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Resumo
Silva, Raquel Ximenes; Melo, Maria Angela Campelo de. Gestão do Ciclo
de Vida de Contratos em uma grande empresa: Um modelo sob a
perspectiva do planejamento adaptativo. Rio de Janeiro, 2015. 105p.
Dissertação de Mestrado – Departamento de Administração, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A difusão do processo de terceirização de serviços a partir da década de 90,
no Brasil, levou ao aumento das transações comerciais entre empresas,
comumente formalizadas mediante um instrumento contratual. O aumento nas
relações business-to-business tornou a gestão de contratos uma atividade de
relevância estratégica, uma vez que receitas e custos de uma organização são
fortemente influenciados por sua capacidade de gestão das relações comerciais.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1312565/CB

Algumas vezes, porém, surgem disputas acerca de questões não previstas em
contrato e alterações das condições previamente contratadas, levando à ocorrência
de pleitos contratuais. O presente estudo tem como objetivo propor um modelo de
gestão de contratos visando à melhoria dos processos de gerenciamento de
serviços contratados e maior eficiência na execução de contratos de uma empresa,
buscando a diminuição da ocorrência desses pleitos. Para tanto, investiga-se o
processo de gestão do ciclo de vida do contrato em uma grande empresa, partindo
da análise de contratos de Construção e Montagem. O Modelo é elaborado sob a
perspectiva do Planejamento Adaptativo, tendo como foco contratos complexos.
Além da análise de documentos e procedimentos adotados pela empresa, foram
aplicados questionários a gerentes de contratos de Construção e Montagem, que
contribuíram para o delineamento do Modelo proposto.

Palavras-chave
Planejamento; gestão de contratos de serviços terceirizados; modelo de
gestão de contratos.

Abstract

Silva, Raquel Ximenes; Melo, Maria Angela Campelo de (Advisor).
Contract lifecycle management in a large company: A model from the
perspective of adoptive planning. Rio de Janeiro, 2015. 105p. MSc
Dissertation – Departamento de Administração, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

The diffusion of outsourcing process services since the 90’s, in Brazil, has
led to an increase in commercial transactions among companies, usually
formalized by a contractual instrument. The increase in business-to-business
relations has made contract management an activity of strategic importance, as
revenues and costs are greatly influenced by the organizational capacity for
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managing business relations. Sometimes, however, disputes over issues not
covered in contract and changes to previously agreed conditions arise, leading to
the occurrence of contractual claims. This study proposes a model for contract
management aiming at improving the governance of contracted services and
obtaining greater efficiency in the performance of contracts, resulting in lower
incidence of claims. With this objective, the process of managing the contract life
cycle in a big company is investigated through the analysis of Construction and
Assembly contracts. The Model is developed from the Adaptive Planning
perspective, focusing on complex contracts. In addition to the analysis of
documents and procedures adopted by the company, questionnaires were applied
to Construction and Assembly contract managers, who contributed to the design
of the proposed Model.

Keywords
Planning; management of outsourced contracts; contract management
model.
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