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RESUMO 

 

Dentre as melhores práticas de gerenciamento de projetos, que envolvem de áreas 

de conhecimento como escopo, prazo, custos, qualidade, comunicação, recursos 

humanos, riscos, aquisições, e a integração destas disciplinas e seus processos, a 

gestão de aquisições é uma das áreas de relevância e que tem sido estudada, 

detalhada e aplicada nas organizações. Porém o tema da gestão de aquisições com 

o foco nas aquisições de materiais e serviços em projetos não é comumente 

encontrado na literatura técnica em gerenciamento de projetos. O objetivo desta 

pesquisa é demonstrar técnicas de planejamento e gerenciamento de aquisições de 

materiais para projetos da construção civil utilizando embasamento teórico 

complementado por um conjunto de práticas comprovadas, aplicáveis à maioria dos 

projetos, seja o projeto de pequeno, médio ou grande porte. A prática da 

terceirização, verificada de modo especial nas últimas duas décadas, tem, de uma 

forma geral, tornado cada vez mais presente a figura do fornecedor como um 

personagem importante para a realização do projeto, seja este fornecedor de 

recursos ou serviços. As principais competências a serem desenvolvidas a seguir 

estão relacionadas com a gestão de aquisições e contratações, reconhecendo sua 

influência sobre o desempenho dos projetos, abrangendo desde as atividades 

iniciais desenvolvidas pela equipe de projeto durante a fase de pré-contratação, bem 

como as práticas verificadas durante a contratação e a pós-contratação, até o 

encerramento do contrato. 

  

Palavra chave: Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Aquisições, 
Contratos, Administração de Contratos, PMBOK. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Among the best practices of project management, involving the knowledge areas as 

scope, time, cost, quality, communication, human resources, risk, procurement, and 

integration of these disciplines and processes, managing acquisitions is one of the 

areas relevance and that has been studied, detailed and applied in organizations. But 

the issue of procurement management with a focus on the acquisition of materials 

and services for projects is not commonly found in the technical literature on project 

management. The objective of this research is to demonstrate techniques for 

planning and managing procurement of materials for construction projects using 

theoretical foundation complemented by a set of proven practices, applicable to most 

projects, the project is small, medium or large. The practice of outsourcing, seen 

especially in the last two decades, has, in general, become increasingly present 

figure of the supplier as an important character for the realization of the project, be it 

resources or services provider. The core competencies to be developed below are 

related to the management of procurement and contracting, recognizing its influence 

on the performance of projects, ranging from the initial activities undertaken by the 

project team during the pre-employment as well as the practices observed during the 

post-hiring and hiring until the end of the contract. 

  

 

Keyword: Project Management, Procurement Management, Procurement, Contract 

Administration, PMBOK. 
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1. INTRODUÇÃO 

O PMBOK (2004), menciona que o gerenciamento de aquisições e contratações no 

gerenciamento de projetos vem se tornando um dos aspectos mais importantes do 

que diz respeito a gerenciar projetos, acompanhando a tendência das organizações 

de se dedicarem mais à sua vocação competitiva e passarem a adquirir de fontes 

externas os recursos, materiais, equipamentos, sistemas, soluções e serviços 

necessários à realização de seus projetos.  

 

Segundo HENRIE; HEDGE PETH, (2006), enquanto o gerenciamento das aquisições 

é sempre essencial para o sucesso dos projetos, o panorama atual da globalização 

demandando das empresas uma maior competitividade através da produção de 

produtos ou serviços mais rápidos, mais baratos e melhores e a necessidade 

crescente da implantação de projetos a nível internacional intensificam a necessidade 

de um gerenciamento das aquisições ainda mais efetivo. 

 

Para um gerenciamento de aquisições e contratações mais efetivo para os projetos 

da construção civil destaca Ferrari (2006), que é necessário entender o ambiente 

destas aquisições, esta tendência tem feito com que, num número cada vez maior de 

projetos, a organização empreendedora realize grande parte e, às vezes todo o 

projeto, através de organizações externas. Neste contexto, a equipe do projeto 

gerencia, na verdade, um portfólio de fornecimentos aos quais tem que aplicar 

metodologias, técnicas e ferramentas de todas as demais áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projetos. O gerente de projetos precisa está atento na gestão de 

aquisições do projeto, para que os grupos do projeto recebam os materiais 

necessários para a execução dos trabalhos.  

 

O PMBOK (2004), menciona que pode acontecer das equipes de projeto e aquisição 

serem constituídas especificamente para aquele projeto, tendo que estruturar os 

procedimentos de gerenciamento do projeto e aquisições muitas vezes inexistentes 

ou não adaptados para as necessidades reais do projeto, uma má gestão de 

aquisições pode interferir em todas as fases do projeto e como em muitos casos os 

fornecedores são externos torna-se necessário uma avaliação eficaz dos mesmos, 

para não perder prazos contratuais, que muitas vezes podem resultar em multas.  
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Os projetos e as operações segundo o PMBOK (2004), diferem principalmente no 

fato de que as operações são contínuas e repetitivas, enquanto os projetos são 

temporários e exclusivos. Neste sentido destaca Ferrari (2006), que o gerenciamento 

das aquisições e contratações para os projetos requer um esforço diferenciado 

daquele normalmente requerido para as operações. Por exemplo, devido aos 

projetos serem temporários e exclusivos, as aquisições para os projetos muitas vezes 

são exclusivas, ou seja, a organização ainda não teve a experiência da aquisição 

daqueles bens ou serviços anteriormente e não conhece bem o mercado e seus 

fornecedores, não obstante sua crescente importância, o gerenciamento de 

aquisições de materiais em projetos é um tema relativamente pouco coberto pela 

bibliografia de gerenciamento de projetos e sua terminologia é pouco consensual.  

 

Este estudo destaca a crescente importância do gerenciamento de aquisições de 

materiais em projetos, sintetizando os processos, técnicas e ferramentas 

reconhecidas atualmente como as melhores práticas nesta área de conhecimento.  

 

Desta maneira destaca Ferrari (2006), o gerenciamento de projetos passa a ser 

também um gerenciamento de contratos, exigindo uma estruturação adequada dos 

contratos e da sua gestão pelas empresas. 

 

Foi desenvolvido um modelo de maturidade específico para gerenciamento de 

aquisições de materiais em projetos, com o objetivo de aferir o alinhamento entre o 

que é praticado nas empresas e as melhores práticas apresentadas nas principais 

referências bibliográficas.  

 
1.1 OBJETIVO 
 
As principais competências a serem desenvolvidas neste estudo estão relacionadas 

com a Gestão de Aquisições de Materiais, reconhecendo sua influência sobre o 

desempenho dos projetos. 

 

O objetivo desta pesquisa é demonstrar técnicas de planejamento e gerenciamento 

de aquisições de materiais para projetos da construção civil utilizando embasamento 
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teórico complementado por um conjunto de práticas comprovadas, aplicáveis à 

maioria dos projetos, na maior parte do tempo, e sobre as quais há um amplo 

consenso sobre seu valor e utilidade. 

 

Os conhecimentos adquiridos formarão a base para definir padrões e desenvolver os 

planos de aquisições mais adequados aos projetos que sua organização 

desenvolve. Como desdobramentos práticos são apresentados às estruturas básicas 

e as principais características de contratos. 

 

Por fim, são discutidos conceitos e técnicas para identificar, evitar e gerenciar 

conflitos relacionados com contratos, abordando a relevância de uma eficiente 

assessoria jurídica durante todas as fases do projeto. 

 

Desta forma, propõe uma postura pró-ativa na identificação e no gerenciamento das 

diversas atividades inerentes aos processos de aquisições e de materiais, 

potencializando seus vetores de eficiência e minimizando os elementos de risco. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Dentre as melhores práticas de gerenciamento de projetos, que envolvem de acordo 

com o PMBOK (2004), disciplinas como escopo, prazo, custos, qualidade, 

comunicação, recursos humanos, riscos, aquisições, e a integração destas disciplinas 

e seus processos, a gestão de aquisições é uma das áreas de relevância e que tem 

sido estudada, detalhada e aplicada em algumas. Porém o tema da gestão de 

aquisições com o foco nas aquisições de materiais e serviços em projetos não é 

comumente encontrado na literatura técnica em gerenciamento de projetos. 

 

O gerenciamento de aquisições é uma das áreas de conhecimento do Guia PMBOK 

(2004), freqüentemente empregada no gerenciamento de projetos, seja o projeto de 

pequeno, médio ou grande porte. A prática da terceirização, verificada de modo 

especial nas últimas duas décadas, tem, de uma forma geral, tornado cada vez mais 

presente a figura do fornecedor como um personagem importante para a realização 

do projeto, seja este fornecedor de recursos ou serviços. 
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Estas aquisições destaca Ferrari (2006), envolvem incertezas com relação às 

especificações de compra, dificuldades na obtenção do produto ou serviço com o 

mercado fornecedor, problemas nas negociações contratuais, barreiras logísticas 

entre outras. Podem envolver também oportunidades através da obtenção dos bens 

e serviços em condições mais favoráveis do que o planejado. 

 

Em síntese, este estudo destaca a crescente importância do gerenciamento de 

aquisições em projetos, sintetizando os processos, técnicas e ferramentas 

reconhecidas atualmente como as melhores práticas nesta área de conhecimento. 

 

Esta tendência tem feito com que, em um número cada vez maior de projetos, a 

organização empreendedora realize grande parte e, às vezes todo o projeto, através 

de organizações externas. Neste contexto, a equipe do projeto gerencia, na verdade, 

um portfolio de fornecimentos aos quais tem que aplicar metodologias, técnicas e 

ferramentas de todas as demais áreas de conhecimento do gerenciamento de 

projetos. 

 

De acordo com FREITAS (2009), o gerenciamento de aquisições é uma área 

potencialmente problemática para o gerente de projetos verificada durante a fase de 

implantação do projeto. “Ainda há um grande desconhecimento em ter claro como as 

empresas devem abordar essa “nova gestão” e iniciar o movimento dentro das 

organizações”. 

 

1.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O trabalho será apresentado por uma pesquisa documental e exploratória sendo 

feita pesquisas bibliográficas e caso seja necessário será feita uma pesquisa de 

campo executando entrevistas com profissionais da área para enriquecer os 

assuntos abordados. 

 

No processo do levantamento bibliográfico serão feitos fichamentos dos principais 

livros de gestão de projetos a fim de coletar informações e opiniões dos diversos 

autores para posteriormente utilizar as informações importantes ao tema do trabalho. 
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Segue principais livros que foram utilizados: 

DINSMORE, Paul e outros. Como se Tornar um Profissional em gerenciamento de 

Projetos. Editora Qualitymark, 2003. 

 

GUIA PMBOK. 3º edição, 2004. Project Management Institute, Four Compus 

Boulevard, Newton Square, PA 19073-3299 EUA.´ 

 

KERZNER, H. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 8th 

Edition, John Wiley & Sons, 2003 

 

KERZNER, H. Advanced Project Management: Best Practices on Implementation. 

2nd Edition, John Wiley & Sons, 2004 

 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos – Estabelecendo Diferenciais 

Competitivos - 6ª Edição. Editora Brasport, 2005. 

 

VARGAS, Ricardo Viana Manual Prático do Plano de Projeto. Brasport, 2003. 

 

1.4 ESTRUTARAÇÃO DO TRABALHO  

Inicialmente o trabalho faz uma descrição da abrangência do tema e sua justifica. 

 

Na segunda parte faz-se uma contextualização do gerenciamento de projetos, com 

as suas principais características e uma descrição da aquisição de bens e serviços 

para o sucesso destes. 

 

Na terceira parte faz-se uma revisão e análise conceitual do processo de 

gerenciamento de riscos e do processo de gerenciamento das aquisições incluindo a 

identificação das categorias de riscos relevantes para a aquisição mencionadas na 

literatura técnica. 
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Na quarta parte os conceitos de identificar, evitar e gerenciar conflitos relacionados 

com contratos são discutidas as causas dos conflitos, suas fontes, são apresentadas 

técnicas para identificar, evitar e gerenciar conflitos.. 

Na sexta parte do estudo faz-se uma análise crítica e conclusão do tema 
apresentado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

2.1.1 Projetos e suas características 
 

Para contextualizar o gerenciamento de projetos é necessário primeiro entender o 

que significa projeto. Embora existam várias definições na literatura, o PMI-Project 

Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos) através do PMBOK 

(2004) e Kerzner (2003), descreve definições simples, mas com desdobramento e 

interpretações bem abrangentes. 

 

O PMBOK (2004), define projeto como “um esforço temporário empreendido para 

criar um produto ou serviço único”. Enquanto Kerzner (2003), diz que projeto pode 

ser considerado como qualquer série de atividades e tarefas que: 

 

• Tem um objetivo específico a ser concluído, dentro de certos requisitos; 

• Tem um início e fim definidos; 

• Tem um limite de fundos; 

• Consome recursos humanos e não humanos (tais como: dinheiro, pessoas 

equipamentos, etc.); 

• São multifuncionais (ou seja, ocorrem através da interação com vários outros 

departamentos funcionais). 

 

Ambos definem projeto com um caráter temporário o que significa que todos os 

projetos possuem um início e um final definido. E este final é alcançado quando os 

objetivos do projeto tiverem sido atingidos, quando se tornar claro que os objetivos do 

projeto não serão ou não poderão ser atingidos ou quando não existir mais a 

necessidade do projeto e ele for encerrado. 

 

Martins (2007), menciona que as atividades de um projeto não são simples, atos 

repetitivos, elas são complexas. 

 

A condição temporária de um projeto segundo o PMBOK (2004), não significa 

necessariamente de curta duração; muitos projetos duram vários anos. Em todos os 
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casos, no entanto, a duração de um projeto é finita. 

 

Wideman (2000), destaca que como o produto e serviço criado pelos projetos são 

únicos, os riscos envolvidos no seu desenvolvimento são muito altos no início 

requerendo uma atenção especial na elaboração do escopo do produto e escopo do 

projeto. Desta maneira normalmente os projetos são elaborados de forma 

progressiva. A elaboração progressiva significa desenvolver em etapas melhorando a 

cada passo a definição do escopo. Por exemplo, o escopo será descrito de maneira 

geral no início do projeto e se tornará mais explícito e detalhado conforme a equipe 

do projeto desenvolve um entendimento mais completo dos objetivos e das entregas. 

Principalmente quando o projeto for realizado sob contrato a elaboração progressiva 

das especificações de um projeto deve ser cuidadosamente coordenada com a 

definição adequada do escopo do projeto. 

 

Outra característica importante de ser entendida segundo o PMBOK (2004), é a 

diferença entre trabalhos de projeto e operação. Embora ambos possuam 

características semelhantes tais como: 

• São realizados por pessoas; 

• Possuem restrição de recursos; 

• São planejados, executados e controlados. 

 

Os projetos e as operações diferem principalmente no fato de que as operações são 

contínuas e repetitivas, enquanto os projetos são temporários e exclusivos. Este fato 

segundo Ferrari (2006), pode levar a condições de aquisição de bens e serviços bem 

diferenciados dos projetos em relação às operações, uma vez que devido a sua 

condição temporária e exclusiva muitas vezes o relacionamento com os fornecedores 

também é temporário, dificultando as negociações e desenho de parcerias de médio 

e longo prazo, com vantagens para ambas as partes.  

 

Projetos também de acordo com o PMBOK (2004), são realizados em todos os níveis 

da organização podendo envolver uma única pessoa ou muitos milhares de pessoas. 

Sua duração varia de poucas semanas a vários anos. Também podem envolver uma 

ou várias unidades organizacionais, como joint ventures e parcerias. 
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2.1.2 Definição e história do gerenciamento de projetos 

 

O gerenciamento de projetos destaca Kerzner (2003), é um tema relativamente 

moderno e de grande importância para o sucesso das organizações no mundo atual. 

De acordo o PMBOK (2004), o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

atender aos seus requisitos. 

 

Já o gerenciamento de projetos para Kerzner (2003), envolve o planejamento e 

monitoramento do projeto e inclui itens tais como:  

 

Planejamento do Projeto: 

• Definição dos requisitos do trabalho; 

• Definição da quantidade e qualidade do trabalho; 

• Definição dos recursos necessários. 

 

Monitoramento do Projeto: 

• Acompanhamento do andamento do projeto; 

• Comparação dos resultados atuais com o planejado; 

• Análise dos impactos; 

• Execução de ajustes. 

 

Historicamente, de acordo com Kerzner (2004), o desenvolvimento do gerenciamento 

de projetos dentro das organizações esteve diretamente relacionado às necessidades 

dos negócios.  

 

A figura 1 descreve três tipos de organizações industriais por sua utilização do 

gerenciamento de projetos. Kerzner (2004), destaca a necessidade crescente do 

gerenciamento de projetos dentro das organizações para atender às condições do 

mundo atual de competitividade e globalização demandando das em presas produtos 

e serviços inovadores, a baixo custo e qualidade sendo desenvolvidos em espaços 

de tempo cada vez mais curtos. 
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Figura 1 – Classificação das Organizações relativas ao gerenciamento de projetos 

 

Fonte: Adaptado de Kerzner (2004) 

 

Kerzner (2004), menciona que o gerenciamento de projetos 30 anos atrás estava 

confinado nas empresas prestadoras de serviços para o Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos e empresas de construção e que nos dias de hoje os conceitos 

do gerenciamento de projetos é aplicado numa variedade de indústrias e 

organizações tais como: construção, farmacêutica, químico, bancos, hospitais, 

contabilidade, propaganda, setor público, dentre outros. 

 

Ao longo das últimas décadas alguns fatores marcaram o desenvolvimento do 

gerenciamento de projetos Kerzner (2004). O primeiro fator significativo aconteceu a 

partir de 1985 quando as empresas reconheceram que a competitividade precisaria 

também ser na qualidade dos seus produtos e serviços e não somente nos custos. 

As empresas então começaram a utilizar os princípios do gerenciamento de projetos 

para a implantação de seus programas de Gestão Total da Qualidade (TQM). Já em 

1990 e diante da recessão econômica, as empresas reconheceram a importância da 

redução dos prazos de desenvolvimento dos seus produtos, através da utilização da 

engenharia simultânea promovendo as técnicas de programação dos prazos do 

gerenciamento de projetos. A partir daí vários outros fatores citados na tabela 1 

motivaram o desenvolvimento do gerenciamento de projetos.  
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Tabela 1 – Fatores Motivadores do Gerenciamento de Projetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kerzner (2004) 
 

2.1.3 Sucesso no gerenciamento de projetos 

 

No gerenciamento de projetos a pessoa responsável pela realização dos objetivos do 

projeto é o chamado gerente de projeto, ele deve interagir com os interessados no 

projeto para alcançar estes objetivos KERZNER (2003); PMBOK (2004). 

Segundo KERZNER (2003), gerenciar um projeto inclui: 

•••• Identificação das necessidades; 

•••• Estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; 

•••• Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e 

custo; 

•••• Adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes 

preocupações e expectativas das diversas partes interessadas. 

 

O sucesso do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK (2004) e PMI – 

Construction Extension (2002), que inicialmente era medido pelas dimensões prazo, 

custos e qualidade atualmente pode utilizar também as dimensões do escopo, 

comunicação, recursos humanos, aquisições, riscos, segurança e meio ambiente.  

 

Kerzner (2003), menciona que o sucesso no gerenciamento de projetos também está 

em alcançar os objetivos do projeto através da utilização efetiva e eficiente dos 

recursos e com a aceitação do cliente. 
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2.1.4 Benefícios do gerenciamento de projetos 

 

Infelizmente, segundo Kerzner (2003), os benefícios do gerenciamento do projeto não 

podem ser alcançados sem lidar com os seguintes obstáculos: 

•••• Complexidade dos projetos; 

•••• Requisitos especiais dos clientes e mudanças de escopo; 

•••• Reestruturação organizacional; 

•••• Riscos do projeto; 

•••• Mudanças em tecnologia; 

•••• Planejamento e precificação antecipados. 

 

No entanto um gerenciamento de projetos eficaz segundo o PMBOK (2004) exige 

que a equipe de gerenciamento de projetos entenda e use o conhecimento e as 

habilidades de pelo menos cinco áreas de especialização,  

 

De forma geral segundo Kerzner (2004), as empresas que resolveram adotar o 

gerenciamento de projetos têm encontrado benefícios acima de suas expectativas. A 

figura 5 mostra alguns destes benefícios comparando as visões do passado e atuais 

do gerenciamento de projetos. 

 

Figura 2 – Benefícios do gerenciamento de projetos 
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2.1.5 Áreas e Processos do Gerenciamento de Projetos 

 

O gerenciamento de projetos que no passado era estruturado nas áreas de tempo, 

custo e qualidade atualmente PMBOK (2004), é realizado também com foco em 

outras áreas de conhecimento tais como: escopo, recursos humanos, comunicações, 

riscos, aquisições e integração sendo todas através da aplicação e da integração dos 

seguintes grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, 

controle e finalização, conforme indicado na figura 6 abaixo: 

 

Figura 3 – Áreas de conhecimento e grupos de processo do PMBOK 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do PMBOK (2004) 
 

 

O PMBOK (2004), organiza as áreas de conhecimento em gerenciamento de 

projetos, através de 44 processos de gerenciamento de projetos, conforme mostrado 

na figura 7. A integração de todos os processos de gerenciamento de acordo com o 

PMBOK (2004) é bastante relevante e é realizada através do gerenciamento de 

integração do projeto, que descreve os processos e as atividades que integram os 
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diversos elementos do gerenciamento de projetos, que são identificados, definidos, 

combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos. 

Figura 4 – Processos de Gerenciamento de Projetos  

Fonte: PMBOK (2004) 

A figura 7 fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento de projeto de 
acordo com o PMBOK (2004), onde iremos abordar o gerenciamento de aquisições 
do projeto. 
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3. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO 
PROJETO 

O gerenciamento de aquisições de bens e serviços e em especial para os projetos 

representa segundo HENRIE; HEDGEPETH (2006), uma importante área para o 

sucesso dos projetos. 

 

Normalmente os bens e serviços, segundo Ferrari (2006), são fornecidos por 

organizações externas, as quais a organização empreendedora não possui um 

controle direto, requerendo a utilização efetiva de um planejamento das aquisições, 

instrumentos e gestão contratuais para mitigação dos riscos. 

 

Os riscos envolvidos nos processos de aquisição segundo Zsidisin (2001), podem 

afetar significativamente o sucesso financeiro das organizações. 

 

3.1.1 Definição do Gerenciamento de Aquisições 

 

KERZNER (2003), define as aquisições como um processo que envolve duas partes 

com diferentes objetivos as quais interagem num determinado segmento do mercado. 

Sendo que para KERZNER (2003), tipicamente os ciclos da aquisição envolvem: 

• Ciclo dos requisitos: definições dos requisitos da aquisição; 

• Ciclo da requisição: análise das fontes e produção dos documentos para 

contratação; 

• Ciclo da solicitação: o processo de negociação; 

• Ciclo da contratação: seleção do fornecedor e aprovação do contrato; 

• Ciclo da administração do contrato: gerenciamento do contrato até o 

encerramento do contrato. 

 

O gerenciamento de aquisições do projeto segundo o PMBOK (2004), inclui os 

processos para comprar ou adquirir os produtos, serviços ou resultados necessários 

de fora da equipe do projeto para realizar o trabalho. A perspectiva desta aquisição 

pode ser da organização como comprador ou fornecedor. 

 

Os processos de gerenciamento de aquisições do projeto de acordo com o PMBOK 
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(2004), e de forma similar a KERZNER (2003), porém com uma nomenclatura um 

pouco diferente inclui: 

• Planejar compras e aquisições: – determinação do que comprar ou adquirir 

e de quando e como fazer isso. 

• Planejar contratações– documentação dos requisitos de produtos, serviços e 

resultados e identificação de possíveis fornecedores. 

• Solicitar respostas de fornecedores– obtenção de informações, cotações, 

preços, ofertas ou propostas, conforme adequado; 

• Selecionar fornecedores– análise de ofertas e escolha entre possíveis 

fornecedores e negociação de um contrato por escrito com cada fornecedor. 

• Administração de contrato– gerenciamento do contrato e da relação entre o 

comprador e o fornecedor, análise e documentação do desempenho atual ou 

passado de um fornecedor a fim de estabelecer ações corretivas necessárias 

e fornecer uma base para futuras relações com o fornecedor, gerenciamento 

de mudanças relacionadas ao contrato e, quando adequado gerenciamento da 

relação contratual com o comprador externo do projeto. 

• Encerramento do contrato– terminar e liquidar cada contrato, inclusive a 

resolução de quaisquer itens em aberto, e encerrar cada contrato aplicável ao 

projeto ou a uma fase do projeto. 

 

FREITAS (2009), esta tendência tem feito com que, num número cada vez maior 

de projetos, a organização empreendedora realize grande parte e, às vezes todo 

o projeto, através de organizações externas. Neste contexto, a equipe do projeto 

gerencia, na verdade, um portfolio de fornecimentos aos quais tem que aplicar 

metodologias, técnicas e ferramentas de todas as demais áreas de conhecimento 

do gerenciamento de projetos. Não obstante sua crescente importância, o 

gerenciamento de aquisições em projetos é um tema relativamente pouco 

coberto pela bibliografia de gerenciamento de projetos e sua terminologia é 

pouco consensual. O Gerenciamento de Aquisições é uma área potencialmente 

problemática para o gerente de projetos verificada durante a fase de implantação 

do projeto. “Ainda há um grande desconhecimento em ter claro como as 

empresas devem abordar essa “nova gestão” e iniciar o movimento dentro das 

organizações”. 
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Figura 5 - Processos de Gerenciamento de Aquisições do Projeto 

 
Fonte: Adaptado do PMBOK (2004) 
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Vargas (2005), em muitos casos o fracasso de fornecedores de materiais, 

equipamentos ou serviços durante o andamento do projeto poderá trazer impactos 

significativos ao cumprimento do projeto, ou mesmo comprometer a sua realização. 

Para poder alcançar os objetivos do projeto, o gerente de projeto deve conhecer e 

estar alinhado às boas práticas da gestão de aquisições. “Cada tipo de contrato 

representa certo grau de incerteza e riscos para o gerente de projeto”. 

 

A intensa competição global fez com que as empresas buscassem uma maior 

eficiência em seus processos. Desta forma, tem obtido uma posição de destaque 

entre os gerentes o Gerenciamento das Aquisições em Projetos (Project 

Procurement), que inclui os processos para comprar ou adquirir os produtos, 

serviços ou resultdos necessários de fora da equipe do Projeto para realizar o 

trabalho.  

 

O gerenciamento de aquisições é uma das áreas de conhecimento do PMBOK 

(2004), freqüentemente empregada no gerenciamento de projetos, seja o projeto de 

pequeno, médio ou grande porte. A prática da terceirização, verificada de modo 

especial nas últimas duas décadas, tem, de uma forma geral, tornado cada vez mais 

presente a figura do fornecedor como um personagem importante para a realização 

do projeto, seja este fornecedor de recursos ou serviços. 

 

Desta forma observa-se, atualmente, que o gerenciamento de aquisições vem se 

tornando um dos aspectos mais importantes do gerenciamento de projetos, 

acompanhando a tendência das organizações de se dedicarem mais à sua vocação 

competitiva e passarem a adquirir de fontes externas os recursos, materiais, 

equipamentos, sistemas, soluções e serviços necessários à realização de seus 

projetos. 

 

Para lidar com esta condição, a equipe de projetos deve buscar o caminho das 

melhores a práticas do gerenciamento de aquisições, segundo o Guia PMBOK®. 

Dentre os elementos presentes nestas práticas, merece destaque a elaboração da 

documentação que detalhará o escopo do fornecimento (Statement of Work – SOW) 

dos produtos e serviços a serem contratados. É o momento em que todo o know-

how da equipe de projetos deve ser explorado, já que os eventuais erros ou 
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omissões que possam estar presentes no SOW certamente se tornarão riscos de 

ameaça para o projeto e riscos de oportunidade para o fornecedor. 

 

Outro elemento importante diz respeito à administração do contrato. O gerente de 

projeto deve ter um bom conhecimento a cerca das cláusulas do instrumento 

contratual, para poder assim melhor conduzir a relação cliente-fornecedor durante a 

vigência do contrato, aplicando o mesmo algumas vezes com rigor, todavia com foco 

em garantir o bom desempenho do contratado, seja em termos de prazo, custo ou 

qualidade, proporcionando uma mútua relação “ganha - ganha”. 

 

A comunicação entre cliente e fornecedor também merece cuidados, sobretudo a 

formal, que se transformará em adendos do contrato. Finalmente, destaque para o 

gerenciamento das reclamações da contratada (claims), que devem ser 

devidamente esclarecidas, argumentadas e negociadas, sempre pautadas pelas 

regras do jogo, expressas pelo contrato e pelas normas técnicas e legislação 

aplicável, visando conciliar de forma ética os objetivos do projeto e os interesses do 

fornecedor. 

 

Em síntese, esta monografia destaca a crescente importância do gerenciamento de 

aquisições em projetos, sintetizando os processos, técnicas e ferramentas 

reconhecidas atualmente como as melhores práticas nesta área de conhecimento. 

 

O Gerenciamento de Aquisições e Contratações do Projeto é responsável por cuidar 

das compras e aquisições de produtos, serviços ou resultados necessários para a 

realização do trabalho. A organização pode ser o comprador ou fornecedor do 

produto, serviço ou resultado. O Gerenciamento de Aquisições e Contratações do 

Projeto inclui os processos de gerenciamento de contratos e de controle de 

mudanças necessários para administrar os contratos ou pedidos de compra. Este 

gerenciamento inclui, ainda, a administração de qualquer contrato emitido por uma 

organização externa (o comprador) que está adquirindo o projeto de uma 

organização executora (o fornecedor) e a administração de obrigações contratuais 

estabelecidas para a equipe do projeto pelo contratos. Esta área de conhecimento é 

composta pelos processos: 
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Figura 6 - Processos de Gerenciamento das Aquisições distribuidos ao longo das fases do 

projeto 

Fonte: Vargas (2006) 

 

Neste estudo são utilizados como referência os processos de aquisições definidos 

pelo PMBOK (2004), por ser amplamente divulgado e conhecido na comunidade de 

Gerenciamento de Projetos, analisando dentro de cada processo os conceitos 

referenciados. 

 

3.1.2. PLANEJAR COMPRAS E AQUISIÇÕES 

 

É o processo que identifica quais necessidades do projeto podem ser melhor 

atendidas pela compra ou aquisição de bens fora da equipe do projeto e quais 

devem ser realizadas pela equipe do projeto durante sua execução. Inclui 

considerações de possíveis fornecedores, especialmente se o comprador desejar 

exercer algum grau de influência sobre as decisões de contratação. Esse processo 

envolve a consideração de como, o que, quanto, se e quando adquirir. 

 

O processo Planejar compras e aquisições inclui a análise 

dos riscos envolvidos em cada decisão de fazer ou comprar; 

ele também inclui a análise do tipo de contrato planejado 

para ser usado em relação à mitigação de riscos e à 
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transferência de riscos para o fornecedor. (PMBOK, 2004, 

p.274) 

 

 

Figura 7 - Planejar compras e aquisições: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK (2004) 

 

O planejamento de compras e aquisições do projeto gera como subproduto o Plano 

de Gerenciamento das Aquisições o qual é um dos produtos do plano de 

gerenciamento do projeto PMBOK (2004). 

 

Como tipicamente para os projetos de bens, materiais e serviços em geral são 

obtidos fora da organização executora, neste caso segundo PMBOK (2004), os 

processos de planejar compras e aquisições até encerramento do contrato deveriam 

ser executados para cada item a ser comprado ou adquirido. 

 

A definição do número de itens a ser comprado ou adquirido em um projeto é parte 

das discussões estratégicas do projeto e envolve várias dimensões desde aspectos 

tecnológicos, objetivos e restrições do projeto, experiência da organização 

empreendedora, mercado fornecedor, aspectos políticos dentre outros. 

 

As estratégias de planejar compras e aquisições segundo o PMBOK (2004), estão 

totalmente integradas com as outras áreas de gerenciamento do projeto, podendo ser 

influenciada por elas, especialmente através do cronograma e riscos do projeto, bem 

como influenciá-las requisitando análises ou solicitações de mudanças com o objetivo 
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de mitigar possíveis riscos ou maximizar oportunidades. 

 

Para o planejamento das compras e aquisições segundo KOVÁCS (2004), é 

importante o conhecimento do ambiente externo e interno a organização 

empreendedora. O ambiente externo através de seus fatores sócio, econômicos e 

políticos, bem como a situação do mercado fornecedor e o ambiente interno através 

do conhecimento dos procedimentos e normas corporativas internas para a aquisição 

de bens e serviços bem com o as questões organizacionais da empresa. 

 

Como a maioria das aquisições de bens e serviços para os projetos da construção 

civil, envolve normalmente itens feitos sob encomenda para atender os requisitos do 

projeto, o escopo dos bens e serviços é desenvolvido em fases requerendo 

estratégias adequadas de aquisições para o nível de qualidade esperado de 

abordagem ao mercado. 

 

KOVÁCS (2004), destaca a importância do envolvimento da equipe de aquisições já 

nas fases de desenvolvimento dos projetos. O envolvimento antecipado dos 

fornecedores nas fases de desenvolvimento do projeto e planejamento das compras 

e aquisições pode ajudar a mitigar os riscos de uma contratação. O DOD/DEFENSE 

ACQUISITIONS UNIVERSITY (2003), por exemplo, descreve o relacionamento entre 

o governo e contratados para o gerenciamento de riscos, dando ênfase ao 

envolvimento com o contratado ainda nas fases de desenvolvimento dos programas 

de maneira que uma análise de riscos efetiva possa ser realizada, uma vez que os 

contratados conhecem melhor os riscos técnicos do que o governo. Juntos governo e 

contratados trocam informações, compreendem os riscos envolvidos e desenvolvem 

e executam ações de gerenciamento. Entretanto é necessário sempre que possível 

manter o ambiente competitivo, para obtenção de bens e serviços a preços justos e 

condizentes com o mercado. 

 

Nos projetos de bens de capital sendo executado através de contratação externa 

segundo CIDB (2004), um número maior de partes está envolvido com os riscos, 

sendo os principais: 

• o contratante 

• o contratado (e subcontratado) 
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• os fornecedores de serviços 

 

A alocação da responsabilidade entre as várias partes envolvidas nos riscos de um 

projeto segundo Kerzner (2003), é um aspecto importante do gerenciamento de 

riscos. 

 

KERZNER (2004), menciona que o gerenciamento de riscos adquire grande 

importância para organizações de projetos à medida que seus clientes cada vez mais 

estruturados no nível do gerenciamento de projetos começam a demandar cada vez 

mais novos projetos e muitos deles no regime de empreitada global. Sendo os 

contratados agora responsáveis pela instalação bem como o comissionamento e 

partida e em alguns casos até a prestação de serviços pós- partida. Muitas vezes 

estes contratos são de clientes ainda não muito experimentados em gerenciamento 

de riscos, ficando nestes casos 100% dos riscos do projeto sob a responsabilidade 

dos contratados. 

 

CIDB (2004), destaca a alocação típica de riscos entre as duas partes, o contratante 

e o contratado, comumente encontrados nas estratégias de contratação e preços que 

o incentivo do contratado está diretamente ligado a sua exposição ao risco. Por outro 

lado, a flexibilidade do contratante está relacionada à sua exposição aos riscos. 

Quanto maior o risco assumido pelo contratante, maior é a incerteza do custo final do 

projeto. Entretanto, quanto maior o risco para o contratado maior a probabilidade de 

receber preços altos no processo de contratação. 

 

Segundo o CIDB (2004), todo o projeto de bens de capital está sujeito a riscos os 

quais podem afetar o término com sucesso dos projetos. Estes riscos podem 

influenciar a entrega de um projeto com relação aos prazos, custos e qualidade. 

 

Influenciar a entrega de um projeto com relação aos prazos, custos e qualidade 

comerciais e de relacionamento legais, circunstâncias econômicas, comportamento 

humano, eventos naturais, circunstâncias políticas, problemas técnicos e 

tecnológicos, atividades de gerenciamento e controle e atividades individuais. 

Idealmente, destaca o CIDB (2004), a responsabilidade pela indenização das 

consequências de um risco deveria ficar com aquela parte que tem controle sobre 
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aquele risco. Na prática, entretanto pode ser preferível que a responsabilidade fique 

com aquela parte que seja mais capaz de gerenciar aquele risco. 

 

Segundo Kerzner (2003), o compartilhamento dos riscos e os requisitos para as 

indenizações, seguros de suporte, dinheiro de retenção, etc. deve ser definido no 

contrato. Condições padrões de contrato, suplementados por condições específicas 

de contrato, normalmente fazem esta função nas empresas. 

 

De acordo com o Construction Risks (2007), poucos segmentos da indústria 

possuem os riscos da indústria da construção. A habilidade das empresas de 

construção de efetivamente identificar, quantificar e controlar seus riscos é uma 

tarefa formidável no dia a dia. Uma lista sugerida de riscos da indústria da construção 

está delineada na tabela 2, nas categorias: financeira, contratual, operacional, 

organizacional e seguro. 
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Tabela 2 – Riscos da indústria da construção 

Fonte: Adaptado do C- Risks (2007) 

 

Um importante instrumento do processo de planejar compras e aquisições segundo 

Kerzner (2003) é a definição do tipo de contrato planejado para ser usado em relação 

à mitigação de riscos e à transferência de riscos para o fornecedor. A tabela 3 abaixo 

mostra os principais tipos de contratos e suas vantagens e desvantagens. 
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Tabela 3 – Tipos de contratos 

Fonte: Adaptado de (Kerzner, 2003) 

 

O plano de gerenciamento de aquisições descreve como os processos de aquisição 

serão gerenciados desde o desenvolvimento da documentação de aquisição até o 

encerramento do contrato (PMBOK, 2004). 

Este plano de gerenciamento das aquisições pode conter dentre outros itens: 

• Premissas de aquisições 

• Restrições de aquisições 

• Estratégias de contratação para equipamentos e materiais 

• Estratégias de contratação para serviços 

• Planejamento tributário 

• Condições contratuais 
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• Critérios de pré-qualificação de fornecedores 

• Processo de aquisições 

• Matriz de responsabilidades 

• Organização de compras 

• Gestão da comunicação das aquisições 

• Programação dos pacotes de contratação 

• Minutas contratuais padrão 

3.1.3. PLANEJAR CONTRATAÇÕES 

 

O processo de planejamento das contratações segundo o PMBOK (2004) é aquele 

que prepara os documentos necessários para dar suporte ao processo de aquisição 

dos bens ou serviços do projeto. Ele envolve a descrição para o mercado dos 

requisitos da descrição do trabalho e das estratégias estabelecidas no plano de 

gerenciamento das aquisições. O objetivo principal deste processo é a elaboração e 

validação do documento de aquisição. 

 

Figura 9 - Planejar contratações: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK (2004) 

O processo de planejamento das contratações segundo o PMBOK (2004) é aquele 

que prepara os documentos necessários para dar suporte ao processo de aquisição 

dos bens ou serviços do projeto. Ele envolve a descrição para o mercado dos 

requisitos da descrição do trabalho e das estratégias estabelecidas no plano de 

gerenciamento das aquisições. O objetivo principal deste processo é a elaboração e 

validação do documento de aquisição. 
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Este documento de aquisição destaca Kerzner (2003), deve ser o desdobramento 

das necessidades do projeto e deve representar a maneira na qual a organização 

empreendedora pretende se relacionar com o mercado na busca e seleção do melhor 

fornecedor e posteriormente manter um relacionamento contínuo até o término do 

contrato com este fornecedor selecionado para atendimento dos objetivos do projeto. 

Percebe-se, portanto a importância do documento de aquisição para o sucesso do 

projeto. 

 

A complexidade e o nível de detalhes dos documentos de aquisição de acordo com o 

PMBOK (2004), devem estar de acordo com o valor da compra ou aquisição 

planejada e com os riscos associados a ela. 

Para que o documento de aquisição represente efetivamente as necessidades do 

projeto, faz-se necessário ter os documentos do projeto atualizados em mãos. O 

PMBOK (2004), lista alguns dos principais documentos: 

• Plano de gerenciamento das aquisições; 

• Declaração do trabalho do contrato; 

• Plano de gerenciamento do projeto; 

• Registro de riscos do projeto; 

• Acordos contratuais relacionados a riscos; 

• Recursos necessários; 

• Cronograma do projeto; 

• Estimativas de custos da atividade; 

• Linha de base dos custos 

 

Ferrari (2006), lembra que quando o conhecimento e a experiência requeridos para a 

elaboração do documento de aquisição não está disponível, torna-se importante 

também o envolvimento de profissionais especializados da organização 

empreendedora ou externos incluindo áreas de engenharia, produção, manutenção, 

logística, jurídico, tributário, compras, marketing, vendas, dentre outras no processo 

de transcrição das necessidades do projeto para o mercado. 

 

O PMBOK (2004), menciona que a organização que realiza várias compras similares 

pode utilizar também de documentos de aquisição anteriores aproveitando-se 
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inclusive das lições aprendidas dos processos de contratação. Outra prática 

recomendada segundo Kerzner (2003), é o envolvimento da equipe que executará a 

gestão dos contratos nesta fase de elaboração dos documentos de aquisição, 

mitigando riscos de não inclusão ou descrição de requisitos importantes e 

minimizando problemas de transição da fase de contratação e gestão dos contratos. 

 

Kerzner (2003), destaca que pode haver 3 tipos de especificações técnicas para o 

objeto da aquisição: a especificação detalhada, a especificação de desempenho e a 

especificação funcional. A especificação detalhada descreve em detalhes o que é 

para ser feito, neste caso o risco de desempenho é da organização empreendedora. 

A especificação de desempenho descreve as capacidades mensuráveis que o 

produto final deve atingir com relação a suas características operacionais, neste caso 

o risco de desempenho é do contratado. A especificação funcional por sua vez 

descreve o objetivo do objeto a ser contratado com o intuito de estimular a 

competição entre as propostas comerciais, buscando o custo total mais baixo para a 

organização empreendedora, também neste caso o risco de desempenho é do 

contratado. 

 

Os documentos de aquisição segundo o PMBOK (2004) devem ser suficientemente 

rigorosos para garantir respostas consistentes e comparáveis, m as suficientemente 

flexíveis para permitir a consideração de sugestões de melhores maneiras de 

satisfazer os requisitos por parte de fornecedores. 

 

Na fase de elaboração dos documentos de aquisição também são desenvolvidos os 

critérios de avaliação para classificar ou pontuar as propostas. Muitas vezes estes 

critérios definidos são incluídos como parte dos documentos de aquisição. 

 

O critério de avaliação pode ser simplesmente o preço da aquisição (custo do item, 

adicionados de despesas secundárias, com entrega), quando o item estiver 

prontamente disponível a partir de diversos fornecedores qualificados ou pode ser 

detalhado através de vários outros critérios de avaliação. 

 

A tabela 4 exemplifica critérios de avaliação que podem também ser utilizados pelas 

organizações empreendedoras 
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Tabela 4 – Critérios de avaliação de propostas 

Fonte: Adaptado do PMBOK (2004) 

 

Segundo o PMBOK (2004), este detalhamento dos critérios de avaliação pode ser 

objetivo (por exemplo, “O gerente de projetos proposto precisa ser um Profissional de 

gerenciamento de projetos, PMP®, certificado”) ou subjetivo (por exemplo, “O gerente 

de projetos proposto precisa ter experiência anterior documentada com projetos 

semelhantes”). 

 

3.1.4. SOLICITAR RESPOSTAS DE FORNECEDORES 

 

O processo de solicitar respostas de fornecedores segundo o PMBOK (2004) obtém 

respostas, com as cotações e propostas, de possíveis fornecedores sobre como os 

requisitos do projeto podem ser alcançados. Esta fase requer um grande esforço na 

elaboração e apresentação das propostas por parte dos fornecedores. 

 

As organizações empreendedoras normalmente já possuem em seus bancos de 

dados informações de fornecedores qualificados atualizados, inclusive em alguns 

casos com dados de desempenho em projetos anteriores em empresas externas e 
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na própria organização. Quando estas informações não existem deve-se realizar o 

processo de qualificação específico considerando-se os critérios adequados para o 

objeto da aquisição. 

 

 

Figura 10 - Solicitar Respostas de Fornecedores: Entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas. 

Fonte: PMBOK (2004) 

 

A lista de fornecedores qualificados nesta fase recebe então da organização 

empreendedora os pacotes dos documentos de aquisição para a apresentação de 

propostas. 

 

Ferrari (2006), destaca que o conteúdo típico dos documentos de aquisição pode 

incluir: 

 

• Descrição do item de aquisição; 

• Definição do escopo do fornecimento; 

• Produtos intermediários mais importantes; 

• Modalidade de contratação a ser utilizada no contrato; 

• Cronograma macro com os eventos mais significativos; 
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• Definição da estrutura das propostas; 

• Instruções aos proponentes; 

• Minuta do contrato; 

• Minuta do termo de confidencialidade; 

• Carta de apresentação da solicitação; 

• Norm as técnicas aplicáveis; 

• Regulamentações aplicáveis; 

• Procedimentos técnicos e administrativos específicos do contratante; 

• Modelo para a planilha de preços; 

• Desenhos, esquemas e gráficos de referência. 

 

Ainda segundo Ferrari (2006) é de especial importância a descrição das instruções 

aos proponentes, de maneira que as propostas possam seguir as regras 

estabelecidas nestas orientações facilitando o processo de contratação. Estas 

instruções podem incluir informações como: 

 

• Formato e conteúdo da proposta; 

• Modelo da planilha de preços e quantidades; 

• Identificação dos envelopes técnicos e comerciais; 

• Prazo e procedimentos para esclarecimentos; 

• Prazo e procedimentos para a entrega das propostas; 

• Prazo de validade da proposta; 

• Exigência de garantias comerciais; 

• Critérios de avaliação; 

• Requisitos de confidencialidade das informações fornecidas. 

 

As propostas são preparadas pelos fornecedores qualificados de acordo com os 

requisitos dos documentos de aquisição relevantes e refletem a aplicação de 

princípios contratuais aplicáveis. A proposta do fornecedor de acordo com o PMBOK 

(2004) constitui uma oferta formal e legal em resposta à solicitação do comprador. 

Ocasionalmente, depois que uma proposta é formalmente apresentada, o comprador 

solicita ao fornecedor que complemente suas propostas com uma apresentação oral 

com o objetivo de fornecer informações adicionais relativas à equipe proposta, à 
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proposta de gerenciamento e à proposta técnica do fornecedor, que podem ser 

usadas pelo comprador na avaliação da proposta do fornecedor. 

 

De acordo com o PMBOK (2004), os convites para participar do projeto podem ser 

enviados para alguns ou para todos os fornecedores potenciais. Durante o processo, 

a equipe do projeto poderá conduzir reuniões com os potenciais fornecedores a fim 

de assegurar com que todos tenham claro entendimento do processo de compra 

(especificações técnicas, cláusulas contratuais, etc). As respostas às questões 

podem ser incorporadas aos documentos de aquisição como emendas. 

 

3.1.5. SELECIONAR FORNECEDORES 

 

O processo de seleção de fornecedores de acordo com o PMBOK (2004) envolve o 

recebimento de cotações ou propostas e a aplicação de critérios de avaliação 

conforme aplicável, para seleção de um ou mais fornecedores que sejam qualificados 

e aceitáveis como um fornecedor. 

O Preço ou custo segundo o PMBOK (2004) podem ser os principais determinantes 

para um item comercial padrão, mas o menor preço proposto talvez não seja o menor 

custo se o fornecedor se mostrar incapaz de fornecer os produtos, serviços ou 

resultados no momento oportuno. 

Para a seleção de fornecedores pode se utilizar várias técnicas. Por exemplo, um 

sistema de ponderação pode ser usado para: 

• Selecionar um único fornecedor que será solicitado a assinar um contrato 

padrão. 

• Estabelecer uma sequência de negociação classificando todas as propostas 

pela média ponderada atribuída a cada proposta. 

 

Segundo Ferrari (2006), as propostas podem variar bastante conforme o item da 

aquisição e o tipo de solicitação, mas geralmente possuem três partes: uma parte 

preliminar de qualificação, uma parte técnica e uma parte comercial. 

 

No processo de seleção dos fornecedores, as duas partes principais envolvidas 

contratantes e fornecedor se encontram em posições distintas com os seus dilemas 

próprios das suas posições.  



45 

 

 

 

Figura 11 - Selecionar Fornecedores: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK (2004) 

 

Ferrari (2006), destaca o dilema do contratante de buscar ser bastante arrojado 

buscando negociar o melhor preço com o fornecedor e, portanto aumentando os 

riscos de fornecimento ou ter uma postura mais conservadora, protegendo-se dos 

riscos de fornecimento, porém podendo pagar mais do que pagaria através de uma 

negociação com o fornecedor. 

 

Já do ponto de vista do fornecedor segundo Ferrari apud Garret (2003), cabe-lhe o 

dilema de ser agressivo na sua proposta, correndo o risco de problemas durante a 

execução do contrato ou ser mais conservador, garantindo uma boa margem de 

lucro, porém podendo perder a oportunidade devido ao ambiente competitivo. 

 

Ferrari (2006), lembra que o processo de seleção de fornecedores está sujeito a 

muitas pressões, especialmente num ambiente de projeto. Sendo além das pressões 

típicas do ambiente de projetos de prazos e custos, podem surgir outras pressões 

tais como contratos corporativos com fornecedores, indicação interna de 

fornecedores, dos próprios fornecedores, e também as políticas organizacionais e 

procedimentos administrativos da organização empreendedora.  

 

Neste ambiente de pressão, atenção especial deve ser dada a definição clara dos 

requisitos dos documentos de aquisição e a ética na escolha dos fornecedores, de 
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maneira a realizar processos de contratação com transparência estando a equipe de 

projeto preparada para a qualquer momento ser auditada com relação aos 

processos. 

 

Ferrari (2006) destaca que em muitos projetos o gerente de projeto não tem a 

delegação de autoridade para contratações, sendo está autoridade delegada à área 

de compras, sobre a qual são tomadas várias precauções pela organização. O autor 

também lembra que as aquisições são um campo de muita exposição, sendo 

necessária a equipe de projeto um tratamento adequado das questões éticas que 

envolvem suas atividades. 

 

Dentre os vários critérios que podem afetar a seleção das propostas, Ferrari (2006) 

destaca as políticas organizacionais do contratante, os aspectos mercadológicos 

fatores empresariais, econômicos, financeiros, jurídicos, sociais, políticos e 

ambientais, podendo estes influenciar muitas das decisões de contratações dentro 

das empresas. O autor, também menciona aspectos de prazos internos de 

pagamentos, facilidades de transferência internacional, grau de tolerância a riscos, 

perspectivas de novos projetos, fontes de financiamento, padrão de qualidade e 

imagem da empresa no mercado como influenciadores na decisão de seleção das 

propostas. 

 

Ferrari (2006) destaca da maior dificuldade da contratação de serviços quando 

comparado com equipamentos e materiais, os quais possuem uma descrição mais 

objetiva, através do uso de especificações, folha de dados, desenhos e memoriais 

descritivos, o que é dificultado na aquisição de serviços. 

 

Como referência para a seleção de fornecedores e negociação, em alguns processos 

de contratação, pode se utilizar de estimativas de custos dos itens de aquisição, 

estabelecendo-se com isto um referencial. Segundo o PMBOK (2004) diferenças 

significativas a partir dessas estimativas de custos pode ser uma indicação de que a 

declaração do trabalho do contrato não era adequada, de que o possível fornecedor 

não entendeu corretamente ou não respondeu totalmente à declaração do trabalho 

do contrato, ou de que houve mudança no mercado. 
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A negociação do contrato de acordo com o PMBOK (2004) esclarece a estrutura e os 

requisitos do contrato de forma que seja possível alcançar um acordo mútuo antes da 

assinatura do contrato. A linguagem final do contrato reflete todos os acordos 

alcançados. Os assuntos tratados incluem responsabilidades e autoridades, termos e 

leis aplicáveis, abordagens de gerenciamento técnico e de negócios direitos de 

propriedade, financiamento do contrato, solução técnica, cronograma global, 

pagamentos e preço. 

 

Cleland (2002), chamam a atenção de que um gerente de projetos deve 

compreender alguns dos pontos básicos de como negociar e administrar os contratos 

relacionados com um projeto e em alguns casos buscar assessoria especializada. 

 

Durante o processo de negociação Cleland (2002), destaca a necessidade de 

assegurar que o contrato básico seja compreendido, assim como as cláusulas 

integradas ao contrato final. O autor ainda menciona a busca da limitação das 

obrigações legais do gerente do projeto e da organização e a compreensão de como 

usar as cláusulas sobre garantias, indenizações, prejuízos e danos e outras que 

limitem as obrigações. 

 

Kerzner (2003), comenta que as negociações precisam ser planejadas e sugere uma 

lista de atividades típicas a serem discutidas e definidas para um processo de 

negociação tais como: definição de objetivos (posições de mínimo/máximo), 

avaliação do seu oponente, definição das estratégias e táticas, captura de fatos, 

elaboração de uma análise completa de custos/preços, definição dos fatores 

higiênicos (locais das negociações, quem faz o quê, etc.). 

 

Embora os itens de negociação variem de acordo com o tipo de aquisição e as 

características do projeto, Ferrari apud Wangemann (2002) destaca tipicamente os 

seguintes itens pontos a serem negociados: 

• Preços; 

• Impostos; 

• Condições de pagamento 

• Transporte; 
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• Seguros; 

• Inclusões e exclusões no escopo de fornecimento; 

• Recursos específicos para a realização do fornecimento. 

 

Os processos de gerenciamento de aquisições do projeto de acordo com o PMBOK 

(2004) envolvem contratos que são documentos legais entre um comprador e um 

fornecedor. Um contrato é um acordo que gera obrigações para as partes que obriga 

o fornecedor a fornecer os produtos, serviços ou resultados especificados e obriga o 

comprador a fornecer compensação monetária ou outra compensação de valor. Um 

contrato é uma relação legal sujeita a mediação nos tribunais. O acordo pode ser 

simples ou complexo e pode refletir a simplicidade ou a complexidade das entregas. 

 

Um contrato segundo o PMBOK (2004) inclui termos e condições e pode incluir 

outros itens como a proposta ou publicações de marketing do fornecedor e qualquer 

outra documentação em que o comprador esteja se baseando para estabelecer o que 

o fornecedor deve realizar ou fornecer. É responsabilidade da equipe de 

gerenciamento de projetos ajudarem a adaptar o contrato às necessidades 

específicas do projeto. Vale lembrar que a maior parte das organizações possui 

políticas e procedimentos documentados que definem especificamente quem pode 

assinar e administrar esses acordos em nome da organização. 

 

Segundo o PMBOK (2004) é possível evitar ou mitigar alguns riscos identificáveis do 

projeto gerenciando ativamente o ciclo de vida do contrato e redigindo 

cuidadosamente os termos e as condições do contrato. Assinar um contrato de 

produtos ou serviços é um método de alocar a responsabilidade do gerenciamento ou 

de assumir riscos potenciais. 

 

CIDB (2004), destaca que caso os riscos de aquisição não possam ser eliminados, 

mas sim gerenciados, é melhor adotar uma postura pró-ativa ao invés de uma 

reativa. O autor ainda lembra que os riscos de aquisição devem ser identificados e 

analisados caso a caso. Como regra geral o risco deve ser alocado para aquela parte 

mais capaz de gerenciá-lo de forma que o custo do risco seja o menor possível. Em 

muitos casos, está parte será o contratado. Transferir o risco para outra parte pode 

ser visto como um incentivo para a melhoria do desempenho. Entretanto, forçar uma 
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parte a aceitar o risco o qual ela tem pouca chance de gerenciá-lo pode gerar 

problemas no futuro e ser não produtivo. Onde houver dúvidas com relação onde 

alocar o risco, o fator decisivo pode ser o custo relativo de transferi-lo ou retê- lo. 

 

Algumas formas de contrato segundo o PSC (2003), contêm procedimentos os quais 

são específicos para gerenciar os riscos envolvidos com os desvios de prazos e 

custos. A seleção adequada das formas de contrato faz parte integral das estratégias 

de gerenciamento de riscos do projeto. 

 

Os documentos de aquisição (contratos) de acordo com o CIDB (2004), são 

ferramentas importantes para o gerenciamento de riscos. Contratos devem ser 

elaborados cuidadosamente, definindo claramente a responsabilidade das partes e 

com flexibilidade suficiente para lidar com possíveis mudanças. A tabela 10 mostra os 

principais riscos para o contratante e algumas estratégias de mitigação destes riscos. 
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Tabela 5 – Principais riscos e estratégias de mitigação para o contratante 

Fonte: CIDB (2004) 

 

PSC (2003), destaca que as organizações podem reduzir os riscos contratuais 

seguindo as seguintes diretrizes: 

• Expandir o processo de escopo do objeto: Acompanhamento intensivo dos 

compradores para garantir uma descrição precisa do escopo do objeto e 

consecutivamente um alinhamento das expectativas. A área de aquisições 

deve trabalhar em conjunto com a unidade de negócios para compreender as 

expectativas e desenvolver especificações que considerem todas as possíveis 

contingências e os seus efeitos em termos de contrato. 

• Estabelecer modelos padrões: Contratos devem ser elaborados numa 

linguagem clara, com descrições detalhadas para evitar má interpretação. Um 
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modelo padrão permitirá consistência e atendimento de todos os requisitos 

importantes dos termos e condições contratuais. 

• Estruturar flexibilidade nos contratos: Condições e processos para término 

antecipado e renegociação devem ser claramente descritos nos contratos para 

dar aos compradores uma melhor condição de gerenciamento do contrato e 

estabelecer os procedimentos para minimizar problemas de relacionamento 

com o contratado e contratante. 

 

A elaboração do contrato lembra Ferrari (2006), é a última chance de modificação de 

qualquer requisito antes do comprometimento final, sendo neste caso importante a 

elaboração do contrato pelo contratante, com termos e condições que garantam a 

necessidade do projeto, conforme acordado entre as partes. 

 

3.1.6. ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 

 

O processo administração de contrato de acordo com o PMBOK (2004), garante que 

o desempenho do fornecedor atenda aos requisitos contratuais e que o comprador 

atue de acordo com os termos do contrato. 

 

 

Figura 12 - Administração de contratos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK (2004) 
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Em projetos maiores com várias aquisições de vários fornecedores, o PMBOK (2004) 

destaca um aspecto importante da administração de contrato que é o gerenciamento 

de interfaces entre os diversos fornecedores. Tais interfaces se não bem 

administradas podem gerar vários riscos para o cumprimento das condições do 

contrato e muitas vezes por falta do contratante. 

 

Kerzner (2003), descreve por sua vez que a administração do contrato tem por 

finalidade o cumprimento das condições e termos contratuais, garantindo que o 

produto final do contrato seja adequado ao uso. O mesmo autor menciona as 

principais funções da administração do contrato, dentre elas: gerenciamento de 

mudanças, interpretação de especificações, aderência à qualidade, garantias 

gerenciamento de subcontratados, análise de pleitos e aditivos, resolução de 

disputas, término do contrato, programação de pagamentos e conclusão do contrato. 

 

O PMBOK (2004), destaca que a administração do contrato deve: orientar e gerenciar 

a execução do projeto para autorizar o trabalho da contratada no tempo adequado, 

gerar relatórios de desempenho, realizar o controle da qualidade para inspecionar e 

verificar a adequação do produto da contratada, realizar o controle integrado de 

mudanças para garantir que as mudanças sejam aprovadas corretamente, fazer o 

monitoramento e controle de riscos para garantir que os riscos sejam mitigados e 

fazer o monitoramento de pagamentos ao fornecedor. 

 

A gerência do contrato para Cleland (2002), inclui: 

 

• Supervisionar para que o trabalho seja executado sob os termos do contrato; 

• Preparar e processar as mudanças que surgirem; 

• Interpretar a linguagem e as formas do contrato; 

• Aprovar as faturas, na medida em que se executa o trabalho; 

 

As ferramentas e técnicas sugeridas pelo PMBOK (2004) para a administração dos 

contratos incluem: sistema de controle de mudanças, análises de desempenho 

conduzidas pelo comprador, inspeções e auditorias, relatórios gerais de 

desempenho, sistemas de pagamentos, administração de reclamações, sistema de 

gerenciamento de registros e tecnologia da informação. 
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Ferrari apud Houston (1996) destaca que são necessários três elementos para uma 

administração de contrato com sucesso: 

 

• um contrato que defina claramente os requisitos técnicos e administrativos do 

fornecimento; 

• um fornecedor que seja suficientemente qualificado para executar o 

fornecimento especificado; 

• um processo efetivo de administração do contrato que garanta a execução do 

fornecimento de acordo com os requisitos técnicos e administrativos 

estabelecidos. 

 

As análises de desempenho realizadas durante a administração dos contratos, 

segundo o PMBOK (2004), identificam sucessos ou falhas de desempenho, 

progresso em relação à declaração do trabalho do contrato e não-conformidades do 

contrato permitindo que o comprador quantifique a capacidade ou incapacidade 

demonstrada pelo fornecedor para realizar o trabalho. 

 

As reclamações do contrato para o PMBOK (2004), devem ser documentadas, 

processadas, monitoradas e gerenciadas durante todo do ciclo de vida do contrato, e 

de acordo com os termos do contrato. Se as partes não resolverem uma reclamação 

por conta própria, talvez ela precise ser tratada de acordo com os procedimentos de 

resolução de disputas estabelecidos no contrato. 

 

O uso das tecnologias da informação e de comunicação de acordo com o PMBOK 

(2004), pode aumentar a eficiência e a eficácia da administração do contrato 

automatizando partes do sistema de gerenciamento de registros, do sistema de 

pagamentos, da administração de reclamações ou do relatório de desempenho e 

oferecendo a troca de dados eletrônicos entre o comprador e o fornecedor. 

 

A documentação do contrato para o PMBOK (2004), também inclui as 

documentações técnicas desenvolvidas pelo fornecedor e outras informações sobre o 

desempenho do trabalho, como entregas, relatórios de desempenho do fornecedor, 

garantias, documentos financeiros, inclusive notas fiscais e registros de pagamentos, 
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e os resultados de inspeções relacionadas ao contrato. Esses documentos podem 

formar a base para a rescisão do contrato do fornecedor ou para a determinação de 

como as penalidades, remunerações ou incentivos do contrato serão administrados. 

 

Para Kerzner (2003), a maior parte do tempo da administração dos contratos é gasta 

no gerenciamento das mudanças. Tais mudanças destacam o mesmo autor, são 

normalmente devidas a mudanças administrativas, modificações contratuais, acordos 

suplementares e mudanças construtivas. 

 

Para as mudanças construtivas, aquelas devido à necessidade da execução do 

trabalho de forma diferente do especificado no contrato, KERZNER (2003), destaca 

as seguintes causas típicas: 

 

• Erros na especificação com impossibilidade de desempenho; 

• Erros de interpretação do contrato; 

• Inspeção detalhada do trabalho; 

• Falha em itens que requerem um conhecimento não planejado; 

• Aceleração do desempenho; 

• Atrasos em partes de fornecimentos do contratado ou contratante; 

• Falha na cooperação; 

• Mal uso de dados proprietários 

 

Ferrari (2006), destaca que a grande maioria dos problemas ocorridos durante a fase 

de gerenciamento dos contratos é devida a falta de atenção na declaração do escopo 

do trabalho. 

 

Baseados nos termos e condições contratuais, KERZNER (2003), destaca que o 

cliente tem o direito de encerrar o contrato por sua conveniência a qualquer 

momento. Entretanto para isto, o cliente precisa compensar o contratado por suas 

atividades de preparação e por qualquer trabalho já encerrado e aceito pelo cliente. 

 

Para a mitigação dos riscos contratuais, KERZNER (2003), recomenda incluir nas 

propostas e contratos os seguintes itens: escopo dos serviços e descrição do projeto, 
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termos de administração do contrato, termos de pagamento, obrigações do cliente e 

itens fornecidos, garantias, limitações de responsabilidades e danos consequências, 

indenizações, taxas, indenizações por patentes, informações confidenciais, provisão 

de encerramento, mudanças e extras, designações, atrasos (incluindo força maior). 

 

Em algumas organizações segundo Kerzner (2003), utiliza-se de listas de verificação 

para a elaboração de propostas e contratos de forma a garantir a incorporação de 

itens relevantes nos documentos. A tabela 6 ilustra uma lista de verificação típica dos 

principais itens a serem considerados. 

Tabela 6 – Lista de verificação de contratos 

Fonte: Adaptado (Kerzner, 2003) 

 

As diversas atividades envolvidas nos processos de gerenciamento de aquisições do 

projeto compõem o ciclo de vida de um contrato. Um projeto complexo de acordo 

com o PMBOK (2004) pode envolver o gerenciamento de vários contratos ou 

subcontratos simultaneamente ou em sequência. 

 

Segundo Kerzner (2004), à medida que os projetos começam a crescer em tamanho 

e complexidade, passa a ser requerido um esforço de gerenciamento de riscos 

também entre contratados e subcontratados. 

 

O CIDB (2004), lembra que muitas condições não previstas, ou eventos inesperados 

podem também gerar aumento de custos, além da definição por conta do contratante 
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de expectativas de prazos e custos de construção não realísticos, forçando os 

contratados a situações difíceis ou compromissos os quais podem ser não realísticos, 

forçando os contratados a situações difíceis ou compromissos os quais podem ser 

não realísticos. 

 

Especificamente a indústria da construção de acordo com o CIDB (2004), é muito 

competitiva por natureza e frequentemente, disputas acontecem sobre os direitos e 

obrigações das partes, particularmente onde riscos não esperados resultaram em 

perdas financeiras. Em tais situações, o relacionamento entre as partes fica abalado 

e frequentemente os esforços são concentrados para outros objetivos diferentes 

daqueles estabelecidos de concluir o projeto com qualidade, no prazo e dentro do 

orçamento. 

 

Esta má alocação e percepção dos riscos envolvidos segundo Kerzner (2004), 

podem resultar em pagamentos superiores para o contratante além de atrasos para 

utilização das instalações. Desta forma, uma atenção especial necessita ser tomada 

quando do desenvolvimento dos documentos de contrato dos projetos para garantir 

que os riscos foram cuidadosamente alocados e entendidos de forma apropriada 

para a mais adequada parte. 

 

3.1.7. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

 

O PMBOK (2004), descreve o processo de encerramento do contrato como suporte 

ao processo de encerrar o projeto, pois ele envolve a confirmação de que todo o 

trabalho e as entregas foram aceitáveis. Estas entregas e os critérios de aceitação 

para o encerramento formal do contrato geralmente são definidos nos termos do 

contrato e são incluídos no plano de gerenciamento de contratos. 

 

Segundo Ferrari (2006), o principal resultado do encerramento do contrato é a de 

possibilitar o término do relacionamento contratual com o fornecedor. 
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Figura 13 - Encerramento dos Contratos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: PMBOK (2004) 

O processo de encerramento de contrato é realizado no ciclo de vida dos projetos 

medida que os contratos de um projeto vão sendo concluídos. Ele envolve atividades 

administrativas, como a atualização de registros para refletir resultados finais e o 

arquivamento dessas informações para uso futuro. 

 

A rescisão de um contrato de acordo com o PMBOK (2004), é um caso especial de 

encerramento do contrato e pode resultar de um acordo mútuo entre as partes ou de 

descumprimento das obrigações de uma das partes. 

 

(FERRARI, 2006), menciona que o encerramento do contrato envolve também o 

acerto de todas as pendências que ocorreram durante o fornecimento, como 

complementações, justificativas, reparos, retrabalhos e condicionantes para a 

aceitação final. 

 

Uma atividade normalmente aplicável aos processos de aquisição destaca o PMBOK 

(2004), é a auditoria de aquisição, cujo objetivo é identificar sucessos e falhas que 

forneçam um embasamento para o reconhecimento na preparação ou na 

administração de outros contratos de aquisição no projeto ou em outros projetos 

dentro da organização executora. 
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Importante ressaltar da importância da documentação das lições aprendidas no 

encerramento dos contratos, com o objetivo de capturar aprendizado e melhorias 

para o planejamento e a execução de compras e aquisições futuras. 

 

3.2 TIPOS DE CONTRATOS 

 

3.2.1 CONTRATOS DE PREÇO FIXO OU PREÇO GLOBAL (PF) 

 

Um tipo de contrato que envolve um preço total fixo para um produto bem definido. 

Os Contratos de Preço Fixo podem também incluir incentivos para que determinados 

objetivos do projeto, como metas de cronograma, sejam atingidos ou superados. A 

forma mais simples de um Contrato de Preço Fixo é um pedido de compra. 

 

3.2.2 CONTRATO DE PREÇO FIXO GARANTIDO (PFG) 

 

Um tipo de Contrato de Preço Fixo em que o comprador paga ao fornecedor um 

valor determinado (conforme definido pelo contrato), independentemente dos custos 

do fornecedor. 

 

3.2.3. CONTRATO DE PREÇO FIXO COM REMUNERAÇÃO DE INCENTIVO 

(PFRI) 

 

Um tipo de Contrato de Preço Fixo em que o comprador paga ao fornecedor um 

valor determinado (conforme definido pelo contrato) e pelo qual o fornecedor poderá 

ganhar um valor adicional se atender aos critérios de desempenho definidos. 

 

3.2.4. CONTRATOS DE CUSTOS REEMBOLSÁVEIS (CR) 

 

Um tipo de contrato que envolve o pagamento (reembolso) pelo comprador para o 

fornecedor pelos custos reais do fornecedor acrescidos de uma remuneração que 

normalmente representa o lucro do fornecedor. Os custos geralmente são 

classificados como custos diretos ou indiretos. Custos diretos são custos incorridos 

para o benefício exclusivo do projeto, como os salários da equipe que trabalha em 

período integral para o projeto. Custos indiretos, também chamados de "overhead", 
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custos gerais ou custos administrativos, são os custos alocados para o projeto pela 

organização executora como um custo de realização do negócio, como os salários 

dos gerentes indiretamente envolvidos no projeto e o custo dos serviços públicos de 

eletricidade do escritório. Geralmente, os custos indiretos são calculados como um 

percentual dos custos diretos. Os contratos de custos reembolsáveis 

freqüentemente incluem cláusulas de incentivo em que, se o fornecedor atingir ou 

superar os objetivos selecionados para o projeto, como metas de cronograma ou 

custo total, receberá do comprador um incentivo ou pagamento de bônus. 

 

3.2.5. CONTRATO DE CUSTO MAIS REMUNERAÇÃO FIXA (CMRF) 

 

Um tipo de Contrato de Custos Reembolsáveis em que o comprador reembolsa o 

fornecedor pelos custos permitidos (definidos pelo contrato) ao fornecedor 

acrescidos de um valor fixo de lucro (remuneração). 

 

3.2.6. CONTRATO DE CUSTO MAIS REMUNERAÇÃO DE INCENTIVO (CMRI) 

 

Um tipo de Contrato de Custos Reembolsáveis em que o comprador reembolsa o 

fornecedor pelos custos permitidos (definidos pelo contrato) ao fornecedor. O 

fornecedor terá direito a seu lucro se atender aos critérios de desempenho definidos. 

 

3.2.7. CONTRATOS POR TEMPO E MATERIAL (T&M) 

 

Um tipo de Contrato Híbrido, contendo aspectos dos Contratos de Custos 

Reembolsáveis e Contratos de Preço Fixo. Os Contratos por Tempo e Material se 

assemelham aos acordos do tipo com Custos Reembolsáveis por serem 

modificáveis, já que o valor total do acordo não é definido no momento em que ele é 

firmado. Dessa forma, os Contratos por Tempo e Material podem ter o seu valor 

aumentado como se fossem acordos de Custos Reembolsáveis. Por outro lado, os 

acordos por Tempo e Material podem também ser semelhantes a acordos de Preço 

Fixo. Por exemplo, os valores unitários são preestabelecidos pelo comprador e pelo 

fornecedor, quando ambas as partes concordam com os valores de serviços.  

Com relação ao grau de risco para o fornecedor e para o comprador, tem-se o 

seguinte espectro de riscos: 
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Figura 14 - Tipos de contratos e riscos associados 

Fonte: Vargas (2006) 

 

As estratégias para aquisições variam de empresa para empresa, podendo ser de 

responsabilidade da area de compras da empresa ou ser de responsabilidade do 

próprio projeto. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 15 - Espectro estrutural do mercado 

Fonte: Vargas (2006) 

 

De acordo com Vargas (2006), como os suprimentos normalmente estão de fora do 

ambiente organizacional, eles podem variar de acordo com a facilidade que se tem 

para obtê-los e com a quantidade de forncedores para tal. 
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4. IDENTIFICAR, EVITAR E GERENCIAR CONFLITOS RELACIONADOS COM 

CONTRATOS. 

 

Os conflitos nos contratos da construção civil são bastante comuns, existindo 

autores que defendem constituírem uma característica inerente a essa indústria 

(PEÑA-MORA; SOSA; MCCONE, 2002). 

 

Há uma convergência entre os autores no sentido de os conflitos serem 

inevitáveis na vida organizacional e, ainda, apresentarem aspectos positivos, em 

especial em embates comerciais que são a base da livre competição e do 

empreendedorismo HARMON (2003). 

 

Essa presença inevitável do conflito nos empreendimentos da construção civil 

reflete as diferenças entre esta indústria e as demais: os empreendimentos são 

sempre projetados e construídos uma única vez, são desenvolvidos ao ar livre, 

com variáveis dificilmente, ou até mesmo não controláveis, como o clima, as 

condições do solo, interferências políticas, sua consecução demora longo tempo e 

requer grandes investimentos CARDOSO, (1996). 

 

Os conflitos estão presentes em todos os campos da construção civil e são 

causados pelo tamanho e duração do empreendimento, complexidade dos 

documentos contratuais, mudanças das condições, dificuldade e pobreza nas 

comunicações, limitação dos recursos, problemas financeiros, projetos 

inadequados, questões trabalhistas e motivos de força maior. CHEUNG (2000). 

 

Noutras palavras, refletem o atual estágio de complexidade dos contratos da 

construção civil, que requer a gestão de uma série interdependente de sistemas e 

componentes, os quais incluem, por exemplo, informações, materiais, 

ferramentas, equipamentos e um grande número de pessoas trabalhando para 

diferentes agentes, a saber, construtor, projetista, fornecedor, empreiteiros. A 

complexidade e a incerteza crescentes das operações intensificam, ainda mais, o 

fenômeno de dependência das empresas de construção face aos subempreiteiros 

e aos industriais/fornecedores. De fato, o aumento do conteúdo técnico das obras 
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não se apresenta como o único aspecto relativo à sua crescente complexidade. 

Se a condução de um processo de produção sempre havia se mostrado um ato 

complexo em si, certas tendências, como a redução da dimensão das operações 

e o desenvolvimento da heterogeneidade dos produtos, assim como o aumento 

do número de atores, acabam por aumentar ainda mais essa complexidade 

(CARDOSO, 1996). 

 

Os conflitos podem reduzir os níveis de desempenho do empreendimento, 

induzido por falta de interação, frustração e não alinhamento das percepções das 

partes e dos seus objetivos. Entretanto, alguns autores consideram que a tensão 

entre as partes no contrato, inevitável, pode ser, em certa medida, funcional. 

GIBSON (2006). 

 

Os conflitos não solucionados podem escalar para embates entre as partes as 

quais procurarão de algum modo, superar, eliminar, o motivo causador. As 

disputas na indústria da construção são longas, complexas e sua solução, 

dispendiosa. Podem causar prejuízos de longo prazo nas relações comerciais 

entre as partes. Entretanto, muitas disputas poderiam ser evitadas (ou ao menos 

contidas) mediante a formalização de um contrato claro e justo, contendo 

disposições sobre os mecanismos de solução de disputas. (CHAMBERS, 2006). 

 

Uma das formas de se enfrentar estes problemas é a de se antecipar à sua 

ocorrência, ou seja, realizar o gerenciamento dos conflitos do empreendimento 

evitando-os ou procurando reduz ir a quantidade de conflitos que poderiam se 

transformar em litígio. (CHAMBERS, 2006). 

 

Conflito corresponde a uma divergência de posições, de entendimentos, de 

interesses entre duas partes que se relacionam; tão logo essa divergência possa se 

referir a um objetivo específico, há uma disputa. Conflito é um processo; uma disputa 

pode ser um dentre vários produtos do conflito. Conflito é o processo de expressar 

insatisfação, não concordância, expectativas frustradas em relacionamentos nas 

organizações; a disputa é o produto do conflito. O conflito é o processo e estado de 

insatisfação; a disputa é o produto de um conflito não resolvido. Enquanto o conflito é 
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um processo em andamento, não tangível, a disputa é tangível e concreta. 

(CONSTANTINO; MERCHANTE, 1996). 

 

A distinção entre conflito e disputa pode ser de magnitude. Os conflitos são mais 

amplos, profundos e sistemáticos, enquanto as disputas são únicas, envolvem um 

objeto preciso. Conflito é sempre visto como mais amplo (envolvendo mais pessoas), 

mais profundo (estendendo-se além dos aspectos superficiais em questões de valor 

identidade, suspeitas ou necessidades), e mais sistemático (alcançando além de uma 

simples interação ou reclamação). Em geral na vida real esta linha divisória 

raramente é tão óbvia. (MOFFITT; BORDONE, 2005). 

 

No contexto organizacional, conflito é a expressão da insatisfação ou 

desentendimento com a interação, processo, produto ou serviço. Alguém, ou algum 

grupo, está descontente com outra pessoa, ou outro grupo. Esta insatisfação pode 

ser resultado de múltiplos fatores, diferentes expectativas, objetivos concorrentes, 

conflito de interesses, comunicações deficientes ou inexistentes, relacionamentos 

interpessoais insatisfatórios (SLAIKEU; HASSON, 1998). 

 

Os conflitos fazem parte da vida e dos negócios. Os conflitos, em si, não se 

apresentam como um problema. No âmbito das organizações, certos conflitos podem 

conduzir a efeitos positivos. Conflitos não resolvidos, esses sim são prejudiciais e 

podem ocasionar prejuízos e destruir relações comerciais. Os sistemas de gestão de 

conflitos procuram canalizar os conflitos para uma direção produtiva, por exemplo, e 

não apenas administrar a solução; esses sistemas disseminam a responsabilidade 

pela solução em todos os níveis da organização. Por isso, a gestão de conflitos é 

vista como um processo mais amplo que a gestão de disputas (LIPSKY; SEEBER; 

FINCHER, 2003). 

 

No seio as organizações, conflito pode ser visto como um atrito organizacional que 

produz uma combinação mal sucedida nas expectativas. Conflitos nem sempre 

direcionam a disputas; algumas vezes são ignorados, algumas vezes reprimidos, e 

algumas vezes considerados pouco importantes para serem levados em 

consideração. Disputas são um subsistema dos conflitos que requerem solução, 

ativadas por um sentimento de injustiça, uma ação contra a organização, ou até 
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mesmo uma simples queixa formal. Ao aceitar esta distinção entre conflito e disputa é 

possível progredir naturalmente à divergência na forma de gerenciá-los, LIPSKY 

SEEBER; FINCHER, (2003), ou, numa representação gráfica, conforme figura 16. 

 

Figura 16 - A pirâmide do conflito  

 

Fonte: Adaptado LIPSKY SEEBER; FINCHER, (2003) 

 

No âmbito da Gestão do Empreendimento, conflitos são um caminho da estrutura dos 

empreendimentos e podem ocorrer em qualquer nível na hierarquia da organização, 

usualmente como decorrência de objetivos conflitantes. O Gerente de 

Empreendimentos é um administrador de conflitos. Embora os conflitos sejam 

inevitáveis, é possível planejar as soluções (KERZNER, 2003; MEREDITH; SAMUEL 

J. MANTEL JR., 2003). Às vezes os conflitos são insignificantes e produzem efeitos 

benéficos e podem ser mantidos na medida em que não comprometam os objetivos 

gerais e o andamento do projeto. Um exemplo desse tipo de conflito pode ser o 

debate entre dois projetistas sobre a melhor alternativa para resolução de um 

problema, cada um deles buscando evidências para embasar sua própria hipótese. 

KERZNER (2003). 

 
LIPSKY (2003), não é simples, mas todos temos que gerenciar “fornecedores”, seja 

de produtos ou serviços. Toda aquisição tem um comprador e um vendedor 

(fornecedor), e ambos têm que estar alinhados para que o todo o processo da 

compra seja um sucesso: antes (pré-venda), durante (venda) e após (pós-venda).  

Por exemplo, para fazer a festa de aniversário da sua filha será necessário contratar 

diversos prestadores de serviço, pois você já terá problemas “internos” para resolver, 

como por exemplo, fazer lista de convidados, enviar os convites da festa, comprar 
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roupa para as crianças, arrumar as crianças, etc. Será necessário contratar 

fornecedores para os demais itens: palhaços para entretenimento, doceira, 

salgadeira, e demais profissionais necessários.  

 

LIPSKY (2003), a área de Gerenciamento de Aquisições e Contratações inclui os 

processos necessários para a aquisição de bens serviços fora da organização 

executora do projeto. Tem como objetivo dar garantia ao projeto de que todo 

elemento externo participante do projeto irá garantir o fornecimento de seu produto, 

ou serviço, para o projeto. O gerenciamento de aquisições do projeto também inclui 

a administração de qualquer contrato emitido por uma organização externa (o 

comprador) que está adquirindo o projeto da organização executora (o fornecedor) 

administração de obrigações contratuais estabelecidas para a equipe do projeto pelo 

contrato.  

 

O gerente de projetos precisa estar atento na Gestão de Aquisições do Projeto, para 

que os grupos do projeto recebam os materiais necessários para a execução dos 

trabalhos. Uma má gestão de aquisições pode interferir em todas as fases do projeto 

e como em muitos casos os fornecedores são externos torna-se necessário uma 

avaliação eficaz dos mesmos, para não perder prazos contratuais, que muitas vezes 

podem resultar em multas. 

 

4.1. A importância da assessoria jurídica no gerenciamento de aquisições  

 

Um contrato é um acordo que gera obrigações para as partes que obriga o 

fornecedor a fornecer os produtos, serviços ou resultados especificados e obriga o 

comprador a fornecer compensação monetária ou outra compensação de valor. Um 

contrato é uma relação legal sujeita a remediação nos tribunais. O acordo pode ser 

simples ou complexo e pode refletir a simplicidade ou a complexidade das entregas.     

Um contrato inclui termos condições pode incluir outros itens como a proposta ou 

publicações de marketing do fornecedor qualquer outra documentação em que o 

comprador esteja se baseando para estabelecer que fornecedor deva realizar ou 

fornecer. É responsabilidade da equipe de gerenciamento de projetos ajudarem 

adaptar contrato às necessidades específicas do projeto. Dependendo da área de 

aplicação, os contratos também podem ser chamados de acordo, subcontrato ou 
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pedido de compra. A maior parte das organizações possui políticas procedimentos 

documentados que definem especificamente quem pode assinar e administrar esses 

acordos em nome da organização.  
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5. CONCLUSÃO  

 

O gerenciamento de aquisições é uma área potencialmente problemática para o 

gerente de projetos verificada durante a fase de implantação do projeto. Para lidar 

com esta condição, a equipe de projetos deve buscar o caminho das melhores a 

práticas do gerenciamento de aquisições, segundo o Guia PMBOK®. Dentre os 

elementos presentes nestas práticas, merece destaque a elaboração da 

documentação que detalhará o escopo do fornecimento (SOW) dos produtos e 

serviços a serem contratados. É o momento em que todo o know-how da equipe de 

projetos deve ser explorado, já que os eventuais erros ou omissões que possam 

estar presentes no SOW certamente se tornarão riscos de ameaça para o projeto e 

riscos de oportunidade para o fornecedor. 

 

O estudo mostrou que a relevância dos riscos pode ser influenciada por alguns 

fatores tais como o tipo de contratação (serviço, material, equipamento ou sistema), 

do grau de tecnologia e novidade envolvidas na aquisição, da localização da obra da 

situação do mercado e objetivos dos projetos, ficando difícil definir uma padronização 

para a relevância dos riscos. Além disso, a relevância pode variar em função da fase 

do processo de aquisição. Especificamente para os casos pesquisados as categorias 

de riscos técnicos, comerciais e contratuais foram os indicados como mais 

relevantes, destacando-se os seguintes riscos comuns para contratos e suprimentos: 

 

O estudo mostra que de forma geral as empresas não usam os métodos quantitativos 

no gerenciamento de riscos das aquisições ou têm dificuldades em sua utilização, 

desta forma caberia o detalhamento da aplicação e resultados de métodos 

quantitativos na análise de riscos dos projetos e das aquisições. 

 

Nas estratégias de contratação, as organizações contratantes buscam uma maneira 

mais eficaz de alocação dos riscos entre contratante e contratado, algumas vezes 

com bastantes dificuldades e pouca visibilidade dos resultados de uma alocação de 

riscos não adequada. O estudo detalhado da alocação de riscos em contratos e seus 

impactos no desempenho dos serviços contratados podem contribuir para melhores 

alocações de riscos entre contratante e contratado. 
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Outro elemento importante diz respeito à administração do contrato. O gerente de 

projeto deve ter um bom conhecimento a cerca das cláusulas do instrumento 

contratual, para poder assim melhor conduzir a relação cliente-fornecedor durante a 

vigência do contrato, aplicando o mesmo algumas vezes com rigor, todavia com foco 

em garantir o bom desempenho do contratado, seja em termos de prazo, custo ou 

qualidade, proporcionando uma mútua relação “ganha - ganha”.  

 

A comunicação entre cliente e fornecedor também merece cuidados, sobretudo a 

formal, que se transformará em adendos do contrato. Finalmente, destaque para o 

gerenciamento das reclamações da contratada (claims), que devem ser 

devidamente esclarecidas, argumentadas e negociadas, sempre pautadas pelas 

regras do jogo, expressas pelo contrato e pelas normas técnicas e legislação 

aplicável, visando conciliar de forma ética os objetivos do projeto e os interesses do 

fornecedor. 

 

A administração das aquisições engloba a aplicação dos processos apropriados de 

gerenciamento de projetos às relações contratuais e a integração das saídas desses 

processos no gerenciamento geral do projeto. 

O estudo teve como objetivo a recomendação para a modernização organizacional e 

operacional, analisando e apresentando métodos para aumentar a eficiência do 

planejamento e otimização do controle da gestão de contratos, capazes de 

desenvolverem o processo, consequentemente o produto, convergindo assim para a 

melhoria da qualidade da produção e monitoramento dos contratos, adequando-os 

as necessidades, demonstrando as razões pelas quais deve ser implementada. 

 

O objetivo do estudo foi evidenciar que há falta de organização na gestão de 

contratos, observando alguns pontos básicos a serem seguidos, como: estruturar 

uma equipe para coordenar as atividades, definir responsabilidades, estabelecer um 

sistema de informações e cadastrar o que foi executado.  

 

Além disto, é apontada também a importância do processo de aquisição para o 

resultado final do empreendimento que depende de alguns fatores como; fornecer os 

serviços ao empreendimento atendendo aos parâmetros de qualidade e custo, 

negociar ao máximo com os fornecedores garantindo as melhores condições de 
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compra e/ou contratação. Estas funções parecem óbvias, entretanto, o modo que se 

assume ao desempenhá-las é que definirá o diferencial de uma empresa para a 

outra.  

 

Com relação à gestão de projetos e empreiteiros, percebemos que as empresas 

ainda encontram dificuldades, não havendo a disseminação para investimentos 

nesta área que, embora inicialmente oneroso, no futuro torna-se fundamental para a 

economia e vantagem de uma empresa. É de extrema importância a realização do 

contrato, este, proporciona à empresa ou projeto uma segurança maior em relação 

ao que foi contratado, evitando a informalidade, muito comum nas construtoras hoje 

em dia. 

 
 
5.1 Recomendações para estudos futuros  
 
 
O objeto de pesquisa apresenta uma abordagem focada do tema gerenciamento de 

riscos com sua aplicação nas aquisições de bens e serviços e para os projetos. 

Entretanto o tema tem as suas derivações e pode ser melhor estudado e detalhado  

para outros assuntos os quais se mostraram bastantes relevantes durante o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Dentre outros temas de possível interesse e relevância destaca-se a análise crítica 

das estruturas organizacionais de aquisições e seus impactos na execução dos 

projetos de bens de capital, de maneira a orientar as organizações e os gestores dos 

projetos das vantagens e desvantagens de cada tipo de organização e os possíveis 

riscos ou oportunidades nos resultados dos projetos.  

 

Para que as organizações possam iniciar as suas avaliações de riscos de aquisições 

partindo de algo mais estruturado, é importante a elaboração de estudos mais 

detalhados e recomendações de uma estrutura analítica de riscos para as 

aquisições incluindo as respostas típicas para os riscos mapeados. 
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