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RESUMO – A identificação das visões dos diferentes stakeholders de uma iniciativa pública é necessário para 

estabelecer a criação de valor público. Porém, essa tarefa é altamente complexa considerando a diversidade e 

polarização ao redor dessas iniciativas. Este trabalho propõe o uso de comparação por similaridade entre mapas 

conceituais estendidos para identificar e comparar as visões dos diferentes stakeholders. Espera-se que os 

resultados permitam determinar os pontos em que as visões dos stakeholders concordam e discordam para permitir 

a consideração dos fatores que incidem na criação de valor público. 
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INTRODUÇÃO 

Toda iniciativa pública, seja um projeto, um programa ou uma política, deve buscar a 

criação de valor público para os cidadãos (MOORE, 2014). A criação de valor, que no setor 

privado é facilmente relacionada com a geração de lucro é difícil de determinar , no setor 

público, já que diferentes atores têm diferentes valores, algumas vezes contraditórios 

(ALFORD; O’FLYNN, 2009).  

Para lidar com a complexidade que envolve considerar diferentes vozes cidadãs nas 

diversas fases de uma iniciativa pública é conveniente identificar algumas vozes que 

representem os atores que seriam beneficiados ou prejudicados, ou que poderiam ter um 

interesse na iniciativa, mesmo sem afetação direta. Assim, seria possível considerar esses atores 

de forma similar ao tratamento dos stakeholders no setor privado (GALINDO JARAMILLO; 

ZAMBON; ANUNCIAÇÃO, 2016). A partir de textos e questionários é possível identificar as 

percepções de diferentes atores mediante mapas conceituais (GOMES et al., 2016). 

 O uso de Mapas Conceituais Estendidos (MCE) permitiria adicionar ao conhecimento 

extraído em mapas conceituais, informação sobre a controlabilidade de cada conceito, respeito 

às mudanças que ele pode gerar no cenário analisado e respeito a capacidade do ator de controlar 

esse conceito (ZAMBON et al., 2016) como mostra a Figura 1. A comparação por similaridade 

desses MCEs permitiria comparar os conceitos que formam a percepção de diferentes 

stakeholders e sua capacidade de agir e responder às implicações que tais conceitos e as relações 

entre conceitos (MAGRIN, 2012). 

Considerando o anterior, o objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade de usar 

comparações por similaridade de MCEs de stakeholders como medida para identificar o que 

deve ser considerado como valor público. 
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Figura 1 – Exemplo de Mapa Conceitual Estendido 

 
Fonte: Autores 

 

METODOLOGIA 

Será feito um estudo sobre um programa de fomento das exportações desenvolvido 

numa cidade brasileira com uma população aproximada de 300,000 habitantes. Serão coletados 

dados de diferentes stakeholders identificados usando o processo definido por Galindo 

Jaramillo, Zambon e Anunciação (2016). Os participantes responderão um questionário 

respeito à sua visão sobre o fomento das exportações. Será criado um MCE  conforme o 

processo descrito por Zambon et al. (2016) e usando regras semânticas (VASQUES et al., 2016) 

para cada participante e um partindo dos documentos oficiais que descrevem a iniciativa 

pública. Os MCE resultantes serão comparados usando a regra de comparação definida por 

Magrin (2012). O diagrama do processo é mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Diagrama de processo de comparação por similaridade 

 

 
Fonte: Autores 
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RESULTADOS ESPERADOS 

A comparação por similaridade permitirá identificar como os stakeholders percebem 

diferentes conceitos e como eles se relacionam. Para diferentes stakeholders, poderão aparecer 

os mesmos conceitos. Esses conceitos podem ter ligações diferentes ou similares. Dessa 

maneira, seria possível estabelecer quais são os fatores chave de sucesso para cada stakeholder, 

perceber como cada stakeholder se posiciona respeito desses fatores e comparar as visões dos 

atores com base nos fatores e no posicionamento. 

 

CONCLUSÕES  

Através da comparação por similaridade de textos escritos por stakeholders seria 

possível identificar os valores que eles compartilham e o que os separa entre eles e com respeito 

aos planos e ações dos gestores públicos, pudendo identificar assim, os fatores a serem 

considerados na criação do valor público em iniciativas públicas. 
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