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PRIORIZAÇÃO DE STAKEHOLDERS: CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS TEÓRICOS 

E EMPÍRICOS 

 

Resumo 

O objetivo desta pesquisa é analisar os conceitos de priorização de stakeholders adotados na 

literatura. Os objetivos específicos são: descrever os conceitos, critérios ou modelos teóricos de 

priorização de stakeholders adotados na literatura; e analisar as contribuições das pesquisas sobre 

priorização de stakeholders. A revisão teórica aborda a teoria dos stakeholders, a priorização de 

stakeholders, e os modelos de saliência e dominância de stakeholders. Coletou-se 214 artigos na 

base ISI Web Of Knowledge, selecionando-se 55 artigos aderentes ao tema de priorização. A 

análise de conteúdo foi realizada em duas categorias: análise descritiva e análise teórica. 

Constatou-se nos estudos analisados que diferentes variáveis podem estar associadas à percepção 

de importância do stakeholder como a saliência, o poder, a legitimidade, a influência do 

stakeholder e a estratégia da empresa. Outras variáveis estão associadas ao atendimento dos 

interesses dos stakeholders, como a contribuição do stakeholder e a função objetivo da empresa. 

Outros estudos enfatizam que a pressão do stakeholder influencia tanto a percepção como o 

atendimento. A contribuição da pesquisa consiste em apresentar uma evolução do modelo de 

priorização de stakeholders baseado nos conceitos de percepção da importância dos stakeholders 

e atendimento dos interesses dos stakeholders como duas perspectivas de análise da priorização. 

 

Palavras-chave: stakeholders, priorização de stakeholders, saliência de stakeholders. 

 

 

 

STAKEHOLDER PRIORITIZATION: THEORETICAL AND EMPIRICAL 

CONTRIBUTIONS 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyze the stakeholder prioritization concepts adopted in the 

literature. The specific objectives are: to describe the stakeholder prioritization concepts and 

models adopted in the literature and analyze the research contribution for the stakeholder 

prioritization literature. The literature review is based on the stakeholder theory, stakeholder 

prioritization, stakeholder salience and dominance. The data was collected from 214 articles in 

ISI Web Of Knowledge, among which 55 relating to the theme were selected. Content analysis 

was conducted in two categories: descriptive analysis and theoretical analysis. In the studies 

analyzed, it was noted that the different variables are likely to be associated with the perceived 

importance of stakeholder: salience, power, legitimacy, stakeholder influence and the company's 

strategy. Other variables are associated with satisfying the interests of stakeholders: the 

stakeholder contribution and the corporate objective function. Other studies say that the 

stakeholder pressure influences the perception and the satisfying the interests of stakeholders. 

The contribution of this research is to present an evolution of the stakeholder prioritization model 

based on the concepts regarding the perception of importance of stakeholders as well as based on 

satisfying the interests of stakeholders as two perspectives of analysis of prioritization. 

 

Key words: stakeholders, stakeholder prioritization, stakeholder salience. 



1  INTRODUÇÃO 

 

A teoria dos stakeholders tem como marco a obra de Freeman (1984), Strategic 

Management: a stakeholder approach. Segundo a definição de Freeman (1984, p.46), 

stakeholders são grupos ou indivíduos que podem afetar ou são afetados pela organização na 

realização de seus objetivos. A teoria dos stakeholders tem se desenvolvido nas últimas décadas, 

apresentando novos conceitos e modelos de gestão. 

Com o desenvolvimento da teoria dos stakeholders, Evan e Freeman (1993) propõem uma 

nova função-objetivo da firma, de servir como um veículo para coordenação dos interesses dos 

stakeholders. Esta função-objetivo da teoria dos stakeholders se contrapõe à função-objetivo da 

teoria da firma, que defende o objetivo de maximização da riqueza dos acionistas. A função-

objetivo da teoria dos stakeholders tornou-se objeto de crítica de alguns teóricos, que levantaram, 

segundo Phillips (2003), interpretações equivocadas da teoria. Algumas destas interpretações 

equivocadas da teoria dos stakeholders são abordadas por Phillips (2003) em sua discussão sobre 

os limites da teoria. Phillips (2003), corroborado por Phillips, Freeman, e Wicks (2003) e 

Freeman et al. (2010), afirma que teóricos utilizaram interpretações equivocadas tanto para 

criticar a teoria dos stakeholders, como para defendê-la. Uma das críticas apontadas consiste na 

afirmação de que todos os stakeholders devem ser tratados igualmente, conforme afirma Gioia 

(1999), Marcoux (2000) e Sternberg (2000).  

Este argumento encontra suporte na dimensão normativa da teoria, na qual Donaldson e 

Preston (1995) defendem que todos os stakeholders têm interesses com valor intrínseco, e não 

devem ser considerados apenas a partir de sua capacidade de promover os interesses de algum 

outro stakeholder. Por outro lado, na dimensão instrumental da teoria, Freeman (1999, p.234) 

afirma que, independente do objetivo da firma, a gestão eficiente deve gerenciar as relações que 

são importantes. Segundo Boaventura et al. (2013), esta afirmação sugere que alguns 

stakeholders podem ser considerados mais importantes, recebendo maior atenção por parte dos 

gestores. Neste sentido, Phillips (2003) acrescenta que a teoria dos stakeholders indica formas 

como os gestores podem priorizar os interesses de alguns stakeholders, como o critério de 

tratamento meritocrático e distribuição justa. Considera-se, portanto, que a priorização de 

stakeholders é uma questão inserida no debate teórico relacionado aos limites da teoria dos 

stakeholders e às dimensões da teoria. 

Ao abordar a priorização de stakeholders, Phillips (2003, p.160) destaca que uma questão 

que historicamente atormenta a teoria refere-se a como os gestores alocam tempo, atenção, 

capacidade e outros recursos escassos entre os stakeholders. O autor também acrescenta que a 

priorização pode ser interpretada de diferentes maneiras. Considerando que a priorização é 

tratada na literatura a partir de diferentes conceitos e modelos, o problema de pesquisa deste 

artigo refere-se à falta de consolidação dos conceitos e modelos de priorização de stakeholders. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar os conceitos de priorização de stakeholders 

adotados na literatura. 

Para atingir este objetivo, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever os conceitos, critérios ou modelos teóricos de priorização de stakeholders 

adotados na literatura. 

b) Analisar as contribuições das pesquisas sobre priorização de stakeholders. 

A contribuição desta pesquisa consiste em apresentar uma consolidação dos estudos 

internacionais que abordam o conceito de priorização de stakeholders, evidenciar as 

contribuições teóricas das pesquisas para o desenvolvimento de um modelo de priorização de 

stakeholders que pode ser auxiliar no desenvolvimento de futuras pesquisas sobre o tema. 



 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Priorização de stakeholders 

O conceito de gestão de stakeholders, segundo Freeman (1984), trata-se do 

relacionamento da empresa com seus stakeholders. Para estabelecer este relacionamento, 

Freeman (1984) propõe um processo estratégico que inclui identificação e análise de 

stakeholders, desenvolvimento de estratégias e planos de ação e implementação e monitoramento 

das estratégias. Ao tratar da implementação estratégica, o conceito de priorização é discutido pelo 

autor, ainda que de forma implícita, ao afirmar que os recursos devem ser direcionados aos 

stakeholders mais importantes, ou seja, aqueles que são vitais para o sucesso futuro da empresa 

(Freeman, 1984, p.159). Concluindo sua obra, o autor ainda discute a questão da primazia do 

shareholder, owners ou acionistas, ao questionar se gestores deveriam atentar-se apenas para os 

interesses dos acionistas ou deveriam considerar os interesses dos demais stakeholders. Esta 

discussão é desenvolvida, em obra posterior de Evan e Freeman (1993) que propõem que a 

função-objetivo da firma deveria ser a de servir como um veículo para coordenação dos 

interesses dos stakeholders. Ao empregar o termo coordenação, os autores não deixam claros 

critérios de priorização, mas rejeitam a primazia do acionista como proposto pela função-objetivo 

da teoria da firma. 

Ao desenvolver o conceito de stakeholders, Clarkson (1995) sugere classificá-los como 

primários ou secundários. Os stakeholders primários seriam aqueles que, sem sua participação, a 

empresa não poderia sobreviver, havendo alto grau de interdependência entre a corporação e seus 

stakeholders primários. Para o autor, os stakeholders primários são, geralmente: acionistas e 

investidores, empregados, clientes, fornecedores, governo e comunidades. Os stakeholders 

secundários são aqueles que influenciam ou afetam, ou são influenciados ou afetados pela 

corporação, mas não possuem relação direta com ela. O autor classifica a mídia e os grupos de 

interesse como stakeholders secundários, pois apesar de não serem essenciais para a 

sobrevivência da organização, podem exercer influência na percepção que os stakeholders 

primários têm da organização. Segundo o argumento do autor, pode-se considerar que os 

stakeholders primários seriam mais importantes que os secundários. Por outro lado, Donaldson e 

Preston (1995, p.68) argumentam que em uma dimensão normativa “todas as pessoas ou grupos 

com interesses legítimos que participam de uma empresa buscam obter benefícios e que não 

haveria a priorização ‘prima facie’ de um conjunto de interesses e benefícios em detrimento de 

outro”. 

 

2.2.1 Saliência de stakeholders 

Segundo Mitchell, Agle e Wood (1997, p.854), a saliência dos stakeholders é definida 

como o “grau em que os gestores dão prioridade às reivindicações concorrentes dos 

stakeholders”. Segundo os autores, os stakeholders podem ser identificados a partir de três 

atributos: (1) o poder dos stakeholders de influenciar a organização, (2) a legitimidade da relação 

do stakeholder com a organização, e (3) a urgência das reivindicações do stakeholder na 

organização. Dessa forma, a saliência do stakeholder está positivamente relacionada com a 

percepção gerencial da presença desses três atributos. 

Poder é considerado pelos autores como a influência de um ator social sobre outro para 

que ele faça algo que não faria sem a sua influência. O poder pode ser coercitivo, utilitário ou 

normativo (Etzioni, 1964). Legitimidade refere-se à adequação das ações de um stakeholder às 

normas, valores e crenças socialmente aceitas (Suchman, 1995), podendo ser considerada nos 



níveis individual, organizacional e social (Wood, 1991). Urgência refere-se ao grau de atenção 

imediata às reivindicações do stakeholder, que está relacionada ao tempo e à importância da 

reivindicação ou da relação com o stakeholder. 

Mitchell, Agle e Wood (1997) desenvolveram uma classificação a partir desses três 

atributos. Inicialmente, os stakeholders que possuem apenas um atributo, são chamados de 

Stakeholders Latentes; aqueles que possuem dois atributos são os Stakeholders Expectantes; os 

que possuem os três atributos são os Stakeholders Definitivos.  

A tipologia de stakeholders desenvolvida dos autores é apresentada na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Tipologia dos stakeholders 
Fonte: Mitchell, Agle & Wood, 1997, p.874. 

 

Os Stakeholders Latentes podem ser: (a) Adormecidos: possuem um único atributo, o 

poder, mas por não possuírem os outros, não o utilizam. Os gestores devem estar atentos, pois 

eles podem adquirir outro atributo; (b) Discretos: possuem um único atributo, legitimidade, mas 

não tem poder nem urgência em suas reivindicações. Os gestores podem direcionar ações de 

filantropia; (c) Exigentes: possuem unicamente o atributo da urgência. Podem ser protestantes 

insatisfeitos com a corporação, mas somente merecerão maior atenção se adquirirem mais um 

atributo. 

Os Stakeholders Expectantes podem ser: (a) Dominantes: têm poder e legitimidade; as 

empresas devem buscar direcionar uma atenção especial aos interesses desses stakeholders e 

elaborar relatórios de prestação de contas para eles; (b) Dependentes: possuem legitimidade e 

urgência; são assim chamados, pois dependem de outro stakeholder, que tenha poder, para 

influenciar a empresa para o atendimento de sua reivindicação; (c) Perigosos: possuem urgência e 

poder; podem ser coercitivos e violentos. 

Stakeholders Definitivos possuem os três atributos: poder, legitimidade e urgência. 

Segundo o modelo, os gestores possuem claramente o dever de atender e priorizar os interesses 

desse tipo de stakeholder. 

 

 

2.2.2 Dominância de stakeholders 

A dominância de stakeholders refere-se à distribuição de benefícios realizada pela 

empresa entre seus stakeholders. Para fins operacionais, dominância é definida como a habilidade 
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de um determinado stakeholders obter recursos de forma preferencial em relação a outros 

stakeholders (Boaventura, Monzoni Neto, Simonetti & Sarturi, 2013). 

A dominância difere do conceito de saliência de stakeholders proposto por Mitchell, Agle 

e Wood (1997). O conceito de saliência está ligado à percepção dos gestores sobre a importância 

dos stakeholders. O modelo de dominância mostra quais são, de fato, os níveis de benefícios 

recebidos pelos stakeholders. Em outras palavras, saliência é o que deve ser considerado pela 

gestão de stakeholders e a dominância é o resultado dessa gestão.  

Com relação à priorização, pode-se afirmar que este conceito é discutido na literatura sob 

essas duas diferentes perspectivas. A primeira está relacionada à percepção do gestor acerca da 

importância do stakeholder. A segunda perspectiva está associada ao atendimento dos interesses 

dos stakeholders. Estas perspectivas podem ser compreendidas por meio do modelo conceitual 

apresentado na Figura 2. 

 
 

Figura 2. Priorização de Stakeholders 
Fonte: Adaptado de Boaventura et al., 2013. 

 

A Figura 2 apresenta as duas formas de compreender a priorização de stakeholders na 

literatura, e conceitos relacionados. A primeira refere-se à percepção da importância dos 

stakeholders pelos gestores, ou seja, os stakeholders priorizados são aqueles considerados mais 

importantes e que recebem maior atenção da gestão. Nesta perspectiva, uma forma que 

hierarquizar os stakeholders por importância trata-se do modelo de saliência de stakeholders. A 

segunda perspectiva refere-se ao nível de atendimento dos interesses dos stakeholders, ou seja, os 

stakeholders priorizados são aqueles que recebem mais recursos do que os outros. Nesta 

perspectiva, uma forma que hierarquizar os stakeholders que pode ser considerada é a 

dominância de stakeholders. 

Acrescenta-se que a gestão de stakeholders busca estabelecer uma conexão entre a 

percepção do gestor acerca da importância dos stakeholders e a maneira como os recursos 

organizacionais serão distribuídos entre eles. Em outras palavras, a gestão almeja alocar os 

recursos de forma eficiente, para que as demandas dos stakeholders mais importantes sejam 

atendidas de forma prioritária. Esta definição está relacionada ao conceito de Freeman (1999, 

p.234), de que a gestão eficiente deve gerenciar as relações que são importantes. 
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3  METODOLOGIA 

 

Empreendeu-se uma pesquisa descritiva, levantando-se as características da produção 

científica sobre priorização de stakeholders (Hair Jr., Babin, Money & Samouel, 2005). A 

pesquisa também pode ser classificada como bibliométrica, pois descreve as características de 

artigos científicos publicados. (Araújo, 2006). 

 

3.1  Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada nos meses de abril e maio de 2014 na base de dados ISI 

Web Of Knowledge. Nos critérios de busca, foi delimitada a área business economics e o tipo de 

documento article. As palavras-chave utilizadas para busca foram a combinação da palavra no 

título: stakeholder, com as palavras no tópico (título, resumo e palavras-chave): prioritization, 

priority, salience, importance, primacy, preference, hierarchy, ranking, dominance, superiority. 

 

3.2  Análise de conteúdo 

Os dados serão analisados utilizando-se a técnica de análise categorial, uma das técnicas 

de análise de conteúdo (Bardin, 1977). As categorias definidas para análise descritiva dos artigos 

têm por objetivo caracterizar a amostra de acordo com os temas e métodos de pesquisa adotados. 

 

3.2.1  Análise descritiva dos artigos 

Na análise descritiva, os artigos foram classificados por: (a) periódico; (b) abordagem 

metodológica; e (c) delineamento da pesquisa. 

Para a categoria abordagem metodológica, foram consideradas as subcategorias elencadas 

por Machado-da-Silva, Amboni e Cunha (1989, p.1604): 
Empírica: concentra-se na observação e na análise dos dados, sem relacioná-los a um 

quadro referencial teórico específico para a explicação das situações reais; 

Teórico-empírica: estudos que partem de um quadro de referência teórico tentando, 

através da coleta e análise de dados, refutá-lo ou corroborá-lo no todo ou em parte; 

Teórica: a análise atém-se a conceitos, proposições, identificação de variáveis ou 

construção/reconstrução de modelos sem implicar em teste empírico para corroborar ou 

refutar a teoria exposta ou, alternativamente, ensaio sobre determinado assunto podendo 

alcançar diferentes graus de profundidade. 

Para a categoria delineamento da pesquisa, considerou-se a classificação de Gil (2008): 

estudo de caso, estudo de campo, survey, pesquisa documental. 

 

3.2.2  Análise teórica dos artigos 

Na análise teórica, os artigos foram classificados por: (a) conceito: percepção ou 

atendimento; e (b) critério ou modelo teórico de priorização. 

As categorias de análise dos artigos baseiam-se no modelo proposto por Boaventura et al. 

(2013), que classifica a priorização e como percepção da importância do stakeholder e como 

nível de atendimento dos interesses do stakeholder. 

 

 

4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa na base de dados ISI Web Of Knowledge, de acordo com os critérios 

detalhados na seção 3.1 permitiu localizar 214 artigos. Após retirar os artigos em duplicidade na 

busca, selecionou-se 186 artigos. Não foi possível localizar, na íntegra, 6 artigos. Portanto, a 



amostra selecionada para leitura prévia foi composta por 180 artigos. A partir de uma leitura dos 

artigos, selecionou-se 55 artigos alinhados ao tema de pesquisa. Para considerar o artigo alinhado 

ao tema, o critério empregado foi o de avaliar se o artigo discutia sobre algum tipo de 

classificação hierárquica de stakeholders. 

Desta forma, a amostra final para análise é composta por 55 artigos. A quantidade de 

artigos por ano é apresentada na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Total de artigos por ano 

 

Embora a coleta de artigos não tenha condicionado o filtro de ano da publicação, o 

primeiro ano em que selecionou-se artigos tratando do tema de priorização é 1997, revelando que 

este tema é recente. A primeira publicação selecionada é a de Mitchell, Agle e Wood (1997), 

propondo o modelo de saliência. No período de 1997 a 2009 foram selecionados 26 artigos, 

enquanto nos últimos três anos, período de 2010 a 2013, foram analisados 29 artigos abordando o 

tema de priorização. 

 

4.1 Análise Descritiva 

Constatou-se quais os periódicos que possuíam maior volume de publicações na amostra 

de 55 artigos analisados. Os seis periódicos que possuíam mais de uma publicação, ordenados de 

forma decrescente, são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: 

Periódicos com mais publicações 
Journal of Business Ethics 11 

Strategic Management Journal 5 

Academy of Management Review 4 

Business Ethics Quarterly 4 

Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 2 

Academy of Management Journal 2 

 

Observa-se que o periódico com maior volume de publicações é o Journal of Business 

Ethics. Verifica-se também outros periódicos de alto impacto com volume de publicações no 

tema, como Strategic Management Journal, Academy of Management Review e Business Ethics 

Quarterly. 



Os artigos também foram classificados de acordo com a abordagem metodológica, 

classificando-se 36 artigos teórico-empíricos, 15 artigos teóricos e 4 artigos empíricos. 

Os artigos teórico-empíricos e empíricos foram classificados conforme o delineamento da 

pesquisa em estudo de caso, estudo de campo, survey, pesquisa documental, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: 

Delineamento da pesquisa 
Survey 20 

Estudo de caso 10 

Estudo de campo 6 

Pesquisa documental 4 

Total de artigos empíricos 40 

 

O método predominante é a survey, porém observa-se que muitos estudos empregam o 

método de estudo de caso, o que pode sugerir que os estudos de priorização podem adotar 

métodos mais exploratórios e qualitativos, como o de estudo de caso, como também podem 

adotar métodos mais descritivos e quantitativos, como survey. 

 

4.2 Análise Teórica 

Classificando-se os artigos conforme as categorias propostas por Boaventura et al. (2013), 

de percepção da importância do stakeholder e atendimento dos interesses dos stakeholder, 

obteve-se 48 estudos sobre percepção, 5 estudos sobre atendimento e 2 estudos que contemplam 

as duas dimensões, de percepção e atendimento. Esta classificação teórica também pode ser 

considerada em suas características descritivas, conforme Tabela 3 e Figura 4. 

 

Tabela 3: 

Conceito de priorização e abordagem metodológica 
Percepção  48 

Empírico  3 

Teórico  13 

Teórico-Empírico  32 

Atendimento  5 

Empírico  1 

Teórico  1 

Teórico-Empírico  3 

Percepção&Atendimento  2 

Teórico  1 

Teórico-Empírico  1 

Total  55 

 

 

 



 
Figura 4. Conceito de priorização por ano 

 

Na Figura 4 considerou-se os 48 estudos sobre percepção em comparação com os 5 

estudos sobre atendimento somados com os 2 estudos que contemplam conjuntamente a 

percepção e atendimento. Os dados mostram que a perspectiva de percepção da importância do 

stakeholder é amplamente estudada, não apresentando tendência de declínio no período, 

considerando-se as limitações da coleta de dados. 

Os artigos foram analisados buscando-se identificar os critérios ou modelos de priorização 

de stakeholders, que foram categorizados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: 

Critérios ou modelos adotados pelos artigos 
Percepção 48 

Saliência de stakeholders 36 

Importância do stakeholder 3 

Orientação para stakeholders 3 

Estratégias ambientais 2 

Influência dos stakeholders 2 

Pressão dos stakeholders 1 

Modelo INSPIRE 1 

Atendimento 5 

Justiça/Fairness 1 

Contribuição do stakeholder 1 

Stakeholder integration capability 1 

Engajamento em programas de CSR 1 

Hierarquização da função-objetivo 1 

Percepção&Atendimento 2 

Pressão dos stakeholders  1 

Fairness/Legitimidade 1 

Total  55 

 

Observa-se uma diversidade de critérios e modelos adotados no estudo na priorização. 

Porém, pode-se destacar o modelo de saliência de stakeholders de Mitchell, Agle e Wood (1997) 

como o mais utilizado, com 36 dos artigos analisados. Os achados evidenciam a aceitação do 

modelo de saliência como um modelo de priorização e hierarquização de stakeholders. As 

subseções a seguir tratam de cada um dos temas apresentados na Tabela 4. 

 



4.2.1 Percepção da importância dos stakeholders 

Os artigos que abordam a priorização de stakeholders relacionada ao conceito da 

percepção da importância dos stakeholders adotam diferentes critérios de priorização que foram 

agrupados em oito temas. 

Saliência de stakeholders: o modelo de saliência de Mitchell, Agle e Wood (1997) é um 

importante modelo de priorização de stakeholders, conforme tratado na seção 2.2.1. A análise das 

publicações revelou que 33 artigos abordam o tema de saliência, incluindo o referido artigo de 

proposição do modelo. Dentre os artigos teóricos mais recentes, destacam-se os que procuram 

contribuir para o modelo, como o de Neville, Bell e Whitwell (2011) que argumentam que a 

urgência não é um atributo importante, que a legitimidade moral da reivindicação é um atributo 

principal e que a saliência varia em função dos diferentes graus dos atributos de poder, 

legitimidade e urgência. Além disso, Tashman e Raelin (2013) argumentam que a percepção dos 

gestores da saliência dos stakeholders pode ser viesada em função da racionalidade limitada, 

assimetria de informações, comportamento oportunista e interesses conflitantes de stakeholders. 

Para minimizar este viés, os autores sugerem o conceito de “stakeholder salience to the firm” 

como o grau em que os gestores devem identificar e gerenciar as reivindicações dos stakeholders. 

Importância do stakeholder: Guild (2002) evidencia a importância dos stakeholders 

reveladas nos discursos dos gestores e no diálogo com os stakeholders. Jepsen e Eskerod (2009) 

evidenciam a importância de classificar os stakeholders pela importância percebida pelos 

gestores na análise de stakeholders em projetos. Segui-Alcaraz (2012) busca classificar 

organizações de crédito segundo o grau de importância que é atribuído aos stakeholders em 

iniciativas de responsabilidade social. Os três estudos evidenciam a perspectiva da percepção dos 

gestores quanto à importância dos stakeholders. 

Orientação para stakeholders: os artigos classificados neste tema destacam a percepção 

de importância de um stakeholder em relação a outros. Adams, Licht e Sagiv (2011) e Neumann, 

Roberts e Cauvin (2011) tratam da importância dos shareholders em relação aos demais 

stakeholders e Bussy e Suprawan (2012) da importância dos funcionários em relação a outros 

stakeholders primários: shareholders, clientes, fornecedores e comunidade. 

Estratégias ambientais: a priorização também é estudada com relação às estratégias 

ambientais da empresa. Henriques e Sadorsky (1999) classificam as empresas estudadas 

conforme o tipo de estratégia ambiental, encontrando que conforme o tipo de estratégia adotada 

há diferenças na percepção de quais stakeholders mais importantes. Buysse e Verbeke (2003) 

também analisam que tipo de estratégia ambiental está associado à gestão e priorização de 

stakeholders. 

Pressão dos stakeholders: Murillo-Luna, Garces-Ayerbe e Rivera-Torres (2008) 

analisam as pressões exercidas por diferentes grupos de stakeholders para que as empresas 

adotem medidas de proteção ao meio ambiente. Os autores investigam se os gestores percebem 

algum grupo de stakeholder mais importante e como os stakeholders influenciam a gestão 

ambiental da empresa. 

Influência dos stakeholders: Pedersen (2011) investiga o tema de priorização 

questionando aos gestores o quanto os stakeholders influenciam ou afetam a empresa. Em seus 

resultados, contatam que aqueles considerados com maior influência na amostra estudada, 

funcionários e clientes, são os mais priorizados. Chigona, Roode, Nazeer e Pinnock (2010) 

também consideram a percepção de importância dos stakeholders e sua capacidade de influencia, 

classificando os stakeholders de acordo com um mapa de importância e influencia. 

Modelo INSPIRE: Frooman (2010) propõe um modelo de gestão de stakeholders com 

cinco dimensões: issues identification, network formulation, stakeholder prioritization, 



intervention analysis, and response engagement. Na dimensão de priorização de stakeholders, é 

considerada a saliência, ou poder e interesse dos stakeholders, bem como o ciclo de vida e 

sistema de incentivos dos gestores da organização. 

 

4.2.2 Atendimento dos interesses dos stakeholders 

Os artigos que abordam a priorização de stakeholders relacionada ao conceito de 

atendimento dos interesses dos stakeholders também adotam diferentes critérios de priorização 

que foram agrupados em cinco temas. 

Justiça/Fairness: Aguiar, Becker e Miller (2013) tratam da justiça distributiva na ótica de 

imparcialidade que exige dar atenção igual ou pelo menos adequada aos interesses de todos os 

stakeholders. Ao apontar que diferentes teorias da justiça distributiva resolveram a questão da 

imparcialidade de forma diferente, eles analisaram três mecanismos diferentes para atingir a 

imparcialidade em matéria de justiça distributiva. 

Contribuição do stakeholder: segundo Cameron, Crawley, Feng e Lin (2011), 

priorização de stakeholders é interpretada como definir os pesos para a importância de diferentes 

stakeholders. Os autores ressaltam que os stakeholders devem ser priorizados por suas 

contribuições e definiram o conceito de contribuição como o valor que stakeholders oferecem 

para empresa. Baseada nestas conceituações um método é proposto para determinar os pesos 

relativos, com o objetivo final de determinar a alocação adequada de recursos da empresa para 

várias saídas.  

Stakeholder integration capability: Driessen e Hillebrand (2013) conceituam capacidade 

de integração dos stakeholders como a combinação de técnicas de identificação de stakeholders, 

mecanismos de coordenação e os princípios de priorização. Os autores propõem que identificação 

a de stakeholder issues leva as organizações a desenvolverem mecanismos de coordenação e 

princípios de priorização, baseada na proposição de que nem todas as organizações são 

igualmente capazes de identificar os stakeholder issues de mercado e de não mercado e os dois 

tipos de stakeholders tem possibilidade de enfrentar as tensões entre os problemas em relação aos 

stakeholders. 

Hierarquização da função-objetivo: Boaventura, Cardoso, Silva e Silva (2009) 

verificaram se há ou não subordinação da função-objetivo dos stakeholders à dos shareholders. 

Para operacionalizar a pesquisa, os autores investigaram se os stakeholders eram atendidos caso 

anteriormente os shareholders não tenham sido atendidos. Os autores verificaram que não há 

subordinação da função-objetivo da teoria dos stakeholders na amostra estudada, ou seja, os 

demais stakeholders foram atendidos mesmo quando os shareholders não foram. 

Engajamento em programas de CSR: Knox, Maklan e French (2005) definiram 

engajamento de stakeholders como identificação e priorização dos stakeholders, comunicação 

com os stakeholders e conexão dos programas de RSC aos negócios e resultados sociais.  Como 

o impacto positivo da RSC sobre os principais stakeholders da empresa foi verificado 

empiricamente, o engajamento de stakeholders se tornou uma importante estratégia.  

 

4.2.3 Percepção e Atendimento 

Pressão dos stakeholders: Vazquez-Brust, Liston-Heyes, Plaza-Ubeda e Burgos-Jimenez 

(2010) trataram do atendimento às pressões dos stakeholders para proteção do meio-ambiente, 

analisando se o atendimento da empresa à pressão que o stakeholder exerce está relacionado com 

a saliência do stakeholder percebida pelos gestores. Os autores verificaram que existem 

diferenças entre a percepção do gestor acerca da importância do stakeholder e a forma como o 

stakeholder é tratado pela gestão. 



Fairness/Legitimidade: Phillips (2003) em seu artigo teórico intitulado Stakeholder 

Legitimacy aborda tanto conceitos relacionados à percepção da importância quanto ao 

atendimento de interesses dos stakeholders. O conceito de percepção da importância está 

relacionado com a definição de legitimidade normativa e derivativa. Os stakeholders com 

legitimidade normativa são considerados mais importantes, sendo aqueles com os quais a 

organização tem obrigação moral, enquanto stakeholders com legitimidade derivativa são menos 

importantes e são aqueles com capacidade de afetar a relação entre a organização e seus 

stakeholders com legitimidade normativa. A questão do atendimento de interesses é tratada dado 

que o autor afirma que os stakeholders com legitimidade normativa devem ser tratados conforme 

o princípio de fairness, ou seja, devem ser atendidos de forma justa, correspondente a sua 

contribuição para a empresa.  

 

4.3 Contribuição para o modelo de priorização 

Buscando-se contribuir para o desenvolvimento de estudos no tema de priorização, 

buscou-se destacar as contribuições que alguns dos estudos analisados podem oferecer ao modelo 

de priorização nas dimensões de percepção e atendimento. A Figura 5 sintetiza as principais 

contribuições dos artigos, ou seja, variáveis que podem ser analisadas em futuros estudos de 

priorização. 

 

Saliência 
A saliência é definida pela combinação de três atributos: poder 

legitimidade e urgência (Mitchell, Agle & Wood, 1997). 

Poder 
O poder do stakeholder afeta a percepção dos gestores do grau de 

importância do stakeholder (Frooman, 2010; Chigona et al., 2010).  

Legitimidade 

As demandas dos stakeholders com legitimidade normativa devem ser 

priorizadas em relação aos stakeholders com legitimidade derivativa 

(Phillips, 2003).  

Influência 

A influência do stakeholder na organização afeta a percepção dos gestores 

do grau de importância do stakeholder (Chigona et al., 2010; Pedersen, 

2011). 

Estratégia da empresa 

A percepção da importância do stakeholder é influenciada pela estratégia 

da empresa em relação ao meio-ambiente (Henriques & Sadorsky, 1999; 

Buysse & Verbeke, 2003). 

Contribuição do 

stakeholder 

O nível de atendimento pode considerar a contribuição do stakeholder 

para a empresa (Phillips, 2003; Cameron et al., 2011).  

Função-objetivo da 

empresa 

Se a empresa adota a função objetivo da teoria dos stakeholders, mesmo 

que os acionistas não sejam atendidos, os stakeholders são atendidos 

(Boaventura et al., 2009). 

Pressão do stakeholder 

A percepção da importância do stakeholder moderada pela pressão do 

stakeholder para o atendimento de suas demandas, relacionadas ao meio-

ambiente, influencia o atendimento dos interesses dos stakeholders 

(Murillo-Luna, Garces-Ayerbe & Rivera-Torres, 2008; Vazquez-Brust et 

al., 2010). 

Figura 5. Contribuição dos estudos de priorização 
 

Nos estudos analisados pode-se constatar que diferentes variáveis podem estar associadas 

a percepção de importância do stakeholder como a saliência, o poder, a legitimidade, a influência 

do stakeholder e a estratégia da empresa, no caso, a estratégia ambiental. Outras variáveis estão 

associadas ao atendimento dos interesses dos stakeholders, como a contribuição do stakeholder e 

a função objetivo da empresa. Outros estudos contribuem ao enfatizar que a pressão que o 



stakeholder exerce na empresa moderada com a percepção da importância do stakeholder pode 

afetar o nível de atendimento de seus interesses. 

A relação entre as variáveis apresentadas pode ser analisada na Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Modelo de priorização de stakeholders 

 

Observando-se a Figura 6, constata-se que os estudos de priorização contribuem com 

diferentes variáveis que podem ser mensuradas para a avaliação da priorização de stakeholders. 

A percepção de importância pode ser considerada um construto formado pela saliência, 

por sua vez, um construto formado por poder, legitimidade e urgência. Estudos também 

defendem a relação entre poder e percepção e legitimidade e percepção, independentes da 

saliência. A variável urgência estaria ligada apenas à saliência, e caracteriza-se como um atributo 

temporário relacionado ao claim do stakeholder. Além dessas variáveis a influência do 

stakeholder e a estratégia da empresa em relação ao meio ambiente também são consideradas em 

estudos da percepção de importância dos stakeholders. 

O atendimento aos interesses dos stakeholders seria considerado a partir de duas 

variáveis: a contribuição do stakeholder para a empresa, sendo que o atendimento em função da 

contribuição caracterizaria o princípio de fairness; e a função-objetivo da empresa, se orientada 

para shareholders ou para stakeholders. 

Por fim, relacionando a percepção ao atendimento está a gestão de stakeholders, que pode 

ser afetada pela pressão dos stakeholder para o atendimento de suas demandas. Ressalta-se que é 

necessário um aprofundamento do modelo em futuros estudos de priorização para analisar se 

haveria de fato uma relação entre as variáveis e qual o tipo e direção desta relação. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar os conceitos de priorização de 

stakeholders adotados na literatura, propondo os seguintes objetivos específicos: descrever os 

conceitos, critérios ou modelos teóricos de priorização de stakeholders adotados na literatura; e 

analisar as contribuições das pesquisas sobre priorização de stakeholders. 

Quanto ao primeiro objetivo específico – descrever os conceitos, critérios ou modelos 

teóricos de priorização de stakeholders –, confirmou-se o modelo de Boaventura et al. (2013), de 



que a priorização é baseada em dois conceitos: a percepção da importância dos stakeholders e o 

nível de atendimento dos interesses ou demandas dos stakeholders. Na pesquisa realizada, 

observou-se que a maioria dos artigos (87%) adota o conceito relacionado à percepção. 

Observaram-se diferentes critérios e modelos de hierarquização de stakeholders. Porém, 

constatou-se que o modelo de saliência de stakeholders é o mais adotado, correspondendo a 65% 

dos artigos do total da amostra. Os resultados apontam para uma ampla aceitação do modelo de 

Mitchell, Agle e Wood (1997) para avaliar a priorização de stakeholders. 

Quanto ao segundo objetivo específico – analisar as contribuições das pesquisas sobre 

priorização de stakeholders –, observou-se diferentes variáveis relacionadas à percepção de 

importância do stakeholder como a saliência, o poder, a legitimidade, a influência do stakeholder 

e a estratégia da empresa, no caso, a estratégia ambiental. Outras variáveis estão associadas ao 

atendimento dos interesses dos stakeholders, como a contribuição do stakeholder e a função 

objetivo da empresa. Outros estudos contribuem ao enfatizar que a pressão do stakeholder afeta a 

gestão de stakeholders da organização, ou seja, a pressão que o stakeholder exerce, moderada 

com a percepção da importância do stakeholder, pode afetar o nível de atendimento de seus 

interesses. 

Analisando-se os resultados, observa-se que a priorização de stakeholders relaciona-se 

com variáveis de difícil mensuração, o que pode levar a uma tendência no desenvolvimento de 

estudos sobre percepção, que pode ser avaliada por meio de survey com gestores ou estudo de 

caso. A obtenção de dados empíricos para avaliar o grau de atendimento dos stakeholders torna-

se um desafio pela complexidade de mensurar comparar o nível de atendimento de diferentes 

interesses dos stakeholders. Por exemplo, o stakeholder funcionário pode ter como interesse mais 

oportunidades de carreira; e o stakeholder fornecedor pode ter como interesse desenvolver uma 

relação contínua e de confiança. Medir e comparar o atendimento de diferentes tipos de interesses 

é de difícil operacionalização. O desenvolvimento de modelos empíricos que avaliem quais 

interesses são atendidos e priorizados é uma oportunidade para estudos futuros. 

A partir da análise dos artigos, também pode-se observar a amplitude do uso do termo 

stakeholder, ou seja, o termo é usado em diferentes estudos que não aprofundam a teoria. 

Ademais, muitos estudos investigam priorização de issues, principalmente relacionados ao meio 

ambiente, e não a priorização de stakeholders. 

A contribuição da pesquisa consiste em apresentar uma evolução do modelo de 

priorização de stakeholders baseado nos conceitos de percepção da importância dos stakeholders 

e no atendimento dos interesses dos stakeholders. O modelo proposto pode contribuir para que 

estudos posteriores aprofundem as variáveis analisadas e futuramente desenvolvam testes 

empíricos para análise da priorização de stakeholders. 
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