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“A estratégia é uma economia de forças.” 
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RESUMO 

 

 

 
No processo de Gerenciamento de Aquisições a fase de seleção de fornecedores é uma das 

atividades mais importantes, quando ela não é realizada de forma correta pode prejudicar o 

projeto. Uma avaliação correta poderá garantir que a contratação de um produto ou serviço 

seja realiza com sucesso. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Aquisições; Projeto; Seleção de Fornecedores. 
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ABSTRACT 

 
In the process of Procurement Management phase supplier selection is one of the most 

important activities, when it is not done correctly can harm the project. A fair assessment can 

ensure that the hiring of a product or service is carried out successfully. 

 
 Key Words: Procurement Management, Project, Source Selection 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização da economia e consequentemente das empresas, projetos cada 

vez maiores, concorrências regionais ou globais, Stakeholders
1
 mais exigentes e criteriosos 

com relação a produtos e serviço algumas mudanças tornam-se necessárias exigindo-se cada 

vez mais a criação de processos de Gerenciamento de Projetos ou o aprimoramento dos 

processos existentes. 

Para que objetivos sejam atingidos com menor risco de fracasso em qualquer projeto 

que haja aquisições, a Gerência de Aquisições e seus processos de seleção de fornecedores 

devem receber grande atenção no projeto, pois serão um recurso muito importa para o projeto 

ou até mesmo crucial para o seu sucesso. Como este trabalho está voltado para a área de 

seleção de fornecedores, podemos acrescentar a definição de Gerência de Aquisições.  

O processo de gerenciamento de aquisições é onde os fornecedores deverão ser 

selecionados, essa seleção necessita de múltiplas avaliações com uma série de critérios. Com 

esse processo a organização pode identificar os benefícios importantes para a tomada de 

decisão e não simplesmente selecionar utilizando apenas uma variável, normalmente o custo. 

O método para seleção de fornecedores pode considerar diversos atributos quantitativos e 

qualitativos. Outra analise que pode ser realizada é a do ‘Fazer ou Comprar’ e a avaliação da 

estrutura ou situação financeira dos possíveis fornecedores. 

Esse trabalho tem como objetivo principal apresentar um método para auxiliar no 

processo de seleção de fornecedores para atender as necessidades de projetos e complementar 

o processo de gerenciamento de aquisições em projetos, também será descrito algumas etapas 

comuns do processo de aquisições.  

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
1
 Stakeholder são pessoas ou organizações que são afetadas pelo projeto ou mudança que pode ter influência 

direta ou indireta no projeto 
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2 PROJETO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

2.1 PROJETO 

 

Segundo Vargas (2005) Projeto é um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a 

atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos 

de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

O Guia PMBOK 4ª edição (2008) define que um projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza 

temporária indica um início e um término definido. O término é alcançado quando os objetivos tiverem 

sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o 

projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. Temporário não significa 

necessariamente de curta duração. Além disso, geralmente o termo temporário não se aplica ao 

produto, serviço ou resultado criado pelo projeto; a maioria dos projetos é realizada para criar um 

resultado duradouro. Por exemplo, um projeto para a construção de um monumento nacional criará 

um resultado que deve durar séculos. Os projetos também podem ter impactos sociais, econômicos e 

ambientais com duração mais longa que a dos próprios projetos. 

Cada projeto é único, pode até apresentar coincidências, mas nunca um projeto será 

igual a outro. Mesmo com pacotes de trabalho repetidos, não muda o fato de cada projeto ser 

diferente um do outro.  

 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Gerenciamento de projetos é uma área que aplicada os conhecimentos, habilidades e 

técnicas para elaboração de ações relacionadas para alcançar objetivos específicos, em um 

prazo determinado, com custo pré-definido e qualidade. 
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Segundo o Guia PMBOK 4ª Edição (2008), o gerenciamento de projetos é a 

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

atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 

integração apropriadas dos 42 processos agrupados logicamente abrangendo os 5 grupos. Os 5 

Grupos são: 

 

 Iniciação 

 Planejamento 

 Execução 

 Monitoramento e controle 

 Encerramento 
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Figura 1: Mapeamento de grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento 

Fonte: traduzido do Guia PMBOK (2008) 
 

O gerenciamento de projetos segundo o Guia PMBOK (2008) esta dividido em nove 

9 áreas de conhecimento: 

i. Aquisições: 

Gerenciamento de aquisições reúne atividades de contratação de serviços e 

compra produtos que estão externos a empresa que estará conduzindo um 
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projeto. Inclui nas atividades de aquisições o gerenciamento de contratos e 

controle de mudanças. As principais atividades são Compras e Aquisições, 

planejamento de contratações, requisições de compra, seleção de 

fornecedores e administração de contratos. 

 

ii. Custo: 

 

A gerência de custos engloba, as atividades necessárias para atingir os 

objetivos de custo do projeto conforme orçamento planejado, de formar que 

um projeto possa ser concluído dentro de seu orçamento previamente 

aprovado. Algumas das atividades são estimar custos, determinar orçamentos 

e controle de custos. 

 

iii. Tempo: 

O gerenciamento de tempo reúne os processos para garantir que um projeto 

conclua suas atividades dentro do prazo, isso inclui as seguintes atividades 

Definição das Atividades, Sequenciar as Atividades, Estimativa de recursos, 

Estimativa da Duração das atividades, Elaboração do cronograma e Controle 

do cronograma. 

 

iv. Qualidade: 

O gerenciamento de qualidade reúne os processos e politicas para que 

satisfaça as necessidades do projeto. Isso inclui gerencia de qualidade do 

serviço e produto realizado no projeto, planejamento de qualidade, 

Indicadores de qualidade, critérios de aceitação e controle da qualidade.  

 

v. Escopo: 

A gerência de escopo reúne todos os processos necessários que definem um 

projeto, para que ele alcance seus objetivos com sucesso. E principalmente 

definições do que será atendido com o projeto e o que não será realizado no 

projeto. Alguns passos que constituem a gerencia de escopo coleta de 

requisitos, Definição de escopo, Elaboração da EAP, Verificação de escopo 

e controle de escopo. 
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vi. Recursos Humanos: 

A gerência de recursos humanos, reúne as atividades para garantir que os 

recursos permaneçam envolvidos no projeto. Além de identificar e organizar 

os papéis e responsabilidades, nível hierárquico, habilidades conhecidas e 

pontos de aprimoramento e projetos que podem estar concorrendo recursos.  

Dentre as atividades planejamento de recursos, desenvolvimento da equipe e 

gerenciamento da equipe. 

 

vii. Riscos: 

A gerência de riscos reúne processo que servirão para identificar, analisar e 

criar repostas aos riscos dos projetos, dessa forma reduzindo o impacto dos 

problemas que poderão surgir. Seguem algumas dos passos, gerenciamento 

de riscos, identificação de riscos, analise quantitativa dos riscos, 

monitoramento e controle de riscos. 

 

viii. Comunicação: 

O gerenciamento da comunicação engloba as atividades para garantir que a 

divulgação, coleta, armazenamento e organização das informações do 

projeto. A maior parte do tempo do projeto o gerente de projetos estará 

envolvido no processo de comunicação com sua equipe e partes interessadas. 

As atividades relacionadas são planejamento da comunicação, distribuição 

da comunicação, relatório de performance e gerenciamento de Stakeholders. 

 

ix. Integração: 

O gerenciamento de integração engloba os processos de interação das demais 

áreas de conhecimento umas com as outras, coordenando para que as 

mesmas sejam conduzidas de forma adequada. Essa área inclui as seguintes 

atividades, elaboração do documento de abertura do projeto, elaboração do 

escopo preliminar, plano de gerenciamento do projeto, monitoramento e 

controle de mudanças do projeto. 
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2.3 GUIA PMBOK (2008) 

 

 
O Guia PMBOK é um guia de boas praticas na área de gerenciamento de projetos também 

mundialmente utilizado como norma para a profissão de gestor de projetos e base bibliográfica para a 

certificação PMP (Project Management Professional) do PMI (Project Management Institute). 

O Guia PMBOK (2008) autodenomina-se o corpo de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos. O guia reconhece que não contempla todo o conjunto de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos e define outras áreas de especialização 

necessárias às Equipes de Gerenciamento de Projetos. 

 

 

3 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES  

 

 

O gerenciamento de aquisições do projeto resume-se em todos os processos para 

comprar ou adquirir serviços, produtos ou equipes terceirizadas que auxiliam a equipe do 

projeto. 

O processo de gerenciamento de aquisições contempla o gerenciamento de contratos 

e controle de mudanças para gerenciar os pedidos ou contratos de compras realizados pela 

equipe do projeto. 

Outras atividades que estão no escopo de atuação do gerenciamento de aquisições 

são: Planejamento de compras e aquisições, planejamento de contratações, solicitações de 

respostas dos fornecedores, Seleção de Fornecedores, Administração de contratos e 

desmobilização da equipe contratada ou finalização do contrato com o fornecedor. 
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 Gerenciamento de aquisições em projetos 

12.1.  Planejar as aquisições 

  Entradas 

1.  Linha de base do escopo 

2.  Documentos de requisitos 

3.  Acordos de cooperação 

4.  Registro dos riscos 

5.  Decisões contratuais relacionadas a riscos 

6.  Requisitos de recursos das atividades 

7.  Cronograma do projeto 

8.  Estimativas dos custos das atividades 

9.  Linha de base do desempenho de custos 

10.  Fatores ambientais da empresa 

11.  Ativos de processos organizacionais 

  Ferramentas e técnicas 

1.  Analise de fazer ou comprar 

2.  Opinião especializada 

3.  Tipos de contratos 

  Saídas 

1.  Plano de gerenciamento das aquisições 

2.  Declaração do trabalho das aquisições 

3.  Decisões de fazer ou comprar 

4.  Documentos de aquisição 

5.  Critérios para seleção de fontes 

6.  Solicitações de mudanças 

12.2.  Realizar aquisições 

  Entradas 

1.  Plano de gerenciamento do projeto 

2.  Documentos de aquisição 

3.  Critérios para seleção de fontes 

4.  Lista de fornecedores qualificados 

5.  Propostas de fornecedores 

6.  Documentos do projeto 
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7.  Decisões de fazer ou comprar 

8.  Acordos de cooperação 

9.  Ativos de processos organizacionais 

  Ferramentas e técnicas 

1.  Reuniões com licitantes 

2.  Técnicas de avaliação de propostas 

3.  Estimativas independentes 

4.  Opinião especializada 

5.  Publicidade 

6.  Pesquisa na internet 

7.  Negociações das aquisições 

  Saídas 

1.  Fornecedores selecionados 

2.  Adjudicação do contrato de aquisição 

3.  Calendários de recursos 

4.  Solicitações de mudanças 

5.  Atualizações do plano de gerenciamento do projeto 

6.  Atualizações dos documentos do projeto 

12.3.  Administrar as aquisições 

  Entradas 

1.  Documentos de aquisição 

2.  Plano de gerenciamento do projeto 

3.  Contrato 

4.  Relatórios de desempenho 

5.  Solicitações de mudanças aprovadas 

6.  Informações sobre o desempenho do trabalho 

  Ferramentas e técnicas 

1.  Sistema de controle de mudanças no contrato 

2.  Analise de desempenho das aquisições 

3.  Inspeções e auditorias 

4.  Relatórios de desempenho 

5.  Sistema de pagamento 
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6.  Administração de reivindicações 

7.  Sistema de gerenciamento de registros 

  Saídas 

1.  Documentação da aquisição 

2.  Atualizações dos ativos de processos organizacionais 

3.  Solicitações de mudanças 

4.  Atualizações do plano de gerenciamento do projeto 

12.4.  Encerrar as aquisições 

  Entradas 

1.  Plano de gerenciamento do projeto 

2.  Documentação da aquisição 

  Ferramentas e técnicas 

1.  Auditorias de aquisições 

2.  Acordos negociados 

3.  Sistema de gerenciamento de registros 

  Saídas 

1.  Aquisições encerradas 

2.  Atualizações nos ativos de processos organizacionais 

Tabela 1: Resumo do gerenciamento das aquisições do projeto 

Fonte: Do autor (2012) 

 

 

 

Existem diversas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de aquisições do 

projeto tudo isso pode se dizer que compõe o ciclo de vida de um contrato. Utilizando desses 

recursos é possível evitar ou mitigar uma série de riscos envolvidos nos projetos, gerenciando 

de forma constante os contratos. 

Os processos devem interagir uns com os outros entre todas as áreas de 

conhecimento do gerenciamento de projetos. O processo pode envolver um ou mais recursos 

da equipe de projetos de acordo com a necessidade. O gerenciamento de aquisições pode 

envolver múltiplos contratos que nada mais são que documentos legais entre um fornecedor e 

um cliente (Contratante) designando um acordo entre as partes que determina 

responsabilidades obrigações e penalidades para ambas as partes. 
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Esse contrato é uma relação legal e esta sujeita a audiências nos tribunais. Esse 

acordo poder resumido ou muito detalhado o que pode refletir diretamente na complexidade 

da sua gestão do projeto.  

 

 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES 

 

O processo de Planejar as Aquisições é a documentação das ações de compras do 

projeto, detalhando cada uma delas o que se deseja e possíveis fornecedores que podem 

atender as necessidades do projeto. 

É realizada uma analise dos objetivos do projeto e todas as aquisições de serviços e 

produtos que estarão relacionados à mudança que não serão executadas pela equipe do 

projeto.  

Planejar aquisições tem como objetivo verificar a necessidade de apoio externo, e 

como esse suporte deverá ser contratado, também esta dentre suas atividades considerarem 

potenciais fornecedores,  

O cronograma do projeto é um grande ofensor do processo de planejamento de 

aquisições Todas as ações no desenvolvimento do plano de aquisições pode também 

influenciar o cronograma, tal como a decisão de comprar ou vender. 

As considerações de riscos também são influenciadas pelo processo de planejamento 

de aquisições quando decidimos em fazer ou comprar. Também pode ser usado para transferir 

um risco do projeto ou ate mesmo mitigando o risco, através da contratação de um serviço ou 

produto. 
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Figura 2: Diagrama de fluxo de dados do processo de planejar aquisições PMBOK (2008) 

Fonte: Traduzida do Guia PMBOK (2008) 

 

De acordo com os riscos envolvidos em um projeto devem ser construídos os 

documentos de aquisições, nível de detalhe e complexidade. Esses documentos devem ser 

elaborados de forma que todos os objetivos contratados do projeto sejam atendidos. 
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3.2 CONDUÇÃO 

 

Após finalizar todo o processo de planejamento inicia-se a etapa de aquisições, esse 

processo a equipe do projeto receberá as propostas e aplicará seu julgamento embasado pelos 

critérios pré-definidos para selecionar o fornecedor mais qualificado para realizar a atividade. 

Uma ferramenta muito importante é realizar reuniões com todos os fornecedores em 

potencial, e verificar se os mesmo te um visão bem clara dos objetivos requeridos para o 

projeto e condições para atendê-las. 

 

 

Figura 3: Diagrama de fluxo de dados da realização das aquisições 

 

 
Segundo o Guia PMBOK (2008) O contrato de aquisição é concedido para 

cada fornecedor selecionado. O contrato pode ter a forma de um simples pedido de compra ou de um 

documento complexo. Independentemente da complexidade do documento, o contrato é um acordo 
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legal que gera obrigações entre as partes e que obriga o fornecedor a oferecer os produtos, serviços 

ou resultados específicos e obriga o comprador a remunerar o fornecedor. O contrato é uma relação 

legal sujeita a ações corretivas nos tribunais. Os principais componentes do documento de contrato 

variam, mas em geral incluem: 

 Declaração do trabalho ou entregas; 

 Linha de base do cronograma; 

 Relatórios de desempenho; 

 Período de desempenho; 

 Papéis e responsabilidades; 

 Local de desempenho do fornecedor; 

 Definição de preços; 

 Termos de pagamento; 

 Local de entrega; 

 Critérios de inspeção e aceitação; 

 Garantia; 

 Suporte ao produto; 

 Limitação de responsabilidade; 

 Remuneração e retenções; 

 Penalidades; 

 Incentivos; 

 Seguros e seguros desempenho; 

 Aprovações de subcontratadas subordinadas; 

 Tratamento de solicitações de mudanças e 

 Mecanismos de rescisão e de resolução alternativa 

de disputas. O método alternativo para resolução de disputas pode ser decidido com 

antecedência como parte da concessão da aquisição. 
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3.2.1 SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Em projetos onde existe a necessidade de realizar aquisições, sem sombra de dúvida 

selecionar e avaliar os fornecedores são fatores críticos para o sucesso do projeto. A boa 

avaliação leva a uma boa contratação e ambas as partes saem ganhando. Quando a escolha é 

mal realizada, as consequências são graves, o serviço ou produto não tem qualidade, exige 

retrabalho, não há satisfação e aumento nos custos e prazo. 

Cabe lembrar que mesmo utilizando métodos de avaliação e critérios de seleção, isso 

não significa que tudo já esta definido e o contrato pode ser realizados. Contratar equipes 

externas exige considerar o relacionamento e negociação com as empresas. Mas de qualquer 

forma um levantamento de requisitos e analise de aderência bem realizada concedem uma 

margem maior de sucesso na escolha e conseqüentemente no projeto. 

Segundo XAVIER (2010) Podemos classificar os fornecedores em: 

Exclusivos – são fornecedores únicos e monopolistas de produtos ou serviços dentro do mercado 

nacional. Habituais – são os fornecedores tradicionais que sempre são consultados numa coleta de 

preços, possuindo uma linha de produtos padronizada e bastante comercial. Especiais – são os que 

ocasionalmente poderão prestar serviços, fornecer mão de obra e, até mesmo, produtos que 

requeiram equipamentos, processo especiais ou específicos, que normalmente não são encontrados 

nos fornecedores habituais. 

 

3.3 ADMINISTRAÇÃO 

 
O processo de administrar as aquisições contempla o monitoramento do desempenho 

do contrato, gerenciar as relações e realizar as mudanças e correções quando necessários. O 

fornecedor e o contratante deverão administrar o contrato e cada um deles precisa garantir que 

ambos cumpram com suas responsabilidades contratuais. 

A administração das aquisições faz com que o fornecedor tenha um desempenho 

melhor e o contratante atenda aos termos do contrato. 
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3.4 ENCERRAMENTO E FINALIZAÇÃO 

 

Quando o projeto chega ao seu final inicia-se a fase de Encerramento das Aquisições 

o processo que finaliza todas as aquisições realizadas no projeto.  

Pode ocorrer durante o projeto que algum contrato tenha que ser cancelado, nestes 

casos trata-se de um encerramento especial. Esse encerramento pode ser resultado de um 

acordo entre as partes ou do não cumprimento das definições contratuais ou por opção de uma 

das partes. As definições do que deve ser realizado nesses casos deve estar descrito no 

contrato na cláusula de rescisão do contrato. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho é uma abordagem para seleção de fornecedores de serviços ou 

produtos. O estudo foi baseado em um processo de seleção de fornecedores para contratação 

de serviços e produtos. 

Primeiramente é realizada uma especificação detalhada do trabalho ou serviço que 

deverá ser realizado ou do produto que deverá ser entregue, essa documentação deve ser clara 

e objetiva para que os fornecedores que participarão da seleção entendam o que está sendo 

solicitado.  

Outro passo importante é a elaboração dos critérios de avaliação das propostas que 

serão o objeto de retorno dos fornecedores. Os critérios deverão estar devidamente alinhados 

ao cenário do projeto, para que as respostas atendam as necessidades do projeto, pois o 

contrario pode resultar em aumento de custos e eliminação imediata do fornecedor. Esses 

critérios podem ser dívidos em classificatórios e eliminatórios.  

Existem múltiplos critérios tais como prazo de entrega, preço, nível de experiência, 

estrutura do fornecedor e nível em que atende determinado item da especificação. Seguem 

alguns dos critérios que podem ser utilizados para a seleção: 

 Experiência Consultor (Nº currículos) 

 Área de atuação da consultoria 

 Cases / Ramo 
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 Parceria 

 Duração 

 Custo estimado por hora e por recurso 

 Numero de recursos 

 Custo total 

 

Para cada um dos fornecedores que participarem e critérios selecionados no processo 

de avaliação dos fornecedores será atribuída uma classificação para que permita que o 

avaliador ou gerente de projeto determine importância e qual era o nível de conhecimento do 

fornecedor para determinado item. Abaixo pode ser visualizado um formato de pontuação que 

pode ser utilizado: 

 

 
Figura 4: Quadro com a identificação dos pesos e notas para cada item 

 

 

Esse processo de seleção foi aplicado em quatro fornecedores para atender uma 

necessidade da área de manufatura, mas por razões de sigilo não serão fornecidos os nomes 

dos fornecedores e o nome da empresa em questão que realizou a pesquisa. As figuras a 

seguir contem os dados de uma das avaliações que foram aplicadas aos fornecedores, o 

percentual mostra o grau de aderência do fornecedor ao critério. 
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Figura 5: Avaliação de fornecedor 

 

Peso total = Peso1 * 4 + Peso2 * 4.... + PesoN * 4 

Nota Total = (Peso1 * Nota1) + (Peso2 * Nota2)... (PesoN * NotaN) 

Aderência (%) = Nota total / Peso Total * 100 

 

Com o resultado das avaliações realizadas nos quatro fornecedores pesquisados, 

podem-se filtrar alguns prováveis candidatos. Dessa forma foi realizada uma segunda rodada 

de avaliações onde foram inseridos critérios mais refinados com o objetivo de atender as 

necessidades da especificação do projeto. 

A empresa XPTO
2
 atualmente usa vários procedimentos de avaliação, mas 

normalmente a seleção esta relacionada a custos. Para algumas necessidades não existe 

processo de seleção por se tratarem de empresas que fornecem trabalhos únicos/específicos, 

sendo assim empresas monopolistas de serviços e produtos, já para outros fornecedores existe 

a concorrências, mas muito limitadas dificultando o processo também. 

Quando estamos falando de seleção de fornecedores existe uma serie de critérios que 

devem ser levados em consideração tais como qualificação, capacitação, perspectivas de 

longo prazo, solidez, excelência e postura ética.  

 

 

 

  
                                                 
2
 Empresa XPTO: Não será utilizado o nome real da empresa em que foi realizada a avaliação. 
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5 CONSIDEREÇÕES FINAIS 

 

O processo de aquisições é uma área potencialmente problemática e deve ser 

acompanhado ao longo do ciclo de vida do projeto pelo gerente de projetos. Para minimizar 

os possíveis problemas e lidar melhor com essa situação, devem ser utilizadas as melhores 

praticas do mercado e sugeridas pelo Guia PMBOK. 

Outro ponto que deve se ter atenção é a administração dos contratos, mas para isso o 

gerente de projetos deve possuir um bom conhecimento em cláusulas contratuais ou possuir 

uma área na empresa que possa auxiliar no processo. Para poder conduzir de melhor forma a 

relação com o fornecedor ao longo do projeto o contrato deve ser acompanhado de perto, para 

garantir as entregas satisfatórias, com o custo, prazo e qualidade acordada, mas quando não 

atingindo alguma desses pontos deverão ser aplicadas as clausulas do contrato para de alguma 

forma contornar o problema. 

A proposta deste trabalho era apresentação da importância do processo de seleção de 

fornecedores e demonstrar um método para realizar a avaliação. De qualquer forma deve ser 

analisado caso a caso, pois o cenário do projeto ou da própria empresa pode alterar esse 

processo de seleção.    
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