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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

PGPI - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas 

Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

 

 
 Análise e Avaliação 

ID Nome Interesse Poder Influência Impacto 
Importância 
Ponderada 

1 
Pedro Souza 90% 90% 90% 90% 90% 

2 
Olga Souza 90% 90% 90% 90% 90% 

3 

Alexandre Souza 50% 30% 50% 70% 50% 

4 

Beatriz Souza 30% 70% 50% 50% 50% 

5 

Isabella Souza 70% 50% 30% 50% 50% 

6 

Vicente 
Mondragone 

90% 70% 90% 90% 80% 

7 

Elcy Novo 
Horizonte 

90% 50% 70% 90% 75% 

8 
Departamento da 

Prefeitura 
10% 90% 90% 70% 60% 

 

Engajamento 
Atual 

Engajamento 
Desejado 

Estratégia para Engajamento / 
Gerenciamento 

Escopo e Impacto das 
Mudanças para a PI 

Engajado Engajado 
Deve participar de todas as 

decisões. 
Residência completa 

Engajado Engajado 
Deve participar de todas as 

decisões. 
Residência completa 

Apoiador Apoiador 

Manter motivado e engajado, 
solicitando sua participação nas 
decisões relacionadas ao seu 

quarto. 

Seu quarto e área comum. 
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Resistente Apoiador 

Convencê-la de que a reforma 
lhe dará mais conforto e 

privacidade. Manter motivada e 
engajada, solicitando sua 
participação nas decisões 

relacionadas ao seu quarto. 

Seu quarto e área comum. 

Engajado Engajado 

Manter motivada e engajada, 
solicitando sua participação nas 
decisões relacionadas ao seu 

quarto. 

Seu quarto e área comum. 

Engajado Engajado 

Deve participar de todas as 
decisões relacionadas aos 
aspectos arquitetônicos e à 

sustentabilidade. 

Estratégia do projeto. 

Engajado Engajado 
Escuta ativa e solicitação de 

sua participação nas principais 
decisões do Projeto. 

Estratégia do projeto. 

Neutro Neutro Atender à legislação vigente. Não se aplica. 
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)  

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.  

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,  

 e atitude para atingir resultados consistentes.      

           

 

http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/
http://www.easybok.com.br/livros/easybok-um-guia-de-sobrevivencia-para-o-gerente-de-projetos/

