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Resumo : O presente artigo tem o intuito de classificar os stakeholders do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). Para isso, usa do modelo de classificação de 
stakeholders proposto por Mainardes, Alves e Raposo (2011), através do qual os 11 
grupos de stakeholders da organização foram identificados em grupos conforme o 
modelo: parceiros e passivos. Os dados foram obtidos através de questionários 
respondidos pelos membros responsáveis pelas decisões do museu. Além da 
classificação dos stakeholders, o estudo também aplica o modelo de classificação já 
comentado, tendo interesse em contribuir para seu aperfeiçoamento, como sugerem 
seus autores, uma vez que se trata de um modelo recente, ainda não muito utilizado. 
Entre as sugestões ao modelo, está uma maior explicação de como aplicá-lo, pois 
algumas lacunas na sua explicação deixa margem à usos diferentes, o que pode 
implicar na modificação do resultado final da pesquisa. 
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Abstract : This study aims to classify the stakeholders of The Art Museum of Rio 
Grande do Sul (MARGS). For this purpose, it was used the classification model 
proposed by Mainardes, Alves e Raposo (2011). Eleven stakeholders groups were 
identified and divided into two groups according to the model: partners and passives. 
The data was collected by questionnaires answered by the museum’s decision board 
members. Besides the stakeholder classification, the study also aims to contribute for 
the improvement of the applied model, as suggested by its authors. The main 
suggestion is to clarify its application once there are some understanding gaps that 
can lead to different interpretations, applications and therefore results. 
 
Keywords : Stakeholders. Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Classification. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No campo da teoria do stakeholder, Mainardes, Alves e Raposo (2011) 

propõem um modelo de classificação de stakeholders visando seu uso instrumental 

por parte da gestão. Autores como Freeman et al (2010) e Slinger (1998) sugerem 

que a teoria do stakeholder não deve ser classificada como prescritiva, descritiva ou 

instrumental e que se deve dar atenção aos stakeholders de uma organização de 

forma igualitária. Eles se posicionam de forma semelhante à Phillips (2003), que vê 

a teoria do stakeholder como uma proposta de ética organizacional. Ou seja, se trata 

de uma linha na qual o interesse nos stakeholders não se trata de meios para visar 

um fim específico, seu tratamento ético é o fim em sim. Já o estudo de Mainardes, 

Alves e Raposo (2011) foge dessa vertente, pois apresenta um caráter prescritivo, 

mostrando como se deve classificar os stakeholders de uma organização. Para 

esses autores é impossível que se trate de forma igualitária os stakeholders, de 

modo que é preciso classificá-los, em uma espécie de ranking, para que os gestores 

da organização saibam à quem dar mais e melhor atenção. 

Em seu artigo, "Um Novo Modelo de Classificação de Stakeholders", 

Mainardes, Alves e Raposo (2011) comentam que existem diversos modelos de 

classificação dos stakeholders, por importância, na literatura. Os autores citam os 

trabalhos de "[…] Goodpaster (1991) […] Savage et al. (1991) […] Clarkson (1995) 

[…] Mitchell, Agle e Wood (1997) […] Rowley (1997) […] Scholes e Clutterbuck 

(1998) […] Frooman (1999) […] Kamann (2007) […] Fassin (2009) […]" 

(MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2011, p. 4-5). Dentre esses trabalhos, eles 

destacam o modelo stakeholder salience, de Agle e Wood, o qual classifica os 

stakeholders através de três vetores: poder, legitimidade e urgência. Apesar de ser 

um dos modelos mais utilizados para avaliar a importância dos stakeholders, 

Mainardes, Alves e Raposo (2011) mostram que existem pontos fracos, tal qual a 
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ideia binária de "ser ou não ser". Por exemplo, ou o stakeholder em questão 

necessita atenção urgente ou não necessita. O indivíduo que precisa de máxima 

atenção é enquadrado da mesma forma que o que precisa de mínima atenção pois 

os dois necessitam de atenção e, assim, ficam no mesmo grupo "urgência". Dessa 

forma, Mainardes, Alves e Raposo (2011) apresentam um novo modelo de 

classificação de stakeholders, o qual usa como fator o nível de influência entre 

stakeholder e organização, que é classificado conforme a percepção dos gestores 

da entidade. 

Por fim, em seu estudo, Mainardes, Alves e Raposo (2011) que o próximo 

passo, após a criação desse novo modelo de classificação dos stakeholders, é a 

realização de um teste empírico utilizando o modelo proposto. Assim, imaginam os 

autores, será possível verificar o quão útil é o modelo e se existe a necessidade de 

fazer ajustes para que seja mais útil. Dessa forma, o autor deste artigo traz como 

proposta deste, aplicar o novo modelo de classificação de stakeholders proposto por 

Mainardes, Alves e Raposo (2011), de modo a verificar sua utilidade e, se possível, 

contribuir para seu aprimoramento. 

 

2 TEORIA DO STAKEHOLDER  

 

Como ponto importante deste estudo, por se tratar de uma classificação de 

stakeholders, é importante compreender o que são stakeholders e do que se trata a 

teoria do stakeholder. De tal forma, usa-se para explicar essa teoria a obra 

Stakeholder Theory: The State of The Art, de Freeman et al (2010), tendo como 

complemento, à ela, entre outros, Slinger (1998). Primeiramente é abordada a 

origem do termo e, posteriormente, a teoria originada a partir dele. 

De início é importante salientar que a origem da palavra stakeholder não é 

clara. Conforme contam Freeman et al (2010), em nota de rodapé, a origem precisa 

da palavra é surpreendentemente difícil de rastrear pois não há um consenso de 

como a palavra se originou. Assim, os autores explicam seu surgimento no contexto 

empresarial, onde o termo é usado com frequência.  

Assim, se tem como ponto importante o Stanford Research Institute (SRI)2, 

onde stakeholder foi usado, pela primeira vez, em um memorando interno em 1963. 

Slinger (1998) complementa que esse memorando foi escrito por Marion Doscher, 

                                                           
2 Fundada em 1946 por um grupo de industriais da costa oeste dos Estados Unidos da América e 
pela Universidade Stanford o SRI é um instituto de pesquisa voltado para agências governamentais, 
empresas, fundações e também outras organizações. Desde 1970, quando se separou da 
Universidade Stanford passou a se chamar SRI International (SRI, 2011). 
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em discussões do Serviço de Planejamento de Longo Prazo do Instituto de Pesquisa 

Stanford3, e contemplava ideias de julgamento criativo, raciocínio intuitivo e 

envolvimento com pessoas em todos os relacionamentos da empresa. 

De forma mais detalhada, ainda nas notas de rodapé de Freeman et al (2010) 

é contado que Freeman conseguiu contato através de correspondência particular 

com o Dr. William Royce, do SRI, o qual lhe recontou a história sobre a origem do 

termo stakeholder. Além do mais, em uma visita ao SRI em 1980, ambos puderam 

conversar pessoalmente, assim esclarecendo mais informações sobre a história do 

conceito. Além dessa pesquisa realizada por Freeman et al (2010), os autores 

também destacam a investigação feita por Giles Slinger, que trilhou caminhos 

semelhantes, conseguindo adquirir mais detalhes. Neste caso, os autores explicam 

que ao seguir o mesmo caminho de Freeman para compreender o desenvolvimento 

da ideia de stakeholder, conseguiu obter informações que não estavam acessíveis 

para Freeman. Uma delas é um trecho de um artigo não publicado, de William 

Royce apud Freeman et al, 2010, p. 46, do SRI: 

 

Eu perguntei para Bob Stewart. Sua versão é de que no final de 1962, a 
equipe que estava escrevendo o plano estratégico estava discutindo a 
questão de quem deveria ter influência ou determinação no 'propósito 
corporativo' (ou missão) – considerado por muitas pessoas a peça-chave 
através da qual qualquer estratégia ou plano estratégico deve ser 
construído. Eles listaram várias pessoas ou grupos que contribuem para o 
sucesso de um negócio e os quais as necessidades ou demandas devem 
ser atendidas, ou pelo menos até certo ponto, por gerentes. […] Outros 
autores com Stewart eram J. Knight Allem J. Morse Cavender, ambos 
economistas industriais seniors na equipe do SRI. Marion Doscher era uma 
escritora da equipe junto com o grupo TAPP. […] Eu lembro dela como 
bem-educada, uma excelente editora e escritora. Ela só estava no SRI à 
pouco tempo. […] Conforme Stewart, foi durante essa discussão que Marion 
Doscher a interrompeu com a afirmação de que: 'Você quer dizer que são 
todos 'stakeholders', porque todos possuem uma participação no negócio!' 
[…] Doscher seguiu descrevendo o termo como sendo antigo escocês, o 
qual se refere aqueles que possuem uma pretensão legítima sob algo de 
valor. […] Outros no grupo TAPP (Teoria e Prática de Planejamento) 
imediatamente aceitaram a definição do termo e rapidamente ele se tornou 
evangelho no SRI. A descrição foi incluída no relatório do Plano Estratégico, 
com uma ilustração de um método de análise simples das expectativas dos 
stakeholders.4 

                                                           
3 Tradução do autor: Stanford Research Institute's Long Range Planning Service. 
4 Tradução do autor: I asked Bob Stewart. His version was that in late 1962, the team that was writing 
The Strategic Plan were discussing the question of who should have an influence on the determination 
of 'corporate purpose' (or mission) – considered by most people the keystone on which any strategy or 
strategic plan must be built. They listed the various persons or groups who contributed to the success 
of a business and whose needs or demands must be heeded, at least to some extent, by 
management. […] Other authors with Stewart were J. Knight Allen, J. Morse Cavender, both senior 
industrial economists on the SRI staff. Marion Doscher was a staff writer with the TAPP group […] I 
recall her as well-educated, an excellent editor and writer. She was only at SRI a few years. […] 
According to Stewart, it was during this discussion that Marion Doscher broke in with the assertion 
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De forma mais sucinta, na discussão dentro do SRI, na qual se deu forma à 

palavra, se percebeu que grupos de pessoas, de certa forma, possuem uma 

participação no negócio da empresa. Assim chegou-se a palavra stakeholder, sendo 

definida como grupos, sem os quais a organização não existiria. Ela é formada das 

palavras inglesas stake (pedaço, fatia) e holder (aquele que segura, possui), 

definindo que um stakeholder é um indivíduo que, metaforicamente (em alguns 

casos também literalmente), possui uma parte do negócio. Dentre os stakeholders 

se pode citar os fornecedores, clientes, funcionários, investidores e, entre outros, a 

sociedade e o governo. Na década de 1970 a palavra começou a ser usada também 

no processo de planejamento das organizações, devido à influência dos 

stakeholders no ambiente onde a empresa está inserida. 

Na sequência, Freeman et al (2010) complementam que na visão de Giles 

Slinger, a ideia original do stakeholder não era uma questão de sobrevivência da 

empresa e sim em ver como ela poderia ir ao encontro das expectativas dos grupos 

no seu ambiente. Ao invés de modificar o negócio, deixá-lo mais responsável no que 

diz respeito a demandas externas. Slinger (1998), em seu artigo, através da 

explicação de três princípios que compõe a ideia de stakeholder mostra que existe 

uma conexão causal convincente entre as políticas de stakeholder e a performance 

de negócios. Como o autor define, de forma simples, "Os stakeholders de uma 

companhia são aqueles aos quais a companhia não possui efeitos contratuais para 

os quais, em princípio, a sociedade preferiria que fossem feitos contratos."5 

(SLINGER, 1998, p. 2). O autor explica que existe uma distinção entre essa 

definição do que é stakeholder, expressa em termos contratuais, e a definição de 

stakeholder como uma abordagem, expressa em termos de princípios que governam 

comportamentos. Nesse último caso, se tem stakeholder da seguinte forma: 

"Stakeholder como uma abordagem, nos negócios, significa ter os stakeholders 

                                                                                                                                                                                     

that: 'You mean they are all 'stakeholders', because they all have a stake in the business!' […] 
Doscher went on to describe the term as being old Scottish, referring to those who have a legitimate 
claim on something of value. […] Others in the TAPP (Theory and Practice of Planning) group 
immediately accepted the term definition and it quickly became gospel around SRI. The description 
was included in the Strategic Plan report, with an illustration of a simple method of analyzing 
stakeholder expectations. 
5 Tradução do autor: A company's stakeholders are those on whom it has non-contractual effects for 
which, in principle, society would prefer that contracts were drawn. 
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como pessoas, com seus próprios valores e objetivos, com as quais a companhia 

tenta interagir para benefício mútuo."6 (SLINGER, 1998, p. 2). 

Após já se ter conhecimento de como se desenvolveu o termo stakeholder, 

que deu origem a teoria do stakeholder, passa-se para a compreensão de tal teoria. 

Desde o tempo que foi criada, a teoria tem passado da influência que os 

stakeholders exercem para a participação que tem/podem ter. Ademais, é preciso 

esclarecer que existe mais de uma versão sobre o que é a teoria do stakeholder, 

porém não é possível afirmar que uma é mais correta que a outra, além de 

possuírem várias características semelhantes. Nesse aspecto, cabe trazer que 

alguns autores dividem a teoria em três áreas: descritiva, que descreve como é; 

prescritiva, que explica como deveria ser; e instrumental, que mostra possíveis 

formas de ação para alcançar determinada resposta. Apesar disso, Freeman et al 

(2010) preferem tratar a teoria como algo geral, sem esse tipo de classificação. 

De forma mais específica, a teoria do stakeholder também está relacionada 

no problema da criação de valor e da troca. Como essas questões estão ligadas ao 

capitalismo, a teoria também se depara, conforme comentado anteriormente, com o 

problema da ética no capitalismo, acreditando que, de forma predominante, o 

capitalismo tem dado muita atenção somente ao aspecto econômico. E, ao pensar 

de forma "estreita", apenas pelo lado econômico, é fácil perceber que se criam 

problemas éticos. Nesse aspecto são levantadas algumas questões pertinentes à 

executivos e também pensadores da administração: "Podemos continuar a dividir o 

mundo na 'esfera empresarial' e na 'esfera ética'?"7; "é possível para executivos 

empresariais 'fazerem a coisa certa', considerando o todo, não importando o quão 

complicado o mundo é"?8; e "como podemos entender 'negócio' e 'ética' de maneira 

que podemos colocá-los juntos conceitual e praticamente?"9 (FREEMAN et al, 2010, 

p. 11). 

Assim, a teoria do stakeholder propõe que, ao se usar como unidade de 

análise o relacionamento entre o negócio e o grupo de indivíduos que são, ou 

podem ser, afetados por ele, se torna mais simples pensar essas questões. Dessa 
                                                           
6 Tradução do autor: A stakeholder approach in business means regarding stakeholders as people 
with their own values and aims, with whom the company tries to interact for mutual benefit. 
7 Tradução do autor: Can we continue to divide the world into the "business realm" and the "ethical 
realm"? 
8 Tradução do autor: Is it possible for business executives to "do the right thing," all things considered, 
no matter how complicated the world is? 
9 Tradução do autor: How can we understand both "business" and "ethics" so that we can put them 
together conceptually and practically? 
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forma, a teoria tenta resolver os seguintes problemas: "(1) Se essa decisão é 

tomada, para quem o valor será criado e para quem será destruído? (2) Quem é 

ferido e/ou beneficiado por essa decisão? (3) Os direitos de quem serão validados e 

os valores de quem serão aceitos por essa decisão (e os de quem não serão)?"10 

(FREEMAN et al, 2010, p. 13). Dar atenção aqueles que são afetados pelas 

decisões da empresa não quer dizer colocá-los na sala de reuniões. Porém, o 

interesse desses grupos deve ser compreendido, de forma que se possa criar valor 

para todo stakeholder. A forma de compreender isso é ver como as decisões da 

organização afetam os grupos de stakeholders, lembrando que, dependendo do 

negócio, um tipo de stakeholder pode ser mais importante que outro. Além disso, é 

preciso tratar os interesses dos stakeholders de forma harmônica, pois, apesar de 

nem sempre serem os mesmos, é possível combiná-los (ou no mínimo aproximá-

los). 

Como exemplo de crítica feita à teoria do stakeholder, Slinger (1998, p. 6) 

mostra o comentário de Al Dunlap, na ocasião executivo da Scott Paper11: 

 

A palavra mais ridícula que você escuta nas salas de reuniões, nos dias de 
hoje, é 'stakeholder'. Um stakeholder é qualquer um com uma parte no bem-
estar da companhia. Isso inclui seus funcionários, fornecedores, as 
comunidades nas quais a companhia opera e por aí vai. A teoria atual é de 
que o CEO tem que levar todas essas pessoas em consideração quando 
tomando decisões. Stakeholders! Quando escuto essa palavra, eu pergunto 
'Quanto eles pagaram por sua parte? Stakeholders não pagam um centavo 
pela parte deles. Acionistas pagam12. 

 

Para responder à esta crítica, inicialmente retoma-se, aqui, a diferença 

comentada anteriormente sobre a visão de Slinger (1998), entre a definição de 

stakeholder e o mesmo como uma abordagem. Slinger (1998) indaga se stakeholder 

é uma escolha, optativa, devido ao benefício mútuo que pode trazer ou se é um 

compromisso moral, no qual não há nenhum tipo de discriminação com as pessoas. 

                                                           
10 Tradução do autor: (1) If this decision is made, for whom is value created and destroyed? (2) Who is 
harmed and/or benefited by this decision? (3) Whose rights are enabled and whose values are 
realized by this decision (and whose are not)? 
11 Empresa de produtos de papel, como papel toalha e lenços, fundada em 1879, nos Estados Unidos 
da América (SCOTTBRAND, 2011). 
12 Tradução do autor: The most ridiculous word you hear in boardrooms these days is 'stakeholders'. A 
stakeholder is anyone with a stake in the company's well-being. That includes its employees, 
suppliers, the communities in which it operates and so on. The current theory is that a CEO has to 
take all these people into account when making decisions. Stakeholders! Whenever I hear that word, I 
ask 'How much did they pay for their stake? Stakeholders don't pay a penny for their stake. 
Shareholders do. 
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Respondendo o próprio questionamento, o autor explica que, através de uma visão 

racional, a orientação é de que as relações sejam calculadas, que uma empresa 

deve pensar a respeito de seus stakeholders visando ampliar o retorno de seus 

acionistas. Porém, para ele, stakeholder como abordagem tem a situação como um 

compromisso moral, tratando as pessoas como os próprios fins. Assim, propondo 

que existe algo a mais na ideia de stakeholder do que a visão calculada econômica 

sugere, o autor, responde ao comentário, tendo como argumento principal que se 

deve ter um uso inovador/cooperativo do stakeholder. A ideia consiste em se obter 

mais benefícios porque a abordagem do stakeholder melhora a cooperação entre as 

pessoas no trabalho, principalmente no que requer inovação. Com esse propósito, 

se tem como elementos chave "1. Uma ênfase na inovação e seu potencial para 

encorajá-la; 2. Incalculabilidade; 3. Informações ricas."13 (SLINGER, 1998, p. 7). 

Sobre a inovação, o autor comenta que no ambiente de mercados 

globalizados, onde é necessário inovar, empresas de sucesso possuem seus 

empregados como fonte de produção e também de inovação. Dessa forma, o 

desenvolvimento de um relacionamento de longo prazo é importante pois gera 

comprometimento e um relacionamento de respeito e confiança mútuos, entre 

empresa e funcionários, o que serve de base para a competitividade da companhia. 

A "incalculabilidade" diz respeito aos relacionamentos, que são incalculáveis, no 

sentido de que seu comprometimento não pode ser mensurado. Nisso está a ideia 

de que não se deve pensar somente nos lucros, que estes serão consequência de 

uma atitude moral. Dentro dos relacionamentos também estão as informações ricas, 

que podem ser definidas como informações percebidas em pequenos detalhes como 

uso de metáforas, tom de voz e linguagem corporal. Assim, as pessoas dão 

informações sem perceber. Essa melhor compreensão das pessoas faz com que 

possa existir melhor cooperação entre elas, uma vez que tende-se a cooperar com 

aqueles que possuem mais afinidades. O autor também destaca que o 

comprometimento sincero é melhor que o comprometimento "calculado" pois o 

segundo pode acabar destruindo o relacionamento ao se calcular os riscos de se 

comprometer. Assim, para Slinger (1998), a teoria do stakeholder não se trata 

somente de um nome pomposo que acarreta no tratamento dos stakeholders de 

forma calculada visando somente lucro. Se trata de uma abordagem que leva à uma 

                                                           
13 Tradução do autor: 1. An emphasis on innovation, and the potential for encouraging it. 2. 
Uncalculativeness. 3. Rich information. 
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relação verdadeira com os stakeholders, que conduz à um maior comprometimento 

de todos e, assim, também leva à um melhor desempenho da empresa e, 

finalmente, ao lucro. 

Conforme comentado na introdução deste artigo, além da ideia de que todos 

stakeholders devem ser tratados igualmente, também existe a vertente que acredita 

que é preciso dar prioridade à alguns stakeholders, deixando outros com menor 

atenção. Essa abordagem tem um caráter mais gerencial, para auxiliar gestores a 

lidar com os stakeholders de sua organização. Dentro dessa gestão de stakeholders, 

sugerida por alguns autores, tais quais Clarkson (1995), Rownley (1997) e Baldwin 

(2002) apud Mainardes, Alves e Raposo (2011), se encontra como proposta a 

avaliação dos stakeholders. Essa ideia consiste em verificar o quão importante são 

os stakeholders da organização, classificando-os por um ranking de prioridade, para 

que a organização dê mais atenção àqueles que podem afetá-la mais. 

 

3 CONHECENDO O MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Em 1955 foi realizada a primeira exposição do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul (MARGS), o qual na ocasião tinha seus setores administrativos ainda na sede 

da Divisão da Cultura, antigo Órgão da Secretaria da Educação. Apesar de já estar 

em atividade em 1955, o museu foi inaugurado oficialmente em 1957. Nesse 

momento, a equipe administrativa passou a usar dependências do Theatro São 

Pedro. Desde seus início expôs obras de grandes artistas como Portinari, Di 

Cavalcante e, entre outros, Iberê Camargo. Além desse, o MARGS também 

mostrava ao público artistas internacionais, oriundos da Polônia, Alemanha e, entre 

outros, Japão (MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

No ano de 1973 o MARGS se mudou para a avenida Salgado Filho, no prédio 

Paraguay. Nesse momento foram criados os núcleos do MARGS, mudança 

estrutural que se mantém até os dias atuais. São sete núcleos: Curadoria; 

administrativo; acervo; conservação e restauração; educativo; documentação e 

pesquisa; comunicação. Em 1974 o museu criou seu primeiro catálogo de obras e, 

no ano seguinte, começou a documentar suas atividades em boletins informativos. 

Além disso, na FM Cultura, a equipe do MARGS produziu o programa Artistas, 

Museu e Galerias . No final dos anos 1970 o acervo já possuía mais de 1000 peças. 

Essa década também foi marcada por atividades voltadas à comunidade, como 
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oficinas de arte e projetos musicais, além da recepção de escolas para visitação. 

Nesse período, mais especificamente em 1978, o museu conseguiu sua sede 

definitiva, onde está até hoje, na Praça da Alfândega, no prédio histórico da antiga 

delegacia fiscal (MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

Na década de 1980 o MARGS, se adaptando a exposições maiores, ganhou 

projeção nacional. Nesse momento também havia o programa Espaço do MARGS  

na TV Cultura, produzido pela equipe do próprio museu. Nesse período, as 

atividades de expansão do museu também foram ampliadas, recebendo eventos 

como o II Encontro Nacional de Artistas Plásticos, em 1983, e nos anos de 1988, 

1989 e 1996, o Encontro Latino-americano de Artes Plásticas. Muito importante 

também é a criação da Associação dos Amigos do MARGS, em 1982, com a 

intenção de apoiar o museu em suas iniciativas. Atualmente a associação conta com 

mais de 400 membros (MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

Nos anos de 1993 e 1995 o MARGS recebeu o Prêmio Internacional Parceria 

de Museus, concedido pela Associação Americana de Museus - único museu 

brasileiro a receber este prêmio. Nesse período realizou um intercâmbio com o 

Madison Children's Museum. Em 1998, o MARGS recebeu a I Bienal do Mercosul e, 

por decreto oficial, passou a se chamar Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli, em homenagem ao seu fundador. De 2000 à 2002, o MARGS editou três 

livros sobre seu acervo, Livro do MARGS, que venceu o prêmio Açorianos na 

categoria Especial (MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL, 2012).  

 

4 METODOLOGIA  

 

Conforme já citado anteriormente, o presente artigo utiliza a proposta de 

Mainardes, Alves e Raposo (2011), que consiste em um novo modelo de 

classificação de stakeholders. Para tal, aqui é explicado o funcionamento deste 

modelo. A ideia foi desenvolvida pelos autores através do método de Whetten (1989) 

apud Mainardes, Alves e Raposo (2011, p. 8) que: 

 

[…] estabelece quatro elementos essenciais: fatores (ou variáveis, 
constructos, conceitos); relação entre os fatores; dinâmicas que justificam a 
seleção dos fatores e as relações de causalidade entre fatores; e, fatores 
temporais e contextuais que delimitam o modelo (que determinam o alcance 
e a extensão do modelo). 
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Tratando-se da teoria do stakeholder, os autores escolheram usar um fator 

único: a influência entre as partes. Esse fator único torna mais fácil a mensuração, 

por exemplo, diferentemente do modelo stakeholder salience. Uma vez que o fator 

foi esclarecido é preciso entender como funciona a relação entre as partes, a partir 

do fator influência. Essa relação é feita através do ponto de vista dos gestores da 

organização. Assim, conforme Mainardes, Alves e Raposo (2011), existem seis tipos 

de relação entre organização e stakeholder: 

• Stakeholder Regulador: é aquele que influencia a organização, de modo 

que pode determinar certas ações da organização, mesmo contra sua vontade. Ao 

mesmo tempo que a organização não influência as ações do stakeholder; 

• Stakeholder Controlador: é quando existe influência mútua entre 

stakeholder e organização, porém tendo maior influência por parte do stakeholder do 

que da organização; 

• Stakeholder Parceiro: ocorre quando existe uma influência mútua entre 

organização e stakeholder, de maneira que não exista maior influência por uma das 

partes; 

• Stakeholder Passivo: de forma oposta ao stakeholder controlador, este é 

classificado quando, apesar da influência mútua entre organização e stakeholder, a 

primeira exerce maior influência que o segundo; 

• Stakeholder Dependente: em oposição ao stakeholder controlador, este 

ocorre quando a organização influencia as ações do stakeholder mas este não 

possui qualquer (ou quase nenhuma) influência sobre a organização; 

• Não Stakeholder: este caso ocorre quando não existe influência entre as 

partes. Ou seja, a organização não influencia o stakeholder, nem este influencia a 

organização. 

De forma a resumir e, também, auxiliar a compreensão dos seis tipos de 

stakeholders tem-se a imagem à seguir. As linhas representam a influência, tendo as 

setas mostrando a direção e a espessura da linha ilustrando a força da influência. 
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Figura 1 - Ilustração das relações de influência entre a organização e seus stakeholders 

 
Fonte: Mainardes, Alves e Raposo (2011, p. 9) 

 

Para a identificação da relação entre stakeholder e organização é preciso que 

os gestores organizacionais avaliem dois ítens, através de uma escala de cinco 

pontos: (1) a influencia do stakeholder sobre a organização e (2) a influência da 

organização sobre os stakeholders. Depois disso, é feita uma média, de cada ítem, 

da avaliação feita pela gestão da organização. Posteriormente a média de um ítem é 

subtraído do outro, levando a um valor entre -5 e 5, que permite identificar como 

classificar o stakeholder, conforme a figura à seguir: 

 

Figura 2 - Escala sugerida para classificar stakeholders 

 
Fonte: Mainardes, Alves e Raposo (2011, p. 10) 

 

Para esclarecer melhor as dinâmicas que justificam a escolha dos fatores e 

suas relações de causalidade, Mainardes, Alves e Raposo (2011) reforçam que é a 

organização que identifica e classifica seus stakeholders. Essa classificação a partir 

da influência reflete os interesses das partes, podem ser sociais (exemplo: governo 

tem interesse em benefícios à sociedade), psicológicos (exemplo: clientes querem a 

satisfação de necessidades) e econômicos (exemplo: funcionários desejam boa 

remuneração). 
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Sobre de delimitação do modelo por fatores temporais e contextuais, 

Mainardes, Alves e Raposo (2011) explicam que este modelo tem um caráter 

genérico, podendo ser usado em vários tipos de organização. Os autores explicam 

que o modelo é estático, dessa forma é importante estar atento as mudanças das 

influências que podem ocorrer conforme o passar do tempo, ressaltando na 

necessidade de "monitoramento", aplicando o modelo a cada ano, por exemplo. O 

outro ponto levantado pelos autores diz respeito à fidedignidade dos gestores da 

organização em mensurar a influência da organização e dos stakeholders. 

Para a realização do presente estudo, foi feito um contato inicial com Vera 

Lucia, coordenadora do núcleo educativo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

de forma a identificar quem são os stakeholders da organização. Neste encontro, 

realizado no dia nove de janeiro de 2012, usou-se como base os grupos de interesse 

citados por Freeman (1984) apud Mainardes, Alves e Raposo (2011) de forma 

genérica: Fornecedores; governos; comunidade local; proprietários; defesa do 

consumidor; clientes; concorrentes; mídia; empregados; defesa do ambiente; grupos 

específicos; outros (eventuais). Na conversa, percebeu-se que os respectivos 

grupos genéricos de interesse não são stakeholders do MARGS: Defesa do 

ambiente e defesa do consumidor. Os stakeholders identificados foram os seguintes: 

• Governo do Rio Grande do sul : Mais especificamente a Secretaria da 

Cultura, órgão ao qual o MARGS é subordinado. Pensando nas categorias citadas 

anteriormente, este stakeholder pode ser visto como governo e também como 

proprietário; 

• Portoalegrenses : A comunidade local onde o MARGS está inserido é 

composto pelas pessoas de sua cidade, Porto Alegre, com as quais o museu possui 

mais contato; 

• Visitantes Espontâneos : Aqueles que visitam o museu de forma 

espontânea, sozinho ou com amigos e/ou familiares, sem o agendamento de visita 

mediada para grupos. Na forma genérica este stakeholder representa os clientes; 

• Visitantes Mediados : Composto pelo grupo de pessoas que visitam o 

museu, em grupo, através de agendamento prévio de visita mediada. Assim como 

os visitantes espontâneos esse grupo também se encaixa como clientes, nos grupos 

de stakeholder genéricos já mencionados; 
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• Associação de Amigos do MARGS (AAMARGS) : Agremiação voluntária, 

sem fins lucrativos e desvinculado do poder Estatal, capta recursos financeiros para 

o museu através dos seus mais de 400 associados. Apesar de não influenciar nas 

decisões do museu, é a organização que autoriza as movimentações financeiras 

dele. Pode ser considerado como um grupo de interesse específico; 

• Outros Museus : Na praça da Alfândega, onde está localizado o MARGS, 

existem outros museus, como por exemplo o Santander Cultural. Este também pode 

ser pensado como um grupo de interesse específico pois, apesar de aparentemente 

concorrentes uma vez que "disputam o mesmo público", os museus atuam de forma 

cooperativa. Quando é preciso, os curadores trocam opiniões, além de visitas 

mediadas serem marcadas "em conjunto" (o mesmo grupo visita os museus em 

sequência); 

• Mídia (Jornal, Rádio e Televisão) : Como sugerido nos stakeholders 

genéricos, formas de comunicação as quais se relacionam com o museu; 

• Empregados (Servidores e Estagiários) : Conforme o nome sugere, grupo 

formado pro aqueles que trabalham no Museu de Arte do Rio Grande do Sul; 

• Empresas do Incentivo À Cultura : Além da AAMARGS, o museu é 

beneficiado por empresas que usam da lei de incentivo à cultura para encaminhar o 

dinheiro que seria de seus impostos para uso do museu. Este também pode ser 

considerado, dentro dos stakeholders genéricos, um grupo de interesse específico; 

• Fornecedores : Assim como o nome sugere, aqueles que fornecem 

materiais ao museu. 

• Parceiros : Diferentemente dos fornecedores, os parceiros fornecem 

materiais ou serviços, como trabalho gráfico, flores para exposição e, entre outros, 

montagem da exposição. Eles são considerados parceiros pois já possuem um 

histórico de atuação com o MARGS e também fazem seu trabalho em troca de 

divulgação ou com valor abaixo do mercado. 

Após o entendimento de quem são os 11 stakeholders do MARGS fez-se, 

através de questionário, entre os dias nove e treze de janeiro de 2012, a coleta dos 

dados. Assim, tendo a resposta do diretor e de cada um dos cinco14 coordenadores 

de núcleo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, verificou-se a média avaliada 
                                                           
14 Somente foram entrevistados quatro coordenadores de núcleo pois o núcleo da Comunicação no 
momento do estudo estava sem coordenador e os núcleos de Acervo e de Documentação e Pesquisa 
estavam fundidos por tempo indeterminado. Além disso, o coordenador do núcleo de Curadoria se 
encontrava de férias durante a realização da pesquisa. 
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para cada stakeholder, nos quesitos "influência exercida na organização" e 

"influência recebida pela organização" e posteriormente a subtração de uma média 

pela outra para a realização da classificação dos stakeholders. 

 

5 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Após a tabulação dos dados, observou-se as seguintes médias, no quadro 1 

para a influência exercida pelo stakeholder na organização e, no quadro 2, a 

influência exercida pela organização no stakeholder. 

 

Quadro 1 - Média da Influência do Stakeholder na Organização 

 
Fonte: Autor 

 
 

Quadro 2 - Média da Influência da Organização no Stakeholder 

 
Fonte: Autor 
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Posteriormente, conforme o quadro 3 verificou-se a diferença entre as 

médias das respostas para cada stakeholder, para os dois itens questionados. 

Através dessa subtração foi possível classificar cada um dos stakeholders, conforme 

é possível ver 1 seguir: 

 

Quadro 3 - Classificação dos Stakeholders 

 
Fonte: Autor 

 

Dessa forma, observa-se que, através da visão dos gestores do Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul, este possui dois tipos de stakeholders: parceiro e 

passivo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo tem, conforme comentado anteriormente, o intuito de 

verificar como são classificados os stakeholders do Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul e, ao mesmo tempo, contribuir com o modelo de classificação de stakeholders 

utilizado. 

Quanto aos stakeholders do MARGS, foram identificados 11. Empresas do 

incentivo à cultura, fornecedores de materiais diversos, mídia e outros museus foram 

classificados como stakeholders passivos, enquanto os restantes sete foram 

considerados como parceiros. Conforme a metodologia utilizada, assim, considera-

se que os stakeholders passivos exercem influência na organização, apesar desta 

exercer maior influência sobre eles. Já os stakeholders parceiros exercem a mesma 

influência que recebem da organização. Acredita-se que o MARGS, devido as suas 



TORRES, L. H. Classificação dos stakeholders do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. RGSN - 
Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 51-68, jun. 2018. 

67 

características organizacionais peculiares, acaba por ter muitos parceiros. Lembra-

se que por terem maior influência que os stakeholders passivos, os parceiros devem 

receber maior atenção que estes. Como são vários os seus stakeholders são 

parceiros, o MARGS deve tratá-los de igual forma, o que está coerente com a 

conversa que o autor deste teve com a coordenadora do núcleo educativo da 

organização. 

Sobre o modelo de classificação de stakeholders, o autor acredita que existe 

a necessidade de aprimoramento. Um dos pontos diz respeito à explicação do uso 

do modelo. Mainardes, Alves e Raposo (2011) explicam que após a obtenção da 

média da influência do stakeholder na organização e da média da influência da 

organização no stakeholder é preciso fazer a diferença dessas médias para verificar 

qual a classificação do stakeholder. Neste estudo, conforme o entendimento da 

explicação, foi utilizada a média da influência do stakeholder menos a média da 

influência da organização. Porém, como não está detalhado na explicação dos 

autores, em outro estudo o entendimento pode ser diferente e se fazer o contrário. O 

problema disso é que leva a resultados opostos. No caso deste estudo, se fosse 

feita a subtração de outra forma, os stakeholders classificados como passivos se 

tornariam controladores, o que muda o modo de pensá-los. Além disso, é preciso 

deixar explícito que o pesquisador deve se preparar para explicar aos membros da 

gestão o que são stakeholders e como funciona essa avaliação, pois observou-se 

que eles não possuíam contato, ou muito pouco, com este linguajar.  

Por fim, uma das razões que levou Mainardes, Alves e Raposo (2011) a 

desenvolver este novo modelo de classificação de stakeholders foi que em modelos 

anteriores, stakeholders, mesmo tendo níveis prioritários diferentes, acabavam 

ficando no mesmo grupo classificatório como, por exemplo, dois stakeholders serem 

classificados como reguladores, mas um ser muito mais regulador que outro. 

Acredita-se que é possível que este problema também ocorra com este modelo uma 

vez que neste estudo sete dos 11 stakeholders foram classificados da mesma forma. 

Isso conforma já comentado, pode se tratar da peculiaridade da organização 

estudada porém é preciso que se fique atento para caso isso ocorra novamente em 

outro estudo que use dessa proposta de classificação de stakeholders. 
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