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RESUMO 

O presente trabalho busca demonstrar a necessidade da administração de contratos, 

em especial na gestão de pleitos, quando da aquisição de bens ou serviços. No 

entanto a visão principal desse estudo é com foco na extensão da gestão de pleitos 

ao longo de todo o processo de contratação. Muitas empresas entendem como 

eficiência na gestão de pleitos quando se encerra um contrato sem ceder à essas 

solicitações, porém a efetiva gestão ocorre na prevenção de pleitos através da 

estruturação do processo de compras. A participação efetiva de uma equipe 

multidisciplinar desde a elaboração do escopo até a assinatura do contrato é um 

forma eficiente de garantir a redução de pleitos e a conseqüente perda de prazos ou 

aumentos nos custos previstos para determinado projeto. 
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1 INTRODUÇÃO 

O departamento de compras evoluiu muito nos últimos 20 anos, atualmente essa 

área na maioria das grandes empresas está inserida no planejamento estratégico, 

justamente em função da sensibilidade de suas ações no resultado da empresa. 

Considerando que cerca de 40 a 60% do preço de venda é referente ao custo de 

aquisição de matéria prima e contratação de serviços uma pequena redução nas 

negociações incorrerá em um grande aumento na margem de lucro, enquanto que 

uma compra mal executada poderá custar a competitividade da empresa. 

Para se ter uma ideia da evolução dos processos encontramos a seguinte definição 

em Arnold (1999) o ciclo de compras apresenta oito passos: (i) recepção e análises 

de requisições de compra da empresa; (ii) seleção de fornecedores, que consiste em 

encontrar os fornecedores potenciais; (iii) analisar as cotações e selecionar o 

fornecedor certo; (iv) determinar o preço; (v) emitir o pedido de compra; (vi) fazer o 

acompanhamento de entregas, para garantir a entrega no prazo; (vii) receber e 

aceitar as mercadorias; (viii) aprovar fatura para pagamento. Esse ciclo contempla 

uma parte significativa das atividades, no entanto, considera apenas o momento em 

que a demanda já se encontra sobre posse do comprador e coloca como 

responsabilidade desse profissional todo o processo de qualificação. 

As análises atuais do processo de compras considera uma importante interação 

entre as áreas na aquisição de bens que não são padrões de mercado e em 

especial na contratação de serviços, inclusive a avaliação das propostas técnicas 

são realizadas pela área usuária para evitar falhas e garantir a melhor aquisição e 

atividades como recebimento da mercadoria e aprovação da fatura são colocadas 

em alçadas diferentes da do comprador para garantir o cumprimento dos 

procedimentos internos e excluir o conflito de interesse. 

Quando pensamos no processo de aquisição de serviços é necessário ainda que 

seja envolvida a área jurídica da empresa para a definição dos termos do contrato. 

De acordo com a definição do dicionário Aurélio, contrato é um “acordo ou 

convenção para a execução de algo sob determinadas condições”, ou seja, ao 

contratar uma empresa para realização de um serviço ou para entrega de 

determinado bem, espera-se receber exatamente o que está ali descrito, no prazo 

determinado pelo valor negociado. No entanto para que todas as condições sejam 
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cumpridas sem onerar custo ou prorrogar prazos não basta acompanhamento da 

execução por parte da contratante é primordial que os termos tenham sido 

abordados de forma bastante clara por ambas as partes e na presença de uma 

equipe multidisciplinar que possa considerar as questões técnicas, financeiras, 

administrativas e legais entre outras.   

A administração de contratos e a gestão de pleitos – solicitação de mudança no 

escopo com serviços adicionais ou alteração do valor negociado – não podem ser 

itens analisados de forma isolada ou pontual quando o intuito for desenvolver 

processos que mitigam os problemas daí decorrentes. Faz se necessário que todo o 

processo de aquisição de bens e contratação de serviços seja revisto e 

reestruturado, a formação de um grupo multidisciplinar para a análise de todos os 

aspectos necessários além de um memorial descritivo detalhado são ações 

importantes nesse sentido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: gestão de pleitos, administração de contratos. 
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2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Nos últimos anos o departamento de compras, também denominado supply chain ou 

suprimentos em algumas empresas tem passado por transformações significativas, 

nas quais seus processos deixam de ser meramente burocráticos e se tornam 

estratégicos. Dessa forma os profissionais dessa área não estão mais condicionados 

a apenas cumprir ordens de superiores, o que o tornava “emissor de pedidos”, mas 

passam a assumir o papel de protagonistas, sendo diversas vezes decisivos para a 

viabilidade ou não de um projeto, através de suas negociações comerciais e da 

gestão dos fornecedores. 

Tal mudança se deu em função da globalização e o conseqüente aumento da 

competitividade do mercado, fato esse que impõe às empresas a necessidade de 

uma gestão de custos detalhada e a busca para reduzi-los. É nesse ponto que se 

faz crucial a gestão de compras e dos estoques, pois a redução dos custos além de 

definir a margem de lucro da empresa ainda se mostra como fator decisivo para a 

sobrevivência no mercado. Para Ballou (2006), o departamento de compras e suas 

atribuições são fundamentais, pois de forma geral as análises apontam que nas 

empresas os itens comprados representam um percentual que varia de 40% a 60% 

do valor de venda do produto final. Quando verificamos essa representatividade, 

podemos compreender porque ganhos relativamente pequenos na função de 

compras têm grandes impactos nos lucros das empresas. Esse acontecimento é 

chamado de princípio da alavancagem dos lucros. 

Quando entendemos o impacto do processo de compras no resultado final de uma 

companhia, entendemos o porquê nos últimos anos esse departamento tem sido 

incluído no planejamento estratégico das empresas, além de ter se tornado uma 

área de estudo. Nesse contexto vemos o surgimento do conceito de sourcing, que 

para Gaither e Frazier (2001) auxilia as áreas de suprimentos das empresas a 

obterem um menor custo total de aquisição de produtos e serviços, com economia 

nos preços, maior eficiência dos processos de compras e melhor aplicação de 

insumos adquiridos. Para Del Poço (2011) a metodologia de sourcing permite que 

realização das compras ocorra sempre de acordo com as melhores práticas de 

negociação para cada categoria de suprimentos, garantindo então uma forma 
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específica que otimize a contratação de serviços, aquisição de peças de reposição e 

também de insumos. 

A evolução da função de compras nas organizações mostra que a atenção a ser 

dada a este setor é fundamental. Atualmente, as empresas se preocupam muito com 

o processo de compras, pois este sendo executado com sucesso pode trazer uma 

grande redução de custos para a empresa. Nesse sentido, cabe aos responsáveis 

por tal processo estarem atentos a preço, prazo, volume e qualidade para se 

beneficiarem da execução eficaz deste processo (DIAS, 2005). 

 

2.1 Divisão do departamento de compras 

A primeira classificação das compras está dividida entre: diretos e indiretos. Sendo 

os materiais e serviços diretos, todos os utilizados na fabricação do produto final, por 

exemplo, matéria prima, embalagens e serviços de industrialização, já os itens 

indiretos não estão ligados à produção, apesar de serem necessários para o 

funcionamento da cadeia, sendo esses itens: serviços de tecnologia da informação, 

logística e peças de reposição. De acordo com Garrison e Noreen (2001, p. 28), 

“materiais diretos são aqueles que se tornam parte integrante do produto acabado e 

que podem ser física e adequadamente identificados a ele”. No caso da mão de 

obra, Martins (2003) especifica como aquela que é relativa ao pessoal que trabalha 

diretamente sobre o produto em elaboração, sem necessidade de qualquer 

apropriação indireta ou rateio. 

Dentro da divisão macro citada acima existem as categorias de compras, que 

conforme definição de Trautmann et al. (2009) refere-se a um grupo de itens 

similares que são requeridos para atividades de negócios específicas da empresa. 

Esse conceito tem como propósito a criação de mais valor para o negócio, 

alavancando recursos externos e capacidades (MONCZKA; MARKHAM, 2007). Ao 

dividir as aquisições em categorias, o gestor possibilita que seus profissionais 

adquiram um amplo conhecimento do mercado com que trabalham e desenvolvam 

estratégias de negociação que beneficiem a empresa, além de facilitar a gestão de 

fornecedores e a seleção dos parceiros de negócio. 

Os ciclos abaixo ilustram a divisão macro e em categorias dos departamentos de 

compras, conforme referências. 
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Figura 1 – Divisões das categorias de compras: diretos 
                                     Elaborado pelo autor 
 

 
Figura 2: Divisões das categorias de compras: indiretos 

                                    Elaborado pelo autor 
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2.2 Processo de aquisição  

De acordo com Arnold (1999), o departamento de compras é responsável direto pelo 

abastecimento do fluxo de materiais da empresa, pelos contatos com o fornecedor e 

pela agilidade da entrega. Ainda de acordo com o autor deve estar alerta, pois os 

atrasos na entrega podem criar sérios problemas para outros departamentos da 

empresa, principalmente os setores da produção e a área de vendas o que interfere 

de forma negativa na eficiência da empresa. Sendo assim, o ciclo de compras 

possibilita uma sequencia lógica básica e estruturada para garantir as aquisições. 

Normalmente o processo de compras de bens dentro das empresas segue as etapas 

seguintes etapas (ilustradas no fluxograma abaixo): área usuária identifica a 

necessidade, a demanda é formalizada através de uma requisição de compras, o 

gestor da área usuária aprova a demanda, o comprador responsável realiza o 

processo de sourcing, o almoxarifado recebe o material e verifica se o mesmo 

encontra-se de acordo com as especificações descritas no pedido de compras, o 

fiscal realiza o lançamento da nota e por fim o fornecedor recebe o pagamento 

conforme negociado.   

Esse processo é bastante utilizado para aquisição bens ou contratação de serviços 

padrões, ou seja, nesse fluxo simplificado é necessário que apenas a descrição seja 

suficiente para que o comprador identifique os melhores fornecedores e equalize as 

propostas recebidas, afim de, concretizar a negociação mais vantajosa para a 

empresa naquele momento. 
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Figura 3: fluxograma simplificado de compras. 
Elaboração própria. 

 

Para a contratação de serviços específicos é necessário que seja inserida três 

etapas extremamente importantes: a elaboração do memorial descritivo – antes da 

formalização da demanda - avaliação das propostas técnicas pela área requisitante 

– durante o processo de sourcing - e a elaboração e assinatura do contrato – após o 

sourcing - que deverá constar o memorial, todas as exigências técnicas, requisitos 

legais trabalhistas, além dos termos comerciais como: prazo de execução, valor 

negociado e forma de pagamento. 

Para negócios que demandam contratação de serviços muito específicos ou com 

utilização de matéria prima, na qual o padrão de qualidade deve seguir um critério 

muito rigoroso, algumas empresas optam por contratar compradores com a 

formação técnica do segmento ou os colocam em seu departamento de qualificação 

de fornecedores. Por exemplo, a Elektro uma das maiores distribuidoras de energia 

do país, conta com engenheiros elétricos no departamento de compras que são 
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responsáveis pela avaliação dos parceiros de negócios. Por se tratar de um serviço 

de alto risco, a empresa conta também com um laboratório para inspeção de todos 

os itens adquiridos, podendo ser um teste aleatório por lote ou inspeção de todas as 

unidades antes de ser colocadas para utilização, quando se trata de materiais que 

estejam diretamente ligados à segurança dos colaboradores. 

    

3 SERVIÇOS 

No tópico anterior abordamos as divisões macro e em categorias das compras de 

uma empresa e em seguida descrevemos os processos padrões para realizar a 

aquisição de um bem ou a contratação de um serviço. Como o objetivo do presente 

trabalho é análise da administração de contratos com foco na gestão de pleitos 

iremos a partir desse tópico limitar as considerações focando serviços com escopo 

especifico, visto que na aquisição de bens ou na contratação de mão de obra que 

seja padrão de mercado as descrições e condições já estão definidas e 

consolidadas. 

Serviços podem ser definidos, de uma maneira geral, como o universo de produtos 

caracterizados por não serem tangíveis, não serem estocáveis, não haver separação 

entre a produção e o consumo, e pela dificuldade de padronização (HILL; NEELEY, 

1988). Os serviços podem ser divididos em genéricos e profissionais, de acordo com 

a definição de NORDENFLYCHT (2010) quando da execução exige baixo 

investimento de capital, mão de obra profissional e alta tecnologia, trata-se dos 

serviços profissionais. Em contrapartida, quando a mão de obra empregada é de 

baixa remuneração, o trabalho é simples, repetitivo e em grande parte manual 

THAKOR; KUMAR (2000) definiu como genérico. 

No quadro abaixo, PEREIRA (2013) destaca as categorias de serviços profissionais 

mais contratadas pelas empresas e cita as referências utilizadas para caracterizar a 

criticidade, tecnologia e complexidade de cada um. É importante observar que 

alguns itens desse quadro, como serviços logísticos, benefícios e viagens não eram 

considerados de alta complexidade, como analisado por ANDERSON e KATZ (1998). 
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Quadro 1: Categorias de serviços profissionais 
Fonte: PEREIRA, 2013 p.47 

 

3.1 Contratação de serviços profissionais 

Dentre as categorias existentes em um departamento de compras, os serviços 

profissionais podem ser enquadrados como o mais complexo para o profissional da 

área. Segundo Valk e Rozemejer (2009), essa complexidade é resultado de três 

problemas no processo: a especificação, o escopo do que deve ser contemplado 
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como nível de serviço e a avaliação do desempenho, em função, disso esse é um 

processo que deve ser tratado de forma diferente dentro das empresas. 

O comprador é dotado de capacidade e competência para conduzir o processo de 

negociação e fazer a gestão do fornecedor, no entanto quando o objeto apresenta 

um escopo específico é necessário que a área usuária – departamento ou 

profissional que demanda a contratação – esteja inserida em todas as etapas, para 

que a definição da necessidade seja a mais precisa possível e a avaliação do 

resultado esteja alinhada com a realidade. 

Essa negociação se realizada em conjunto garantiria para a empresa a melhor 

aplicação de seus recursos e um resultado técnico satisfatório, no entanto, essa não 

é a prática mais comum no mercado. Existe entre as áreas um conflito em virtude da 

contradição da visão das duas áreas em relação à economia dos recursos, visto que 

para o comprador a melhor forma de gestão dos recursos financeiros a priori seria a 

redução de custo em curto prazo, através negociação de preços e para a área 

usuária essa eficiência na gestão se dá quando o resultado for igual a contratação 

do melhor serviço. Essa dicotomia entre a estratégia de curto prazo, focada no 

menor preço e o conceito de relacionamento de longo prazo, quando da interação 

entre comprador e fornecedor é identificada por Cousins (2002). 

Sem que haja a interação das áreas usuária e compras, teremos uma contratação 

baseada nos quesitos técnicos apenas, muitas vezes sem considerar o custo para a 

empresa ou uma negociação com foco em redução de custos o que também pode 

ocasionar a perda significativa de qualidade no resultado do serviço e nenhum dos 

cenários descritos anteriormente seria benéfico para uma empresa. 

 

3.2 Formalização da contratação (Contratos) 

A complexidade da categoria de compras dos serviços profissionais não está 

limitada ao processo de negociação que foi descrito no subitem anterior, justamente 

por todas as particularidades apresentadas é que se faz necessário formalizar o 

escopo e as condições definidas ao longo do processo de sourcing, essa 

formalização se dará mediante a assinatura de um contrato jurídico, onde deverá 

constar as responsabilidades das partes, o serviço a ser executado, valor negociado 

e forma de pagamento. De acordo com a definição do dicionário Aurélio, contrato é 
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um “acordo ou convenção para a execução de algo sob determinadas condições”, 

ou seja, toda a cláusula ali inserida deverá ser de comum acordo entre as partes, 

dessa forma qualquer alteração que se faça necessária deverá ser formalizada 

também através de um aditivo. 

Segundo Carneiro, 2015, o modelo de contratação e de execução do instrumento 

técnico e jurídico (sistema de regulação contratual) firmado entre as partes em 

determinadas contratações como: projetos de engenharia, infraestrutura e 

construção pesada têm um importante papel no estabelecimento das garantias, pois 

define a matriz de responsabilidades das partes, além de permite o esclarecimento e 

controle do escopo de execução dos serviços contratados, definirem os mecanismos 

e o fluxo de comunicação formal, regulamenta os pré-requisitos técnicos, jurídicos, 

econômico-financeiros e os parâmetros de qualidade a serem atendidos. Os 

contratos ainda estabelecem mecanismos para lidar com mudanças nas premissas 

básicas (preço, prazo ou objeto) e regulamenta as tratativas necessárias para sanar 

quaisquer divergências que possa vir a surgir, permite os ajustes necessários para 

manutenção do equilíbrio da relação comercial firmada. 

 

3.3 Modelos contratuais 

 

No item anterior foram apresentadas as particularidades na contratação de serviços 

e a necessidade de se formalizar todas as clausulas através de um contrato. Nesse 

tópico serão apresentadas as principais modalidades de contrato para serviços. 

Contrato aliança: nesse modelo contratual as partes envolvidas se relacionam de 

forma cooperativa e se tornam um único time, relacionando-se de forma aberta e 

transparente dividindo e gerenciando riscos e lucros envolvidos. Esse é um modelo 

colaborativo e conta com um regime de parceria no compartilhamento de tecnologia 

e metas também, mesmo que as partes sejam de áreas diversas, o objetivo é o 

desenvolvimento e a conclusão do produto ou serviço.   
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Figura 4 – Contrato de aliança 
Fonte: Werneck, 2014, p.6. 
 

Contrato Design Bid Built (DBB): ou contrato de preço unitário, nessa modalidade o 

proprietário conduz todas as fases e também é responsável pelo gerenciamento. A 

empresa construtora e a projetista não tem integração entre si. Esse é o modelo de 

contratação das obras públicas: federais estaduais ou municipais, de acordo com a 

Lei 8.666 de 1993 que especifica que o vencedor deve ser aquele que apresentar o 

menor ou o melhor preço de acordo com tipo de licitação. Nesse modelo de 

contratação o risco fica por conta do proprietário do empreendimento, os principais 

riscos identificados são: qualidade do serviço prestado pela empresa com menor 

preço e o prazo de execução. 

 

Figura 5 – Contratos DBB 

Fonte: Elaboração própria 
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Contrato Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM) – nesse 

modelo de contrato a empresa contratada pelo proprietário elabora o projeto, adquire 

os materiais e realiza a gestão do processo de construção, ou seja, atua como 

gestora do projeto como um todo, mas não é a executante da obra. 

    

Figura 6 – Contrato EPCM 
Fonte: elaboração do autor 

 

Contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) lump sum turnkey: 

nesse tipo de contrato a contratada é responsável pelo empreendimento como um 

todo, o preço global (único) é negociado e o prazo determinado para que o projeto 

seja entregue completo “chave na mão”. Nesse modelo como o dono irá negociar 

com apenas uma empresa a flexibilidade pode ser reduzida em relação a 

negociação com diversas empresas, no entanto, a organização interna exigida para 

mitigar risco na execução também é menor. 
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Figura 7: Modelo EPC Turn Key Lump Sum 
Fonte: Passos, 2014 p.10 

3.4 Administração de contratos 

Administração ou gestão de contratos é o processo que visa garantir a consistência 

do que foi acordado, ou seja, nesse procedimento a função do gestor é assegurar o 

cumprimento das cláusulas contratuais e regular a relação entre o fornecedor e o 

cliente. Em grandes empresas onde o volume de negociação é alto e a gama de 

fornecedores muito ampla a figura desse gestor se tornou indispensável, 

normalmente esse profissional estará alocado no departamento de compras ou no 

setor jurídico, essa definição varia muito de acordo com a estrutura de cada 

departamento, no entanto esse profissional deverá estar ciente dos direitos e 

deveres legais de ambas as partes.  

O gestor de contratos, em muitos momentos, poderá ter uma atribuição muito 

parecida com o gestor de projetos operacionalizando e integralizando os 

procedimentos, ou seja, esse profissional terá conhecimento a respeito minucioso do 

contrato e planejará todas as atividades, no entanto elas serão divididas para as 

áreas responsáveis, por exemplo: a medição e o nível de qualidade da execução 

dos serviços normalmente estarão por conta da área técnica solicitante de tal 

contratação, enquanto que o fluxo de pagamento ficará a cargo do financeiro e a 

equipe de segurança estará responsável pela avaliação da documentação dos 

prestadores de serviços e as exigências técnicas para a execução de cada fase do 

projeto. Dessa forma, podemos afirmar que o gestor de contratos é um facilitador 
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entre todas as áreas da empresa no qual ele trabalha e também entre fornecedor e 

cliente. 

Normalmente o gestor de contratos utiliza-se de dois instrumentos da administração 

como forma de auxílio, sendo eles: curva ABC e relatório gerencial. A curva ABC, 

servirá para que o gestor identifique e destaque os pontos mais importantes e que 

devem ser controlados com maior atenção em cada contrato. Já os relatórios devem 

conter o acompanhamento do previsto versus o realizado, possibilidades de desvios 

e uma análise crítica com destaque aos pontos positivos e os ganhos obtidos ou os 

pontos negativos com soluções ou propostas de melhorias. 

As empresas de construção em especial, mesmo as de médio porte, já inseriram 

esse profissional em seu rol de colaboradores, nesse setor em especial a 

terceirização de muitos serviços até a conclusão da obra demanda uma gestão 

bastante próxima e garantir que a comunicação ocorra da forma mais clara possível, 

pois a sua falha está entre os maiores problemas nas obras, juntamente com a falta 

de interpretação e gestão, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1: DRB – Principais falhas de execução 
Fonte: Passos, 2014 p.21 

 

A administração pública divide a responsabilidade da fiscalização e 

acompanhamento das obras entre dois cargos, que não devem ser confundidos, 

sendo um o gestor ou fiscal de obras, que tem a responsabilidade de acompanhar e 

fiscalizar o andamento das obras e cuidará de cada contrato de forma pontual, ou 

seja, não existe apenas um funcionário para exercer essa atividade. A gestão de 
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contratos é especificada como um serviço de gerenciamento de todos os contratos e 

cuidará dos pagamentos, documentação e vencimentos de forma geral.   

 

4 PLEITOS 

Quando da contratação de um serviço é importante que as partes definam em 

contrato escopo, prazo de execução, custo e ainda o que não estará no escopo. 

Diante da necessidade de qualquer alteração é imprescindível que se realize uma 

avaliação de impacto para que os gestores decidam sobre como proceder.  

O ideal em uma obra é seguir exatamente o especificado no projeto, mas geralmente 

isso não é possível, por diversas razões. Por causa das grandes obras no Brasil e 

pela grande necessidade de a engenharia civil atingir patamares e superar desafios, 

a gestão de projeto é cada vez mais importante. Um projeto de engenharia é muito 

dinâmico, pois mudanças geralmente são necessárias. Essas mudanças podem 

alterar o valor final da obra bem como o prazo (O QUE É PLEITO..., 2014). 

Segundo, Coutinho, 2013 após a necessidade de mudança ser identificada, a 

empresa contratada para execução, deverá avaliar o impacto e apresentar para a 

contratante ou autarquias as alterações realizadas no contrato original. 

Mudanças significativas em contratos fazem surgir o direito de pleitear. Caso uma 

das partes se sinta prejudicada, ela busca a recomposição do equilíbrio ou o fim do 

contrato com o reembolso dos prejuízos. O pleito busca garantir o ajuste das 

obrigações contratadas, evitando alterações no caminho crítico do projeto e visando 

o diálogo entre as partes para que não ocorra a interrupção de projetos e 

empreendimentos, tão importantes atualmente (PLEITOS..., 2012). 

Pleitos são as reivindicações e demandas dos empreiteiros que podem culminar em 

aditivos, de modo a incluir no seu objeto determinados serviços adicionais. Neste 

caso, diz-se que houve um aditivo de custo. A demanda pode ser também para que 

o cronograma da obra seja prorrogado para contemplar serviços adicionais ou 

atrasos, gerando aditivos de prazo nos contratos de construção (BAPTISTA, 2010). 

O pleito mais comum é a solicitação da contratada para a contratante, no entanto, 

existe também pleito do dono do projeto ou empreendimento para a empresa que 

está executando, nesse caso normalmente as solicitações mais comuns é para 

realização de algum serviço que não se encontra no escopo inicial, como algum 
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reparo no qual a necessidade só foi conhecida ao longo da execução ou pleitos para 

redução do prazo de entrega. A definição minuciosa do escopo do projeto é a única 

forma de reduzir a necessidade de adequações ao longo do período de execução e 

elevar os custos, visto que, mudanças em fases mais avançadas geram gastos mais 

altos do que se realizados na fase de preparação. 

 

Gráfico 2: Grau de incerteza e os custos de acordo com o tempo de execução do projeto 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013, p. 40 

 

Pode haver prejuízos que não se percebe num primeiro momento, mas que podem 

ser evitados se houver cuidado pelos gestores contratuais e tomadas as 

providências desde o início do contrato (TISAKA, 2011). Tisaka (2013) afirma: “os 

principais causadores de desequilíbrio econômico-financeiro são os projetos 

incompletos, deficientes ou incoerentes e as prorrogações de prazos em virtude das 

alterações nos projetos.” 

4.1 Causas para alteração de projeto 

São diversos os fatores que podem levar um projeto a ser modificado, alguns podem 

ter o impacto financeiro e outros não, o que dependerá também da forma de 

contratação. Jaeger e Hökx9 (2010, p. 262 apud MARINANGELO; KLEE, 2014, p. 

43) citam alguns exemplos que causam mudanças em projetos: a) mudanças nas 

condições e circunstâncias (clima, condições legais, inundações, terremotos etc.); b) 

premissas falsas ou condições diferentes das supostas (condições imprevisíveis do 

subsolo, etc.); c) mudanças nas quantidades (aumento de quantidade de material); 

d) inovações tecnológicas (que permitem encurtamento do prazo, diminuição dos 



 

 

26 

custos); e) mudança nas exigências do Dono da Obra (Employer); f) erros de caráter 

técnico nos documentos contratuais; g) operações conjuntas que requerem sinergia 

entre empreiteiros (Contractors) diversos. 

Tisaka (2011, p. 9) apresenta quatro classes de fatores imprevisíveis:  

a) força maior - evento humano que, de forma imprevisível e inevitável, cria para 

o contratado a impossibilidade intransponível de executar regularmente o 

contrato. Exemplos, - greves gerais que paralisam os transportes; - 

depredações não originadas pela contratada; - greves contra o governo; 

b)  caso fortuito - evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, cria para o contratado a impossibilidade intransponível de 

executar regularmente o contrato. Exemplo: - fatores climáticos excepcionais 

– excesso de chuvas; - ciclone ou tufão em região não sujeita a esses 

fenômenos; - inundação imprevisível no local da obra; - deslizamentos e 

queda de barreiras; - outros fatos com as mesmas características de 

imprevisibilidade.  

c) fatos do príncipe - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 

terceiro reconhecido pela administração que onera o contrato de forma 

imprevista e imprevisível. Exemplos, - aumento de tributos; - embargos 

ambientais; - embargos judiciais; - exigências à proteção do meio ambiente;  

d) fatos da Administração - omissão ou atraso de providências a cargo da 

administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos, de que resulte, 

diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato. 

Exemplos, - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da administração; - alterações, 

complementações ou adaptações no projeto; - liberação das áreas nos prazos 

contratuais; - atrasos nos pagamentos das faturas; - demora na obtenção de 

recursos financeiros que ultrapassam o orçamento previsto. 

4.2 Gestão de pleitos 

Um bom projeto é um dos fatores que determina o sucesso de uma obra ou 

empreendimento, no entanto, não é o único, a gestão e fiscalização contínua têm a 

mesma importância, pois de nada adiantaria a contratante ter um ótimo projeto e 

esse não ser executado de forma eficiente, apresentar custos muito elevados em 
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relação ao planejamento inicial ou um prazo muito superior ao que se esperam, 

todos esses fatores devem ser avaliados constantemente. Por outro lado, não é 

razoável exigir diferenciais da empresa contratada e esperar que essa não solicite 

um equilíbrio econômico-financeiro.  

Em grande parte dos projetos e obras de engenharia os pleitos acontecem e cabe a 

contratante avaliar de forma criteriosa as razões que levaram a tal fato. Para 

avaliação dos pleitos é ideal ter uma equipe de profissionais capacitados e com 

vivência na gestão de pleitos, formulários e práticas de relatórios e também é 

aconselhado que os profissionais conheçam os envolvidos e identifiquem a origem 

de informações para levantamento das mudanças (COUTINHO, 2013).  

Como citado no item anterior, existem diversos fatores que podem culminar na 

alteração de um contrato, podendo ser fatores imprevisíveis (fortuito e força maior) 

ou fatores resultantes de uma análise pouco assertiva da realidade do projeto a ser 

executado. No entanto, de acordo com o artigo publicado no ano de 2012 pela 

consultoria em gestão, Total Gestão, as causas que originam a maior parte dos 

pleitos são comuns as partes e se trata da desproporcionalidade das obrigações 

contratadas e o agravamento da situação financeira de uma frente à outra. Mas essa 

familiaridade com a situação faz com que muitas soluções técnicas e comerciais 

sejam dadas pelos profissionais que estão diretamente envolvidos com o projeto. 

Quando analisamos o pleito por essa ótica, ou seja, como um gerador de 

oportunidades para o crescimento dos envolvidos fica mais plausível a compreensão 

da colocação que o sucesso de um projeto não pode ser medido apenas pela busca 

do “pleito zero”, mas sim através da forma que a equipe de gestão irá lidar com 

essas solicitações. Criou-se uma ideia equivocada de que um contrato jamais deve 

necessitar de revisões, no entanto as circunstâncias são variáveis e o resultado final 

do projeto é que deve ser o grande objetivo é justamente para busca desse 

equilíbrio entre solicitação de pleitos, prazo de entrega e equilíbrio financeiro do 

projeto que necessita de profissionais capacitados para essa avaliação. A eficiência 

da gestão de pleito não deve ser medida pela busca do “pleito zero”, mas pela 

tempestividade das suas tratativas e pela organização da equipe de projetos na sua 

gestão (SILVA, 2015). 

Ao realizar uma análise das visões apresentadas nos parágrafos acima, podemos 

apreender a ideia de que quando uma das partes envolvidas na execução de 
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determinado projeto exerce o seu direito de pleitear determinado ponto, o objetivo é 

exclusivamente buscar garantir o cumprimento das condições contratuais e evitar 

interrupções ou alterações em pontos críticos do projeto, para tanto se faz 

necessário trazer as partes à linha do dialogo e em algumas situações realizar 

aditivos contratuais. Nessa condição o que nos é colocado é que a avaliação do 

tratamento dado ao pleito muitas vezes é mais importante do que a mera 

contabilidade da quantidade de pleitos em si, visto que além da aproximação entre 

contratada e contratante a negociação poderá gerar uma troca de experiência 

bastante positiva para ambos, não apenas para o projeto em execução naquele 

momento, mas para execuções futuras.   

 

Figura 8: Prevenção de pleitos 
Fonte: adaptado de PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2003, p. 129, tradução nossa 

 

A figura acima, adaptação do conteúdo apreendido do PMI (2003) enfatiza a 

necessidade do planejamento do projeto e uma negociação que não tenha apenas 

foco em preços, mas que garanta uma ampla análise das clausulas contratuais e um 

plano de gerenciamento de riscos. Além disso, se destaca como ferramentas e 

técnicas um processo de pré-qualificação, esse procedimento como citamos em 

tópicos anteriores normalmente ocorre em parceria da área de compras com a área 

técnica (requisitante) das empresas. As outras ferramentas em destaque no livro 
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PMI, são parcerias e uma junta de reconhecimento das mudanças, ao citar esses 

tópicos novamente vemos enfatizada a necessidade dos pleitos e do gerenciamento 

deles de forma eficiente, visto que a execução de um projeto com o fornecedor visto 

como parceiro nos indica uma negociação conhecida como ganha - ganha, ou seja, 

nesse modelo de negócio apesar de não haver uma divisão literal dos lucros do 

projeto tanto a contratada quanto a contratante deverá ter ganhos ao realizar o 

mesmo, dessa forma a necessidade de reequilíbrio financeiro deve sempre ser 

apresentada e discutida pelas partes. O que nos indica também a necessidade da 

existência de uma junta para análise de reconhecimento e de mudanças que 

indicará a necessidade de alteração no escopo ou prosseguimento do projeto sem 

pleitos. 

É importante destacar que em alguns casos, quando a contratante dispuser de 

tempo para execução do projeto sem grandes prejuízos, ao receber o pleito da 

empresa contratada, pode-se iniciar um novo processo de negociação junto com a 

área de compras, incluindo outros concorrentes e não apenas o atual executante do 

projeto, esse processo não é comum e pode trazer ganhos significativos para a 

empresa. 

 

5 CONCLUSÃO  

Com o processo de globalização, as empresas têm cada vez mais necessidade de 

reduzir os custos para se manterem competitivas, sendo a aquisição de bens e 

serviços um dos maiores componente dos custos, de acordo com alguns autores, o 

departamento de compras passa então a ter um papel protagonista na decisão a 

respeito da viabilidade ou não de determinados projetos em função dos seus custos. 

Em grande parte das empresas de 40 a 60% do valor de venda do bem produzido 

passa pelo departamento através das negociações, dessa forma a estruturação de 

um processo de aquisição de bens e contratação de serviços é imprescindível. A 

criticidade do processo deve ser definido por cada empresa em função do seu 

produto final, no entanto a menos que as aquisições sejam sempre de produtos e 

serviços padrões ao mercado a interação entre a área técnica e comercial é fator 

chave para o sucesso do processo como um todo, visto que a área técnica 
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consegue contribuir significativamente na qualificação dos fornecedores e 

principalmente na definição de um escopo para contratação de serviços. 

Os processos de aquisição de bens e a contratação de serviços devem ser 

estruturados de forma diferente, principalmente em função da complexidade do 

segundo caso que exige uma negociação com diversas etapas, como elaboração de 

escopo, qualificação de fornecedor, negociação, elaboração de contrato e gestão, 

em grande parte dos projetos há ainda os pleitos que podem ocorrer tanto por parte 

da empreiteira quanto por parte da contratante. 

Os pleitos são solicitações de equilíbrio econômico em relação ao que foi estipulado, 

muitas vezes podem surgir de situações imprevisíveis, consideradas força maior 

outras vezes ocorre em função de um escopo que não foi definido de forma clara, no 

entanto, é extremamente importante que as empresas envolvidas no projeto 

exponham as dificuldades, visto que não é incomum surgir soluções e inovações 

técnicas importantes e condições ou estruturas contratuais diferenciadas que serão 

utilizados em novos projetos, por isso, é necessário que ao definir a equipe de um 

projeto exista profissionais capazes de analisar os pleitos e definir pela alteração do 

escopo por prosseguir conforme condições iniciais. 

Existem empresas que acreditam que o sucesso de uma contratação é quando a 

obra é concluída com “pleito zero”, ou seja, quando não houve necessidade de 

renegociar cláusulas, rever escopo ou um adicional de prazo ou valor, no entanto 

como o objetivo da negociação é o equilíbrio econômico, para que a conclusão do 

projeto ocorra no tempo determinado e com o menor desvio em relação ao 

orçamento elaborado, rever determinados tópicos ao longo do projeto é importante e 

a definição de sucesso está ligada à forma como a equipe responsável por essas 

demandas irá lidar com a situação. A ideia de parceria e as negociações do tipo 

ganha – ganha, tem se tornado cada vez mais presente nas empresas atualmente 

por trazer resultados mais satisfatórios e garantir a sustentabilidade da cadeia de 

fornecedores, dessa forma, não seria sensato ignorar uma solicitação de equilíbrio 

econômico. Uma das formas de tratar com respeito o interlocutor de uma negociação 

é a parceria. Ela é perceptível quando um negociador, mesmo tendo pela frente a 

oportunidade de ganhar unilateralmente, recusa-se a fazê-lo porque sabe que essa 

é uma vitória que, no longo prazo, representará um fracasso. É importante 

compreender que um dos aspectos mais importante da negociação é a 
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interdependência. O bom negociador muito freqüentemente senta-se à mesa com 

pessoas com uma correlação de forças totalmente desequilibrada e o desfecho da 

negociação faz justiça à competência de quem, tendo maior poder, usou-o de forma 

justa e não abusiva. (MARCONDES, 1997). O ganha-ganha também está 

extremamente relacionado com a preocupação com os objetivos e necessidades do 

outro lado durante a negociação; quem tem este genuíno tipo de preocupação e 

transmite isto a outra parte, certamente contribuirá para uma solução de ganho 

comum (JUNQUEIRA, 2004).  

A gestão de pleitos não se limita ao momento em que a reivindicação é feita por uma 

das partes, mas inicia-se desde a elaboração do escopo e do projeto de forma clara 

e detalhada, passando pela qualificação dos fornecedores e pela definição das 

cláusulas contratuais. Muitas vezes o processo de compras em si é visto como 

meramente administrativo ou burocrático pelo corpo técnica da área solicitante, mas 

é o primeiro passo para a estruturação das contratações e consequentemente a 

redução de pleitos, a participação de colaboradores multidisciplinares ao longo de 

toda negociação é indispensável para o bom resultado de um projeto, a interação 

entre as áreas invariavelmente gera à empresa valor que seriam impossível de 

atingir quando considerado os esforços de apenas um setor, visto que as diferentes 

qualificações é que os tornam capaz .        
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