
 
 

 

O desafio do engajamento de stakeholders 

 

Cada vez mais inserida nos processos decisórios dos grandes empreendimentos, a 
realização de consultas públicas com stakeholders vai além do simples cumprimento de 
obrigações legais. Hoje todas as Instituições Financeiras Internacionais (IFIs) possuem 
orientações e normas sobre como incorporar a consulta às partes interessadas aos 
projetos e programas que apoiam. Em algumas como é o caso do Banco Mundial e do 
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) suas normas 
autônomas são obrigatórias para seus signatários. 

Se é obrigação, precisamos fazer bem feito! Uma consulta pública precisa ser 
participativa, além de garantir que os stakeholders tenham voz e espaço para 
compartilharem suas preocupações e posicionamentos. Mas isso não é mais novidade, 
muito menos suficiente para que gere engajamento. 

Tornar o engajamento das partes interessadas verdadeiramente significativo, exige que 
as empresas assumam compromissos sociais, com o meio ambiente e de governança 
muito mais relevantes. 

A publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) do ano de 2017 
intitulada “Consulta significativa às partes interessadas: série do BID sobre riscos e 
oportunidades ambientais e sociais” de Reidar Kvam, traz 10 aspectos e elementos que 
devem ser incorporados na preparação dos projetos. 

Vejam que preparação está evidenciado, de propósito. Está aí, talvez o grande 
diferencial dos processos que engajam significativamente as partes interessadas. O 
processo de consulta precisa ter início antes que todas as decisões já estejam 
sacramentadas. Deve haver a possibilidade de um certo grau de modificação do 
planejamento ou da implementação do projeto de acordo com as contribuições dos 
stakeholders. 

Nesse sentido, é preciso que todos estejam na mesma página, preparados e munidos de 
informações prévias, claras e objetivas sobre os temas que serão tratados durante as 
consultas públicas. Senão, sua consulta será meramente informativa e palco apenas 
para demonstrações contrárias ou favoráveis. 

Voltando aos 10 elementos, o autor apresenta reflexões sobre os seguintes temas: i) 
Identificação de questões prioritárias; ii) Plano de análise e consulta às partes 
interessadas; iii) Informações prévias; iv) Fóruns e métodos apropriados para o processo 
de consulta; v) Mecanismos de reparação de queixas; vi) Decisões de planejamento e 
implementação considerando a perspectiva das partes interessadas; vii) Feedback para 
as partes interessadas e transparência no processo decisório; viii) Dados de referência, 



 
 

planos de ação e sistemas de gestão; ix) Documentação e divulgação pública; e x) 
Consulta permanente às partes interessadas durante a implementação. 

De fato, é um espectro extremamente amplo com muitas temáticas relevantes, mas que 
precisa ser minuciosamente planejada, fazendo com que o processo de consulta se 
torne inerente às operações dos grandes empreendimentos. 

Os conceitos de transparência e inclusão devem estar aculturados dentro das 
organizações e considerar que as contribuições dos stakeholders devem ser inseridas 
nas tomadas de decisão. E, ainda, que as partes interessadas percebam e recebam 
feedbacks adequados sobre suas reais contribuições. 
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