seu uso. 

Uma linha de pesquisa interessante seria o uso de IA (Inteligência Artificial) para a 

identificação e avaliação automatizada de stakeholders, a partir da coleta informações 

disponíveis na Internet. 
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