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RESUMO 

A gestão de relacionamentos tem sido reconhecida como um elemento crucial para o 

sucesso do Projeto. No entanto, questões relacionadas à agência, como conflito de  

interesses, assimetria de informações ou o comportamento oportunista podem 

tornar-se um verdadeiro desafio. Steven e Mark gerentes de programa da One 

Global Headquarters na Merck - desenvolveram sua própria maneira de lidar com 

esse desafio em um ambiente complexo e incerto. Este estudo de caso fornecerá 

percepções exclusivas sobre sua abordagem e motivação. 

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento de projetos, teoria da agência, sucesso do 

projeto, relacionamento cliente-fornecedor 

 
 

ABSTRACT 

The management of relationships has been acknowledged as a crucial element of 

Project success. However, agency related issues such as goal conflict, information 

asymmetry or opportunistic behavior can make this a real challenge. Steven and 

Mark program managers for One Global Headquarters at Merck developed their 

own way on how to deal with this challenge in a complex and uncertain environment. 

This case study will provide unique insights into their approach and motivation. 

KEYWORDS: project management, agency theory, project success, principal agent 

relationship 
 

Fig.1 Centro de Inovação Merck e praça Emmanuel-Merck em Darmstadt, Alemanha 

(reproduzido com a permissão de Esch (2018)) 



UMA RENOVAÇÃO PARA UMA EMPRESA DE 350 ANOS 

 

 
Em 2015, após várias grandes aquisições transformarem seus negócios, a Merck 

KGaA1 passou por uma reformulação para a marca única Merck. A Merck é um grupo 

diversificado de produtos farmacêuticos, ciências biológicas e produtos químicos 

fundado em 1668 e, desde então, com sede em Darmstadt, Alemanha. A companhia 

emprega aproximadamente 52.000 pessoas em todo o mundo, sendo 11.000 na 

América do Norte e quase o mesmo número na Alemanha (Merck, 2019). A 

companhia investiu US$ 565 milhões em CAPEX2 no mundo todo em 2015, incluindo 

um grande número de projetos de construção (Merck, 2016). 

A nova marca foi projetada para posicionar a organização como uma companhia 

inovadora de ciência e tecnologia, pois análises anteriores sugeriam que sua cultura 

deveria passar por uma mudança transformadora. Também foi reconhecido que a 

arquitetura, em particular na sede, transmite uma mensagem forte para clientes,  

parceiros, comunidade e funcionários e que a arquitetura também precisa 

representar a mudança transformadora. Com base nisso, o programa One Global  

Headquarters (OGHQ) foi iniciado em 2014 com o objetivo de ser concluído em 2018, 

quando a companhia celebrou 350 anos. 

O programa consistiu em cerca de 90 projetos de construção interdependentes de 

vários tamanhos, formas planas e tridimensionais na sede em Darmstadt, com um 

investimento total de mais de US$ 200 milhões. O programa foi liderado por dois 

gerentes internos - Steven e Mark - que se concentraram principalmente em questões 

de estratégia e governança e foram apoiados por uma equipe de gerenciamento do 

programa composta por especialistas internos e externos para dar conta do grande 

número de projetos. Peritos externos foram contratados em todos os casos em que 

os recursos internos foram considerados inadequados ou insuficientes para manter 

o controle da qualidade arquitetônica, do cronograma e do orçamento, todos 

inegociáveis. No centro do programa estava o desenvolvimento do Centro de 

Inovação e do Restaurante de Funcionários adjacente (Figuras 1 e 2), que foi descrito 

por seus arquitetos Henn da seguinte forma (Henn, 2019): 
 

interdisciplinares e para se comunicar interna e externamente. Enquanto a recém- 

       abre a companhia para a cidade, o Centro de 

 
1 Fundada em 1668 em Darmstadt, Alemanha, a Merck é a companhia farmacêutica e química 

mais antiga do mundo. No século 19, o sucesso de seus negócios de exportação para os Estados 
Unidos levou à criação de um escritório em Nova York em 1887, o que deu origem à uma 
entidade separada quatro anos depois. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, foi 
expropriada. Desde então, existem duas empresas diferentes e não afiliadas que usam o nome 
MERCK. Globalmente, exceto nos Estados Unidos e Canadá, a Merck KGaA e suas afiliadas são 

 
nome de empresa "Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha" e seus negócios operam sob "EMD 
Serono" em biofarma, "MilliporeSigma" em ciências biológicas e "EMD Performance Materials" 
no segmento de materiais. A outra companhia, Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, US detém os 
direitos da marca registrada MERCK nos Estados Unidos e Canadá. Todas as referências ao 
nome Merck neste estudo de caso referem-se exclusivamente ao primeiro. 
2 N.T. Capital Expenditure (CAPEX) são fundos usados por uma empresa para aquisição, 
atualização e manutenção de ativos físicos, como propriedades, fábricas, edifícios, tecnologia ou 
equipamentos. 



Inovação se volta para o interior. Existem três pavimentos distantes um do outro, 

mas visualmente interligados. Os níveis podem ser acessados usando rampas em 

arco. Essas conexões, como pontes que unem os segmentos entre os andares, são 

pontos de encontro muito frequentados, onde a troca direta de informações entre os 

especialistas é incentivada. 

De passagem, os usuários do edifício podem se inspirar com o trabalho de seus 

colegas e engajar-se em discussões. Diferentes demandas nos locais de trabalho - 

concentração, comunicação, cooperação - encontram expressão espacial em uma 

transição fluida. A comunicação da equipe ocorre na ampla área interna de cada 

andar. Células de escritório individuais ao longo da fachada fornecem espaço para 

atividades que requerem concentração e pensamento intensivo. O restaurante da 

companhia está ligado ao Centro de Inovação em vários andares. Ele assumirá 

funções essenciais das cantinas atualmente descentralizadas, algumas das quais 

serão desativadas. O restaurante se tornará um ponto de encontro para vários 

funcionários de diferentes partes do Centro 
 

Fig. 2 Espaço típico no Centro de Inovação Merck (reproduzido com permissão de 

Esch (2018)) 

 
 

PRINCIPAL MERCADO DE CONSTRUÇÃO DA EUROPA 

O contexto para este estudo de caso é o mercado de construção líder da Europa com 

o maior estoque de edificações do continente: a Alemanha. O setor de construção em 

geral é um dos maiores contribuintes para a economia mundial e uma indústria- 

chave (das principais indústrias) na maioria dos países. Uma recente pesquisa global 

constatou que a produtividade do setor está muito atrás de quase todos os outros 

setores industriais nas últimas décadas, oferecendo grandes oportunidades para 

melhoria (Barbosa et al, 2017). Embora se tenha verificado que o desempenho com 

baixa produtividade na construção não está uniformemente distribuído, com 

grandes variações entre países e subsetores, havendo razões comuns para isso. Entre 

elas está a observação de que 

           no 

tratamento de riscos, penalidades e recompensas, e muitas vezes proprietários e 

compradores inexperientes acham difícil navegar em um mercado nebuloso. O 



resultado é uma gestão e execução do projeto insatisfatórias, competências 

insuficientes, processos inadequados e pouco investimento em desenvolvimento de 

competências  (Barbosa et al, 2017, p. 8) 

O estudo conclui que as falhas de mercado e fatores externos comprometem o 

funcionamento da indústria e resultam em baixa produtividade de empresas de todos 

os portes. De modo geral, a baixa produtividade da mão de obra, bem como a má 

gestão do projeto, podem estar diretamente relacionadas à falhas como superar o 

orçamento e atrasar o cronograma que costumam ser observados em projetos de 

construção. 

O setor de construção alemão representa bem essa situação. O estudo mencionado 

anteriormente considera que é quase uma classificação média em termos de 

produtividade do trabalho de construção e seu crescimento. Em 2018, o valor 

agregado da indústria contribuiu com US $ 178 bilhões ou 5,3% para a economia 

alemã (Statistisches Bundesamt, 2019). Durante a última década, após uma 

desaceleração cíclica da indústria, muitas grandes construtoras nacionais, cuja 

competência central era a execução eficiente de grandes projetos de construção turn- 

key 3, deixaram o mercado e seu lugar foi ocupado por empresas de médio porte,  

geralmente familiares, empresas especializadas em determinados segmentos, tais 

como trabalhos em concreto, fachadas ou design de interiores. Normalmente, os 

arquitetos trabalham em práticas especializadas de pequeno a médio porte e 

subcontratam o trabalho de projeto de engenharia para empresas especializadas. As 

entregas, sua qualidade e, em certa medida, os honorários de arquitetos e 

engenheiros são regulamentados pela legislação nacional. 

Tem sido amplamente argumentado que os fornecedores, como todos os outros 

parceiros em um projeto, devem se envolver totalmente o mais cedo possível para 

participar da evolução do projeto final, contribuindo com seu conhecimento e 

experiência e integrando-se à rede de parceiros. No entanto, muitos clientes dos 

setores público e privado adiam a decisão final de investimento por meio de sua 

governança corporativa até que o projeto básico seja concluído e as estimativas de 

custos feitas pelos consultores se tornem mais firmes. 

Assim, somente após a decisão final de investimento ser tomada pelo cliente, o 

arquiteto e engenheiros começam a preparar os documentos de licitação para todas 

as negociações e pacotes de aquisições, a fim de evitar custos irrecuperáveis caso a 

decisão final de investimento seja negativa. Vários modelos de aquisição diferentes 

continuam disponíveis, enquanto o processo de licitação tradicional ainda prevalece. 

Métodos mais inovadores, como contratos open book ou de aliança, estão em seus 

primórdios na Alemanha e muitos clientes e fornecedores não sabem como acomodá- 

los em sua governança corporativa e não estão familiarizados com as mudanças 

necessárias de comportamento e atitude. 

Muitas falhas espetaculares de projetos, tanto no setor público quanto no privado, 

têm sido creditadas a um ambiente de projeto contraditório e fragmentado com base 

em acordos contratuais insuficientes que frequentemente resultavam em 

 

3 N.T. Os projetos "Turn-Key" vão desde o conceito até o comissionamento e incluem Logística, 

Importação, Nacionalização, Reposição. https://www.linguee.com/english- 
portuguese/search?source=auto&query=turn-key+projects 

http://www.linguee.com/english-


reivindicações e litígios. Os principais clientes e organizações poderosas da indústria de 

construção alemã reconheceram a necessidade de melhor colaboração e melhores 

contratos com sua iniciativa TeamBuilding ou formação de equipe, sob o slogan 

iniciada em 2017 

(Initiative Teambuilding, 2019). 

 

 
ONE GLOBAL HEADQUARTERS (UMA SEDE GLOBAL) - OS PRINCIPAIS 

ATORES 

Como mencionado anteriormente, o programa OGHQ foi liderado por Steven e 

Mark. Steven é um gerente de programa e de projeto com mais de 30 anos de 

experiência. Ele é um engenheiro químico por formação com doutorado, no entanto, e 

já atuou na gestão de grandes projetos dentro da Merck várias vezes durante os 

últimos 20 anos. Desde então, ele tem sido responsável por P&D, projetos 

organizacionais e de construção com orçamentos que variam de dezenas a várias 

centenas de milhões de dólares, sendo o programa OGHQ o maior e mais importante 

até agora. Sua experiência lhe dá um bom entendimento da organização do cliente, 

bem como da governança do projeto. 

Mark é um arquiteto qualificado e ingressou na Merck pouco antes do programa por 

indicação direta do CEO da Merck. Ele tem uma longa carreira na indústria da 

construção, com vasta experiência como chefe de arquitetura de uma grande 

empreiteira na Alemanha. Isso lhe dá conhecimentos específicos em arquitetura, 

bem como nas nuances do mercado de construção alemão. Gosta de enfatizar a 

necessidade de uma boa largada em qualquer projeto e a compara a um sprint de 

100m que é perdido, se o corredor não consegue uma boa largada. Este tema tornou- se 

um provérbio no programa. 

Steven e Mark são apoiados por uma equipe de especialistas internos e externos. 

Dentro do programa, Claire é a gerente dos projetos do Centro de Inovação e do 

Restaurante de Funcionários. Claire é uma arquiteta qualificada, que trabalhou como 

arquiteta independente antes de ingressar na Merck, há 20 anos. Desde então, lhe 

foram confiados grandes e importantes projetos de construção. Com base em seu 

histórico, Steven influenciou bastante para que ela fosse designada para o programa. 

Outros importantes apoiadores foram Peter, o arquiteto líder do projeto que teve a 

responsabilidade geral pelo design dos edifícios, bem como pelo gerenciamento da 

construção, e John, o engenheiro estrutural, que teve que encontrar maneiras de 

tornar o ambicioso projeto de Peter viável e acessível, ao mesmo tempo em 

conformidade com os regulamentos de construção. John chefia o escritório de Berlim 

de sua empresa de engenharia estrutural, que é uma das melhores do país, 

com vasta experiência em projetos desafiadores. Peter liderou muitos projetos de 

construção ambiciosos para grandes clientes corporativos na Alemanha e na China e 

é apoiado por Paul, um engenheiro civil por formação, que atuou com sucesso como 

gerente de construção em vários projetos. 

Também vale a pena mencionar Frank, que é gerente de aquisições da Merck para o 

programa com formação em engenharia, e Lilian, engenheira civil e orçamentista,  

que faz parte de uma equipe de especialistas externos da consultoria de 

gerenciamento de projetos Drees & Sommer. Ela e sua equipe foram contratadas 



especificamente para complementar todas as competências exigidas da equipe de 

gerenciamento do programa. 

 
 

OBRAS DE CONCRETO E AÇO - ANTECEDENTES 

Considerando o ambiente geral descrito anteriormente, Steven e Mark se depararam 

com um dilema: ou eles seguem a forma tradicional de aquisição por meio de 

licitação, que provavelmente criará a base para um ambiente de competição com 

todas as suas consequências negativas, ou eles usam métodos mais inovadores como 

contratos open book ou de aliança, que são difíceis de acomodar na governança 

corporativa da Merck e a indústria tampouco está muito familiarizada com eles. No 

entanto, eles não queriam adotar uma solução apenas parcialmente adequada e 

decidiram explorar novas formas colaborativas de seleção de fornecedores. 

Eles estavam cientes de alguns dos problemas frequentemente presentes nas relações 

cliente-fornecedor, como conflito de interesses, assimetria de informações ou 

comportamento oportunista e tentaram identificar maneiras de superá-los. Eles 

presumiram que esses problemas contribuem para o ambiente de competição e, 

portanto, são inibidores do sucesso do projeto. Como o programa OGHQ tinha uma 

importância estratégica muito alta dentro da Merck, Steven e Mark não queriam 

arriscar atrasar ou superar o orçamento do projeto ou mesmo prejudicar a qualidade. 

Com base na aquisição de obras de concreto e aço para o Centro de Inovação e 

Restaurante de Funcionários, sua abordagem para aquisição colaborativa é explicada 

a seguir. 

O pacote de licitação para obras de concreto e aço foi escolhido por duas razões: em 

primeiro lugar, o projeto arquitetônico intrincado era altamente desafiador, pois 

exigia superfícies de concreto aparente e complicadas, amplas extensões de teto e 

pisos apoiados em poucos pilares (ver Figura 3a a d). Construir uma estrutura tão 

complexa de concreto com aço sem imperfeições requer uma qualidade 

extremamente alta de artesanato em formas, ferragens e obras de concreto, que 

apenas alguns fornecedores são capazes de entregar. Nesse caso, é fundamental para 

êxito ao final do projeto, que os empreiteiros licitantes não subestimem a 

complexidade e as dificuldades do trabalho necessário e apresentem propostas com 

valor muito baixo ou além de suas capacidades. 

Portanto, Steven e Mark concluíram que, em tal caso, a licitação não pode ser 

conduzida com base apenas no preço, mas que uma colaboração baseada na 

confiança precisa ser desenvolvida com o fornecedor para gerenciar a complexidade 

do projeto. Em segundo lugar, os requisitos do projeto estrutural em que se basearam 

os documentos da licitação foram exacerbados em um estágio tardio durante a fase 

de aquisição, tornando vários requisitos e necessidades de materiais4 obsoletos em 

algumas partes. 

Como a execução das fundações era iminente, certas questões de projeto estrutural 

relevantes para a precificação tiveram que ser deixadas em suspenso durante o 

 

4 Necessidades de materiais são usadas em engenharia e construção, e o termo se refere a uma 
lista de materiais com quantidades e tipos (como graus específicos de aço) que são necessários 
para construir uma estrutura ou item projetado. Esta lista é gerada pela análise de um projeto ou 
outro documento de design. 



processo de aquisição sob o acordo mútuo de que deveriam ser resolvidas de forma 

justa mais tarde. Steve e Mark estavam confiantes de que sua abordagem 

colaborativa seria capaz de acomodar essa situação difícil. Caso contrário, uma base 

de projeto incompleta resultaria em reivindicações extensas ou superfaturamento 

devido a riscos incalculáveis, que eles obviamente queriam evitar. 
 

Fig. 3 a e b: Rampas de concreto no MIC durante a construção e após a conclusão 

(reproduzido com permissão de Esch (2018)) 

 

Fig. 3 c e d: vista em um poço de escada durante a construção e após a conclusão 

(reproduzido com permissão de Esch (2018)) 

 
 

OBRAS DE CONCRETO E AÇO - PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

Durante a fase de pré-contrato, Steven, Mark e Claire colocaram grande ênfase no 

rápido compartilhamento do conhecimento do projeto com os fornecedores em 

potencial que participariam do processo de licitação. Naturalmente, existe uma 

grande assimetria de informação sobre o projeto e a natureza da tarefa entre os 

principais parceiros, ou seja, cliente, arquiteto, engenheiros - que trabalharam no 

projeto por meses ou mesmo anos - e os novos licitantes - que estão apenas se 

familiarizando com o material fornecido - o que os coloca em desvantagem. 

Steven, Mark e Claire planejaram superar essa assimetria de informações por meio 

de um compartilhamento de informações dedicado, incluindo discussões com todos 

os licitantes individualmente durante todo o processo de aquisição, que está 

resumido na Tabela 1. Isso também permitiu que eles construíssem desde o início um 

relacionamento colaborativo baseado em confiança com os licitantes que eles 

esperavam estar habilitados para a fase de pós-adjudicação do projeto. 



Etapa Tendering activity Atividade de licitação 

1 1 Request for interest in bidding 1 Solicitação de interesse em 
licitação (Solicitação de 

informações) 

2 2 Distribution of original tender 
documents 

2 Distribuição dos documentos 
originais ou edital da licitação 

3 3 Individual workshops workshop 1 3 Reuniões individuais oficina 1 

4 4 Submission of quotes 4 Envio de propostas 
5 5 Individual workshops workshop 2 5 Reuniões individuais oficina 2 
6 6 Revision of quotes #1 6 Revisão de propostas # 1 

7 (**) 7 Amendment of tender documents based 
on new regulatory requirements  

7 Alteração dos documentos da 
licitação ou edital com base em 
novos requisitos regulamentares  

8 8 Submission of indicative quote 8 Envio das propostas 

9 9 Individual risk mitigation workshops 
workshop 3 

9 Reuniões individuais de 
mitigação dos riscos oficina 3 

10 10 Revision of quotes #2 10 Revisão de propostas # 2 
11 11 Contract negotiations 11 Negociações de contrato 
12 12 Contract signed 12 Contrato assinado 

Tabela 1. Processo de aquisição; o símbolo (**) representa os requisitos alterados. 

 

 
Steven, Mark e sua equipe pretendiam atingir os seguintes objetivos com esta 

abordagem: 
 

           

construção. 
 

como seus limites e desafios. 

 

do do trabalho de design bem 

 
 

a base comum para preços realistas e comparáveis. 

os profissionais se conhecerem e criarem uma base mútua de compreensão e 

confiança. 

 
 

Claire e Frank identificaram 23 fornecedores pré-qualificados a quem forneceram 

uma breve introdução do projeto e solicitaram uma confirmação de interesse em 

participar do processo de licitação (etapa 1). Eles receberam 14 respostas positivas e 

enviaram o pacote de licitação ou edital completo para esses fornecedores (etapa 2). 

Após uma inspeção mais detalhada das informações recebidas, seis fornecedores 

decidiram não mais participar do processo de licitação e os oito restantes foram 

convidados para as reuniões individuais de um dia (etapa 3). 

Durante as reuniões (oficina 1), Claire explicou o racional e a situação do projeto, em 

particular e altamente priorizados pela Merck, o cronograma desafiador, bem como 



a organização do canteiro de obras; Peter reforçou o conceito de construção e design 

e apresentou exemplos e desafios na fabricação de superfícies de concreto aparente; 

John expos o conceito de projeto estrutural e Paul e Lilian obtiveram feedback sobre 

um cronograma preliminar, considerando a logística do local e as interdependências 

com outros fornecedores. Após essa introdução, as questões técnicas dos licitantes 

foram abordadas e amplamente discutidas. 

Esta oficina foi projetada especificamente para estabelecer uma boa relação de trabalho 

e demonstrar a abordagem colaborativa escolhida para este projeto. No entanto, as 

discussões sobre preços foram completamente excluídas neste ponto e os licitantes foram 

convidados a preparar suas propostas considerando os resultados da oficina. 

Três licitantes se abstiveram de enviar suas propostas após as oficinas, enquanto os 
cinco restantes enviaram as suas dentro do prazo (etapa 4). Conforme mostrado na 
Figura 4, os preços apresentados mostraram significativa variação nesse momento (t 
= 1) acima de 50%. Depois da avaliação das propostas, os licitantes foram convidados 
para outra série de reuniões individuais (oficina 2), focados nos resultados da 
verificação de Lilian e Peter e nos itens individuais das propostas, em que os preços 
pareciam errados ou inconsistentes (etapa 5). Em consequência, os dois licitantes de 
preço mais baixo aumentaram seus preços, enquanto o de valor mais alto baixou o 
seu, e a diferença entre os valores propostos, agora tecnicamente comparáveis, caiu 
pela metade (t = 2; etapa 6). Todas essas intensas discussões também forneceram 
interessantes insights para Steven, Mark e sua equipe em termos de competência e 
atitude geral do licitante e seus representantes, que estavam prestes a se tornar 
futuros parceiros no projeto. Isso permitiu que eles tirassem conclusões sobre a 
abordagem colaborativa dos licitantes e como ela se desenvolveu ao longo do tempo, 
ou seja, eles puderam ver se a colaboração estava realmente enraizada no 
pensamento e na ação dos licitantes ou se seria apenas uma jogada de marketing. 

 

 

Texto eixo gráfico: preço relativo proposto  

 

 

 



Legenda gráfico: 

 Licitante A 

 
Licitante B 

 Licitante C 
 Licitante D 

 

 Licitante E 

 

Fig. 4 Fase pré-contrato: Evolução dos preços das propostas para o pacote de obras de 
concreto e aço (normalizado com o preço final do contrato = 100%) ao longo do ano de 
2015. 

Logo após o projeto ter atingido essa etapa, foram apresentados requisitos 
regulamentares adicionais pela autoridade local de construção relacionados a riscos 
de explosão 5. Esses requisitos não eram conhecidos anteriormente e várias partes do 
pacote de licitação tiveram que ser replanejadas (etapa 7). Essa foi uma séria questão 
para Steven e Mark, pois eles estavam cientes de que a Merck não aceitaria qualquer 
atraso na data de conclusão definida, devido às celebrações planejadas para o 
aniversário de 350 anos da empresa. A execução das fundações tinha que começar 
logo e, portanto, eles decidiram, junto com Peter e John, que as conversas dali em 
diante deveriam se concentrar nos dois licitantes mais promissores - a saber, 
Construct (A) e Build (B). 

Foi solicitado aos licitantes Construct e Build propostas indicadas com base em 
algumas informações iniciais (t = 3; etapa 8). Posteriormente, ambos foram 
convidados para reuniões individuais de mitigação de riscos, a fim de 
colaborativamente explorar a forma mais adequada de avançar para minimizar as 
consequências negativas do replanejamento (etapa 9). Essas reuniões presenciais 
foram centradas em: 

  Divulgação completa da situação regulatória e sua influência na estrutura do 
edifício 

 Solicitação de sugestões e otimizações potenciais no que diz respeito à preparação 
e sequenciamento do trabalho a fim de acelerar a construção. 

   Opções para antecipar as aquisições de materiais com base em estimativas 
preliminares de recursos e respectiva reserva de contingência, bem como trabalho 
por turnos no local. 

Durante a oficina, os licitantes também receberam as listas de materiais revisadas e 
outros documentos que foram alterados. Com base em todas as informações 
disponíveis, Construct e Build enviaram as propostas finais revisadas (estágio 10). 
Conforme indicado na Figura 4, as propostas finais foram superiores às apresentadas 
anteriormente, pois, as quantidades e qualidades de aço e concreto aumentaram 
devido à ampliação do dimensionamento de cargas (t = 4). 

 

5 Para esses edifícios específicos, uma exigência regulatória adicional foi imposta pelas autoridades locais 

de construção devido ao fato de que os edifícios estão localizados perto de fábricas de produtos químicos 

que representam um perigo potencial de acidentes industriais. Esse tipo de cenário exigia que os edifícios 

resistissem a explosões de força definida, o que constitui um caso de carga acidental altamente incomum 

para edifícios em termos de engenharia e teve que ser investigado exaustivamente por engenheiros 

especializados antes que as consequências tangíveis para o dimensionamento da fachada e do trabalho  

estrutural se tornassem totalmente claras. 



Paralelamente, Peter, Lilian e Paul ajustaram o cronograma de acordo com a 
otimização proposta pelos licitantes, a fim de avaliar as consequências para os 
demais fornecedores. Steven, Mark e sua equipe avaliaram as duas propostas sendo 
que a Construct ofereceu o melhor valor. Eles visitaram um projeto indicado pela 
Construct e decidiram seguir para as negociações de um contrato técnico com eles. 
Durante essas negociações, eles acordaram o seguinte: 

 

Datas de contratação e entregas 

Padrão para organização e sequência de construção 
Organização do local 
Contingências em caso de condições climáticas adversas 
Alternativas para otimizações 

 
Somente depois que essas condições foram acordadas, o preço foi negociado, de 
acordo com a governança corporativa da Merck sob a liderança de Frank e, 
posteriormente, o contrato foi assinado. Essas negociações foram conduzidas em 
uma atmosfera construtiva de justiça e respeito mútuos. Depois de assinar o 
contrato, a Merck ofereceu à Construct pagamentos de bônus adicionais, caso 
determinados marcos fossem atingidos. A ideia era motivá-los a atingir os marcos e 
demonstrar boa vontade e boas intenções para colaboração futura, oferecendo um 
bônus que não poderia ser interpretado como uma antecipação de pagamento pelos 
serviços. O acordo de bônus deu a Claire uma alavanca para influenciar diretamente 
o gerenciamento da Construct para direcionar esforço extra, a seu critério, a fim de 
cumprir marcos importantes, o que seria difícil fazer sob a lei alemã. 

 

 
OBRAS DE CONCRETO E AÇO - EXECUÇÃO 

 
Durante a execução do contrato, Claire, Lilian e Paul se reuniram regularmente com 
a gerência do projeto da Construct e monitoraram o trabalho realizado no local. 
Questões técnicas e organizacionais foram discutidas, assim como progresso do 
trabalho, obstruções, segurança e ordem no local, bem como a logística. Soluções 
para os problemas foram buscadas em conjunto e, quando inevitável, marcos 
intermediários foram ajustados e pagamentos de bônus individuais oferecidos, 
mantendo a data de término do projeto fixa. Solicitações de trabalho adicional ou 
mudança de escopo foram regularmente negociadas de maneira mutuamente justa. 

O trabalho contratual foi delegado à equipe da Construct, que permaneceu 
totalmente responsável pela execução e entregas. John supervisionava regularmente a 
etapa do trabalho estrutural e Mark, Claire e Peter verificavam as superfícies de 
concreto aparente, ambos trabalhos críticos. Steven manteve contato esporádico com 
a equipe de gerenciamento sênior da Construct e se envolveu um pouco mais em 
raros casos de divergência entre as duas equipes do projeto. Ele escolheu esta 
abordagem para manter ambas as partes focadas na execução do trabalho, ao invés 
de questões de responsabilidade ou interpretações contratuais individuais. 

 
 
 
 
 
 
 



REFERÊNCIAS 

Barbosa, F., Woetzel, J., Mischke, J., Joao-Ribeirinho, M., Sridhar, M., Parsons, M., 
Bertram, N. and Brown, S. (2017) Reinventing Construction: a Route to higher 
Productivity. McKinsey Global Institute. (Available at www.mckinsey.com/mgi; 
accessed: 22. May 2019) 

Esch, HG (2018) Merck Innovation Center, Wasmuth Verlag, Tübingen. 

Henn, G. (2019), private communication 

Merck (2019) Corporate Responsibility Report. (Available at: 

https://www.merckgroup.com; accessed 22.05.2019) 

Merck (2016) Annual Report 2015 (Available at: http://ar2015.merckgroup.com; 

accessed 22.05.2019) 

Statistisches Bundesamt (2019) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
Inlandsproduktsberechnungen. (Available at: https://destatis.de; accessed: 22 May 
2019) 

Initiative Teambuilding (2019) Initative Teambuilding (Available at: 
https://initiativeteambuilding.de/; accessed: 22. May 2019, German only) 

 

AGRADECIMENTOS 

 
A equipe de pesquisa agradece a todos os participantes desta pesquisa que 
contribuíram para o avanço do conhecimento. Em particular, gostaríamos de 

agradecer ao cliente, Merck KGaA, aos gerentes de projeto externos, Drees & Sommer 
AG, aos arquitetos, Henn Architecture e ao fotógrafo, HG Esch. 

 

 
DIREITOS AUTORAIS 

 
Direitos autorais de Fotografias ©2018 Hans Georg Esch Todos os direitos 
reservados; Os conteúdos e compilações publicados nesse estudo de caso estão 
sujeitos às leis de direitos autorais alemãs. A reprodução, edição, distribuição, bem 
como o uso de qualquer tipo fora do âmbito da lei de direitos autorais, requerem 
permissão por escrito dos autores. Cópias do material são permitidas apenas para 
uso privado e educacional. O uso comercial de nossos conteúdos sem a permissão 
dos autores é proibido. 

 
Resolvendo problemas de agência nas relações cliente-fornecedor: The Merck 
Innovation Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mckinsey.com/mgi%3B


Guia do instrutor para o caso de ensino 

 

RESUMO 

Este caso de ensino se concentra em questões de agência em gerenciamento de 
projetos usando um grande projeto corporativo de construção como contexto 
empírico. É focado principalmente na estratégia de aquisições e o processo de um 
pacote de trabalho específico por meio de uma abordagem colaborativa que visa 
construir relacionamentos de confiança entre o principal - o cliente - e o agente - o 
fornecedor. O projeto enfrentou uma série de desafios que serão discutidos. Isso 
permitirá que os alunos obtenham uma compreensão aprofundada das questões 
relacionadas à agência e desenvolvam as habilidades para projetar estratégias de 
aquisição adequadas, considerando as questões da agência em ambientes de projeto 
complexos. 

ABSTRACT 

This teaching case focuses on agency issues in project management using a large 
corporate construction project as empirical context. It is mainly focused on the 
procurement strategy and process of one specific work package through a 
collaborative approach which aims to build trusting relationships between the 
principal the client and the agent the contractor. The project faced a multitude of 
challenges which will be discussed. It will enable students to gain an in-depth 
understanding of agency related issues and to develop the skills to design appropriate 
procurement strategies considering agency issues in complex project environments. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo deste caso são participantes de programas ou minicursos de educação 
executiva, bem como profissionais que participam de treinamentos internos. 
Portanto, presume-se que os participantes que têm alguma experiência poderão 
aplicá-la a este caso de ensino. Exemplos de cursos para os quais este caso é adequado 
são módulos sobre organização de projetos ou governança em programas de pós- 
graduação em gerenciamento de projetos, que exigem experiência prévia de trabalho ou 
cursos de curta duração para profissionais, que abordam tópicos como trabalho 
colaborativo, estratégias de aquisição para projetos ou organização / governança de 
projetos. Este caso é recomendado para ser usado em uma atividade de 90 minutos 
de duração, porém não deve ser usado para todo o curso. 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Depois de analisar este caso, os alunos devem ser capazes de: 

1. Avaliar a presença de questões relacionadas à agência nas relações cliente- 
fornecedor 

2. Desenvolver métodos para superar os problemas relacionados à agência nas 
relações cliente-fornecedor 

3. Operar estratégias de aquisição adequadas para projetos complexos 

4. Avaliar os benefícios e fraquezas das abordagens colaborativas em projetos 
 

 



ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Preparação do caso 

Conforme descrito anteriormente, este caso pode ser usado em programas e módulos 
relacionados à pós-graduação em gerenciamento de projetos. Os alunos que 
trabalham neste caso devem estar familiarizados com os diferentes métodos de 
aquisição em projetos, incluindo contratação / terceirização, bem como a 
organização e governança de projetos. Não é necessário conhecimento específico 
dessas áreas, mas eles devem estar familiarizados com os termos e processos 
relacionados. 

Para preparar os alunos para esta atividade, recomenda-se que eles leiam o artigo a 
seguir antes de trabalhar no caso, que fornece a eles a base teórica necessária sobre 
a teoria da agência: 

Bryde, D., Unterhitzenberger, C. e Joby, R. (no prelo) Resolvendo problemas 
de agência no relacionamento cliente-fornecedor. Planejamento e controle de 
produção 

Para obter mais informações sobre o projeto com relação à arquitetura, fotografia e 
inovação, recomenda-se a leitura do livro a seguir, pois oferece muitos insights 
visuais e intelectuais sobre o projeto (em alemão e inglês). Entretanto, não é 
obrigatório ler este livro para entender e trabalhar com o caso. 

Esch, H. G. (2018) Merck Innovation Center, Wasmuth Verlag, Tübingen. 

Os alunos devem receber o caso antes da aula para estudar, reservando o tempo em 
sala para discussões. 

 
 

Métodos de ensino 

Este caso permite que professores/tutores usem uma abordagem de solução de 
problemas para a aprendizagem em um contexto de ensino de pequenos grupos. 
Devido à natureza do público-alvo - educação executiva e alunos de pós-graduação - 
recomenda-se o ensino em pequenos grupos. Isso permitirá que os alunos usem seu 
conhecimento e experiência nas discussões em grupo, para construir sobre o trabalho 
existente de outros e pensar de forma criativa e original, a fim de resolver o problema 
apresentado. O caso de ensino e suas questões fornecem aos alunos o problema que 
eles devem resolver por meio dessas discussões em grupos. Eles precisam descobrir 
por si próprios como resolver este problema, o que lhes permite desenvolver 
habilidades de colaboração, melhorar o trabalho em equipe e a comunicação, além 
de aprimorar as habilidades de argumentação e análise. 

Idealmente, o uso deste caso seria estruturado da seguinte forma (duração de 90 

minutos): 

10 minutos Revendo a teoria da agência e questões relacionadas 

5 minutos Resumo ou Briefing do caso pelos alunos 

2 minutos Formação de pequenos grupos (2 - 4 alunos por grupo) 

3 minutos Distribuindo as questões para discussão 

30 minutos Discussões em grupo sobre as questões de 1 a 10 

30 minutos Discussão das respostas com a turma completa 

5 minutos Apresentação das conclusões 



5 minutos Perguntas e respostas sobre o caso e considerações finais 

 

 
REVISÃO DA LITERATURA, TEORIA E LEITURA RECOMENDADA 
 
A teoria da agência tem suas origens na economia das décadas de 1960 e 1970, quando 
os pesquisadores exploraram como indivíduos e grupos compartilham riscos e como isso 
cria problemas quando as partes envolvidas têm atitudes diferentes em relação aos 
riscos (Arrow, 1971; Wilson, 1968). Em seguida, foi ampliada para incorporar questões 
como objetivos divergentes das partes envolvidas e divisão do trabalho, o que criou o 
que agora é conhecido como o "conflito de agência" (Jensen e Meckling, 1976). Em 
essência, a teoria da agência se concentra na relação entre duas partes cooperantes: o 
principal, que delega o trabalho ao agente, que por sua vez executa o trabalho, sendo 
essa relação definida por meio de um contrato (Eisenhardt, 1989). Esse tipo de 
relacionamento é onipresente em projetos multiorganizacionais em que um cliente (o 
principal) contrata consultores externos ou fornecedores (os agentes) para executar o 
trabalho, geralmente devido à falta de experiência ou recursos internos. Foi 
reconhecida como uma teoria útil e realista para explorar relacionamentos 
cooperativos (Eisenhardt, 1989) e foi aplicada como uma base teórica para a pesquisa 
de governança em projetos (Turner e Müller, 2003). 

A teoria da agência está interessada em resolver dois problemas principais: a seleção 
adversa e o risco moral. O problema da seleção adversa refere-se à assimetria de 
informação entre o principal e o agente (Akerlof, 1970), visto que uma parte 
geralmente possui mais ou melhores informações do que a outra parte. Um exemplo 
situado no contexto do projeto é que muitas vezes é o caso em que o agente, ou seja, 
o fornecedor, tem informações significativamente mais detalhadas sobre como o 
projeto está sendo executado do que o principal, ou seja, o cliente pode não estar na 
posição de verificar as informações fornecidas pelo agente (Wiseman et al, 2012). 
Isso pode consequentemente levar ao problema de risco moral, quando o agente se 
envolve em ações, que colocam um risco específico para o principal, que terá que 
arcar com as consequências (Eisenhardt, 1989). 

Questões comuns relacionadas à seleção adversa e ao risco moral são (Bryde et al, no 
prelo): 

interesses - Cada parte seguirá seus próprios interesses e não agirá de 
forma mutuamente benéfica se os objetivos do relacionamento de cooperação não 
estiverem alinhados ou não forem conhecidos. 

 - Uma das partes atua de forma oportunista, ou seja, 
explora uma situação visando maximizar seu interesse econômico, aceitando que isso 
pode levar à perda do parceiro. 

  - O principal e o agente não têm acesso às mesmas 

informações e/ou não desejam compartilhar suas informações. 

 - as duas partes confiam uma na outra se acreditarem na confiabilidade, 
verdade e capacidade mútua. O relacionamento entre o principal e o agente costuma 
ser caracterizado por um alto nível de desconfiança. 

 fornecedor - O principal não tem nenhum meio de 
verificar o desempenho do fornecedor e, portanto, não pode validar se as informações 
fornecidas são verdadeiras ou não e se o projeto está conforme o planejado. 

 - Uma das partes oculta ou suprime os resultados 

negativos de seu trabalho. Tanto o principal quanto o agente não compartilham 



problemas e falhas e não dão à outra parte a oportunidade de contribuir para 

eventual ajuste ou correção. 

Esses problemas estão todos inter-relacionados e não podem ser isolados uns dos 
outros, como, por exemplo, assimetria de informações pode levar à desconfiança e 
comportamento oportunista ou conflito de interesses pode levar a comportamento 
oportunista ou ocultação de resultados negativos. Muitos principais, ou seja, clientes, 
tentam resolver esses problemas por meio de arranjos contratuais, incentivos ou 
governança adequada, o que poderia reduzir os problemas de agência (Joslin e 
Müller, 2016). A teoria da agência diferencia dois tipos de contratos (Florical e 
Lampel, 1998): o contrato baseado em resultados, do qual um contrato de preço fixo 
ou fechado é um exemplo típico, e o contrato baseado em comportamento, do qual 
um contrato de taxa por serviço6 é um exemplo típico. A teoria da agência argumenta 
que o agente terá maior probabilidade de agir no interesse do principal se o contrato 
for baseado em resultados, já que a recompensa para ambos depende das mesmas 
ações e, portanto, o conflito de interesses e a probabilidade de comportamento 
oportunista são reduzidos (Eisenhardt, 1989). No entanto, se houver sistemas de 
informação adequados, que colocam o principal na posição de verificar o 
desempenho e o comportamento do contratante, os contratos baseados em 
comportamento podem ser apropriados (ibid). Além do tipo de contrato, a sua 
abrangência e aderência ao propósito são fatores que podem contribuir para a 
redução de questões relacionadas à agência (Handley e Benton Jr, 2009). 

Este caso de ensino lança luz sobre alguns aspectos e questões importantes da teoria da 
agência e suas soluções potenciais - especialmente durante o processo de aquisição 
- para um projeto de construção em grande escala. 
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6 N. T. Do inglês, fee-for-service, nesse tipo de contrato a fonte pagadora paga o serviço conforme a 
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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. Quais questões relacionadas à agência você pode identificar no caso? 

2. Como as diferentes questões foram tratadas por Steven e Mark? 

3. Você acha que a forma como Steven e Mark trataram as questões relacionadas à 
agência foi apropriada e eficaz? Por quê? 

4. Você pode estabelecer uma relação dos mecanismos para resolver questões 
relacionadas à agência, neste caso, a alguns dos mecanismos identificados no 
CURED framework7 (ver Bryde et al, no prelo)? O que isso nos diz sobre a 
abordagem de Steven e Mark? 

5. Steven e Mark decidiram desenvolver sua própria forma colaborativa para 
aquisição em obras de concreto e aço. Você acha que o modelo deles poderia ser 
recomendado para replicação em outros projetos? Por quê? 

6. Devido à introdução de requisitos adicionais pelas autoridades locais da 
construção, ocorreu uma grande interrupção no processo de aquisição. Você acha 

que a estratégia de Steven e Mark para adiar esta questão após a adjudicação do 
contrato é adequada? Por quê? 

 
 
 

7 N. T. A UNESCO e o Banco Mundial usam a cultura para reconstruir melhor as cidades após conflitos e 

desastres: Com a convicção compartilhada de que a cultura é fundamental para alcançar o 

desenvolvimento urbano sustentável e para garantir processos eficazes de reconstrução e recuperação  

pós-crise, foi apresentado um novo documento de posicionamento do Banco Mundial e da UNESCO:  

Cultura na Reconstrução e Recuperação da Cidade, do inglês Culture in City Reconstruction and Recovery 

(CURE). Oferece um framework aprimorado baseado na cultura para a reconstrução e recuperação da 

cidade que integra abordagens centradas nas pessoas e no local. 



7. Como um incentivo pós-contratual, o cliente ofereceu pagamentos de bônus à 
Construct. Por que decidiram gastar dinheiro extra se não são contratualmente 
obrigados a fazê-lo? Você acha que valeu a pena? 

8. Bryde et al (no prelo) apontam para outra área, onde surgem problemas de 
agência, particularmente na atribuição de benefícios e riscos em situações de 
incerteza. Qual exemplo no estudo de caso aborda essa preocupação particular de 
Steven e Mark? Eles adotaram um valor ou uma perspectiva de compartilhamento 
de risco? Por quê? 

9. Você teria feito algo diferente de Steven e Mark? Por quê? 

10. Em sua opinião, é provável que a abordagem de Steven e Mark contribua para o 
sucesso / fracasso do projeto? Por quê? 

 

 
RESPOSTAS DAS QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

1. Quais questões relacionadas à agência você pode identificar no caso? 

Problemas de agência surgem devido aos fenômenos de seleção adversa e risco 
moral. A seleção adversa está relacionada à assimetria de informações entre o agente 
- no nosso caso os licitantes - e o principal - no nosso caso a Merck como o cliente e 
os consultores - principalmente durante o processo de aquisição pré-contratual; já o 
risco moral refere-se a situações em que o principal (o cliente) tem dificuldades em 
direcionar as ações dos agentes por não serem observáveis ou não poderem ser 
acordadas contratualmente, o que só ocorre na fase pós-contratual. Nosso caso está 
situado durante o processo de aquisição pré-contratual, portanto, o foco está no 
problema de seleção adversa e, mais especificamente, nas seguintes questões: 

interesses - É destacado no texto que "muitas falhas 
espetaculares de projetos, tanto no setor público quanto no privado, têm sido 
creditadas a um ambiente de projeto contraditório e fragmentado com base 
em acordos contratuais insuficientes que frequentemente resultavam em 
reivindicações e processos judiciais Isso está relacionado ao grau de conflito 
de interesses, já que um ambiente de competição geralmente se desenvolve 
quando as partes envolvidas têm objetivos opostos ou não alinhados. Isso 
pode ocorrer normalmente em duas situações diferentes: a) quando os 
fornecedores estão predominantemente interessados em maximizar seu 
próprio lucro e, portanto, não agem necessariamente no interesse do 
projeto/cliente ou quando o representante do fornecedor segue sua própria 
agenda em termos de, por exemplo, construir um caso de sucesso; e b) quando 
os clientes não estão interessados em um relacionamento sustentável e justo 
com seus fornecedores, mas objetivam implantar o projeto com orçamento e 
esforço mínimos, desconsiderando o impacto que isso pode ter sobre os 
fornecedores ou também seguem seus interesses pessoais, como garantir um 
bônus por atingir certos KPIs não relacionados ao projeto. 

 - Isso também pode ser observado no 
ambiente contraditório e fragmentado do projeto, pois se relaciona com a 
maximização do interesse econômico próprio, em particular quando ocorre 
uma situação que pode ser explorada. Frequentemente esse é o caso, quando 



uma parte está em uma situação difícil e requer apoio e a outra parte tenta 
obter o máximo da situação para si mesma, por exemplo, se o projeto estiver 
atrasado, mas o cliente exigir uma determinada data de conclusão, o 
fornecedor pode aumentar o preço para as medidas de aceleração e, portanto, 
explorar o cliente. 

Grau de assimetria de informação - Nosso caso foca fortemente no grau de assimetria de 
informação durante o processo de aquisição, que é um estágio crucial do projeto em 
termos de assimetria de informação. Ressalta-se que há grande assimetria de 
informação no início do processo de aquisição, pois o cliente, arquiteto, engenheiros 
e consultores trabalharam no projeto por muitos meses ou mesmo anos e, portanto, 
estão muito familiarizados com o projeto. Eles desenvolveram o projeto, passaram 
por várias iterações, sabem porque as decisões foram tomadas de uma determinada 
maneira e quais são os problemas potenciais do projeto naquele momento. Os 
licitantes, no entanto, que devem apresentar um preço para a entrega do projeto, não 
sabem basicamente nada sobre o projeto. Eles têm um conjunto limitado de 
informações na forma de um briefing de alguns documentos e posteriormente no 
pacote da licitação. Durante as reuniões, eles recebem informações mais detalhadas. 
Nível de confiança - a intenção de Steven e Mark é construir uma colaboração com o 
fornecedor baseada na confiança. Eles reservam tempo no processo de aquisição para 
conhecer os diferentes licitantes e para dar a eles a oportunidade de conhecê-los. Eles 
também se comunicam aberta e honestamente, permitem perguntas e tratam os 
licitantes com respeito. 

Nível de ocultação de resultados negativos - Como nosso caso está posicionado 
durante a fase de aquisição, os resultados do projeto do fornecedor são limitados. No 
entanto, há um grande incidente do lado do cliente - a mudança de requisitos pela 
autoridade local de construção - que mostra como Steve e Mark lidam com um evento 
negativo durante o projeto. Eles comunicam o incidente abertamente aos licitantes e 
compartilham todas as informações de que dispõem naquele momento. 

 
2. Como as diferentes questões foram tratadas por Steven e Mark? 

 
Steven e Mark tentaram fechar as informações pré-contratuais em comum acordo com 
seu fornecedor o mais rápido possível por meio de um processo intenso envolvendo 
várias reuniões com vários licitantes. Mais especificamente, eles realizaram as seguintes 
ações: 

 

interesses - Eles se comunicaram aberta e honestamente com os 
licitantes sobre quais eram os objetivos do cliente e também os seus com relação ao 
projeto, porque esses objetivos estavam em vigor e o que planejavam alcançar com o 
projeto. Isso foi claramente abordado nas reuniões, a fim de evitar um alto grau de 
conflito de interesses surgindo durante a fase pós-contratual. 

 
  - Novamente, Steven e Mark foram abertos e 

honestos com seus licitantes durante as reuniões e explicaram suas intenções para o 
projeto. Através desse processo, eles poderiam investigar como os diferentes licitantes 
reagiram e se comportaram em várias situações e descobrir se eles teriam tendência a 
explorar uma posição mais fraca ou não. 

 
 - A minimização da assimetria de informação estava 

no centro das ações de Steven e Mark. Por meio do processo de aquisição 
cuidadosamente preparado com vários briefings, reuniões, eles foram capazes de fazer 
os licitantes se prontificarem muito rapidamente e demonstraram sua abertura para 
disponibilizar ao licitante todas as informações de que dispunham. O processo de 
construção de conhecimento para os licitantes e, consequentemente, de minimização da 
assimetria de informações é mostrado na Figura 5. 



 
 
 
 

Expression of interest (1) Demonstração de interesse (1) 8 

Receipt of tendering documents (2) Distribuição dos documentos 
originais ou edital de licitação (2) 

1st workshops (3) Reuniões individuais oficina 1 (3) 

Submission of quotes (4) Envio de propostas (4) 

2nd workshops (5) Reuniões individuais oficina 2 (5) 

Submission of revised quotes (6) Revisão de propostas (6) 

Redesign Building structure (7) Alteração dos documentos da licitação 
(7) 
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Risk mitigating 
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Envio das propostas indicadas (8) 
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riscos 

oficina 3 (9) 

Submission of revised quotes (10) Revisão de propostas (10) 

Contract negotiations (11) Negociações de contrato (11) 

Contract signed (12) Contrato assinado (12) 
 

Fig. 5. Esquema da construção de conhecimento do projeto em nome dos licitantes 
durante a fase pré-contratual, a fim de reduzir a assimetria de informação 

 

 - a confiança só pode ser construída com o tempo. Na ausência de 
um relacionamento de longa data com qualquer um dos licitantes, Steven e Mark 
investiram tempo durante a fase pré-contratual para conhecer os licitantes e dar a eles a 
oportunidade de conhecê-los. Novamente, isso permitiu que observassem os licitantes e 
julgassem se poderiam trabalhar de maneira confiável com eles no futuro 

 - Steven e Mark admitiram abertamente no 
meio do processo de aquisição, que os novos requisitos das autoridades locais da 
construção significavam uma grande mudança em alguns dos elementos estruturais do 
edifício. Isso poderia ter sido potencialmente explorado por um ou mais licitantes, mas 
conforme Steven e Mark abordaram a questão de forma colaborativa - novamente - 
compartilhando todas as informações que tinham e se comunicando abertamente sobre 
o desafio, eles encontraram o apoio dos licitantes. Eles não negligenciaram o problema e 
não tentaram forçar os licitantes a fornecer naquele momento - um preço por um 
trabalho indefinido pelo qual os licitantes seriam responsabilizados posteriormente. Isso 
mostrou aos licitantes que o cliente não tinha a intenção de explorar uma situação, mas 
de trabalhar de forma colaborativa nas questões que ocorrem durante o projeto. 

 
 

8 N.T. Ver tabela 1 do processo de aquisição para acompanhar o gráfico. 



Para Steven e Mark, o esforço e o custo adicionais de ter esse processo de aquisição de 
várias etapas com diversas reuniões foram vistos como um investimento necessário e 
valioso. Permitiu-lhes construir confiança na ausência de uma relação de longa data e, 
assim, mitigar os riscos decorrentes do problema de risco moral na fase pós-contratual. 
Eles também queriam ter certeza de que o fornecedor selecionado fosse o mais adequado 
em termos de competências e comportamento. 

 

3. Você acha que a forma como Steven e Mark trataram as questões relacionadas à 
agência foi apropriada e eficaz? Por quê? 

 
Esta deveria ser uma discussão aberta entre os participantes. Eles poderiam contribuir 
com vários pontos de vista e justificativas que não podemos cobrir de forma abrangente 
aqui. Em resumo, entendemos que a maneira de Steven e Mark abordarem os problemas de 
agência foi apropriada porque no final conduziram a um projeto bem-sucedido. Isso 
pode ser evidenciado pelos seguintes fatos: 

 
A execução das fundações começou pontualmente. 

 
Construct foi motivada por meio de incentivos e ativamente engajada na resolução 

das questões do dia-a-dia no local, a fim de atingir os marcos intermediários do cliente. 
 

Steven e Mark demonstraram na fase pré-contratual que incertezas e problemas eram 
compartilhados abertamente e soluções não eram buscadas às custas da Construct. O 
comportamento recíproco ficou evidente na fase pós-contratual, que contou com o apoio 
de Claire e sua equipe, que permaneceram constantemente envolvidas e engajadas nas 
operações do dia-a-dia da Construct, sem interferir ou microgerenciar. 

 
 

4. Você pode estabelecer uma relação dos mecanismos para resolver questões 
relacionadas à agência, neste caso, a alguns dos mecanismos identificados na estrutura 
do CURED framework? (ver Bryde et al, no prelo)? O que isso nos diz sobre a 
abordagem de Steven e Mark? 

 
Os mecanismos para resolver problemas de agência identificados no CURED framework 
são Contrato, Entendimento, Recursos, Educação e Delegação. Esses mecanismos foram 
usados por Steven e Mark da seguinte forma: 

 

- Steven e Mark muito conscientemente garantiram a integridade contratual 
em termos de adequação ao objetivo e empregaram mecanismos formais e informais 
para fazê-lo. Eles decidiram que o pagamento de bônus não era um elemento formal do 
contrato, mas um instrumento informal para Claire gerenciar o progresso do trabalho. 

- Steven e Mark têm o objetivo de desenvolver um entendimento 
compartilhado com o fornecedor desde o início do projeto. Eles utilizam documentos de 
briefing, mas também as reuniões especificamente planejadas durante o processo de 
aquisição para criar esse entendimento compartilhado entre o principal e o agente. 
Eles também colocam forte ênfase na comunicação adequada, aberta e honesta com os 
licitantes / fornecedores para garantir que o entendimento compartilhado não seja 
apenas desenvolvido, mas também mantido durante todo o projeto. 

- Steven e Mark estavam cientes da importância dos recursos apropriados 
para o projeto. Eles reconheceram que não tinham o conhecimento ou a capacidade 
requerida para certos aspectos do projeto e asseguraram que empregariam especialistas 
externos sempre que necessário. Além disso, eles queriam que os licitantes entendessem o 
projeto em profundidade antes de enviar a proposta final, para garantir que eles 
também tivessem os recursos apropriados disponíveis. Isso foi importante porque eles 



queriam evitar que o projeto sofresse devido ao financiamento insuficiente de um de seus 
principais fornecedores. 

  - Steven, Mark e sua equipe não conduziram ou incorporaram nenhum 
treinamento formal. No entanto, alguma forma de treinamento ou educação informal 
ocorreu durante as oficinas iniciais, uma vez que permitiram aos participantes obter uma 
compreensão maneiras de trabalhar, das questões críticas do projeto e das relações entre as 
diferentes partes envolvidas. 

 - Steven e Mark delegaram a execução das obras de concreto e aço para a 
Construct. Eles tinham que confiar na Construct para executar o trabalho conforme 
especificado, pois eles próprios só eram capazes de manter o controle de certos aspectos 
do trabalho. Eles até delegaram parte do controle a especialistas internos e externos 
como Claire, Lilian, Paul ou John que, por sua vez, não podiam controlar todos os 
aspectos do trabalho, mas agiam mais na função de garantia da qualidade enquanto 
permitiam que a Construct fizesse realmente seu trabalho. 

 
Isso mostra que Steven e Mark utilizaram a maioria das medidas para resolver questões 
relacionadas à agência, o que posteriormente lhes permitiu entregar um projeto bem- 
sucedido. 

 
5. Steven e Mark decidiram desenvolver sua própria forma colaborativa para 
aquisição em obras de concreto e aço. Você acha que o modelo deles poderia ser 
recomendado para replicação em outros projetos? Por quê? 

 
Esta deve ser uma discussão aberta entre os participantes. Eles podem contribuir com 
vários pontos de vista e justificativas que não podemos cobrir de forma abrangente aqui. 
Geralmente, sugerimos que este modelo seja utilizado para a aquisição de outros pacotes 
de trabalho e, de fato, seja replicado para outros projetos. Uma razão para isso é que as 
questões relacionadas à teoria da agência não são específicas para um projeto ou 
indústria em particular - elas estão presentes em qualquer tipo de projeto e em qualquer 
indústria, conforme sugerido por Bryde et al (no prelo). O modelo aplicado por Steven e 
Mark pode e deve, portanto, ser adotado por outros projetos a fim de estabelecer as bases 
para uma forma colaborativa e confiável de trabalhar em um projeto e - o mais 
importante - concluí-lo com sucesso. Dependendo da indústria e do volume do pacote de 
licitação, o processo pode exigir adaptação e/ou modificação em termos de número de 
oficinas, licitantes envolvidos e prazo, mas estamos convencidos de que o processo 
desenvolvido por Steven e Mark oferece uma boa e valiosa orientação para outros pacotes 
de trabalho ou projetos e esperamos que os mesmos benefícios possam ser obtidos. Na 
verdade, todos os principais pacotes de licitação no programa OGHQ seguiram o 
exemplo do de obras de concreto e aço e foram bem-sucedidos. 

 

No entanto, o esforço e custos adicionais precisam ser considerados. Sugerimos que eles 
sejam provisionados nesses casos em que a teoria da agência indica claramente os riscos 
que precisam ser controlados pelo principal ou cliente. Em algumas outras configurações 
institucionais, onde não há confiança suficiente entre os atores, os projetos também 
podem ser conduzidos em uma contratação arms-lenght9. 

 

6. Devido à introdução de requisitos adicionais pelas autoridades locais de construção, 
ocorreu uma grande interrupção no processo de aquisição. Você acha que a estratégia 

 
 

9 (N. T.) Quando, por exemplo, uma negociação de um imóvel entre pai e filho poderia suscitar 
dúvidas em relação ao valor negociado para o outro irmão também herdeiro. Então, pai e filho 
resolvem explicitar o princípio de isenção de interesses, arms-lenght, celebrando um contrato 
praticando preços de mercado perfeitamente normais e termos e condições comumente 
negociados. 



de Steven e Mark para adiar esta questão após a adjudicação do contrato é adequada? 
Por quê? 

 
Esta deve ser uma discussão aberta entre os participantes. Eles podem contribuir com 
vários pontos de vista e justificativas que não podemos cobrir de forma abrangente aqui. 
Entendemos que a abordagem de Steven e Mark para adiar o problema como pós- 
contratual tenha sido adequada, especialmente tendo em vista que eles queriam 
construir um relacionamento colaborativo e de confiança com o fornecedor. Eles 
demonstraram, por meio de seu comportamento pré-contratual, que estavam dispostos 
a discutir e resolver todas as questões em aberto de maneira colaborativa e justa. Por 
meio de suas intensas discussões pré-contratuais com todos os licitantes, a equipe 
poderia formar uma opinião fundamentada sobre o comportamento dos licitantes e a 
provável resposta às questões e, eventualmente, selecionar a Construct como o 
fornecedor mais adequado. Além disso, a execução das fundações era iminente, de 
acordo com o cronograma original, e mais atrasos poriam em risco a data de conclusão 
de uma forma inaceitável. 

 
7. Como um incentivo pós-contratual, o cliente ofereceu pagamentos de bônus à 
Construct. Por que decidiram gastar dinheiro extra se não são contratualmente 
obrigados a fazê-lo? Você acha que valeu a pena? 

 
Steven e Mark ofereceram o bônus pós-contratual para a Construct a fim de separar 
claramente essa concessão voluntária de todas as obrigações contratuais. Seus 
pensamentos por trás disso eram que a Construct veria isso como um bônus de incentivo 
real, que seria pago de forma justa em caso de sucesso e não pago se os marcos não 
fossem alcançados. Eles esperavam que, no caso de não pagamento devido à perda do 
marco, a Construct não o visse como uma redução de receita. 

 
Portanto, havia apenas "ganho" e nenhuma "dor" neste acordo10 Claire, a gerente do 
projeto, poderia alocar os pagamentos de bônus a seu critério para marcos 
intermediários, sem entrar em negociações contratuais ou conflito com a Construct ou a 
lei contratual alemã. 

 

8. Bryde et al (no prelo) apontam para outra área, onde surgem problemas de agência, 
particularmente na atribuição de benefícios e riscos em situações de incerteza. Qual 
exemplo no estudo de caso aborda essa preocupação particular de Steven e Mark? Eles 
adotaram um valor ou uma perspectiva de compartilhamento de risco? Por quê? 

 
O programa OGHQ enfrentou uma situação importante durante a aquisição de obras de 
concreto e aço que foi a apresentação de novos requisitos pela autoridade local de 
construção (ver estágio 7 na Tabela 1): Os dois licitantes restantes foram convidados para 
reuniões de mitigação de riscos, onde as causas e consequências de preocupações foram 
compartilhadas e foi solicitado a ambos ideias e propostas para reduzir o risco. Ambos 
tiveram a oportunidade de revisar suas propostas e pode-se observar na Figura 4 que 
houve alguns ajustes de preços. Portanto, Steve e Mark adotaram uma perspectiva de 

 
 

10 Pesquisas psicológicas recentes indicam que equipes são motivadas por incentivos monetários 
para realizar tarefas não rotineiras mais rapidamente do que na sua ausência. Presumimos que 
as penalidades têm um efeito prejudicial no desempenho. Ver também Engelmaier F., Grimm S., 
Schindler D., Schudy S. (2018), The Effect of Incentives in non- routine analytical Team Tasks - 
Evidence from a Field Experiment, CESifo Working Paper No.6903, Categoria 13. Behavioral 
Economics. 



compartilhamento dos riscos para motivar o agente ou fornecedor - em nosso caso, os 
dois licitantes restantes Build e Construct - a cooperar. 

 

9. Você teria feito algo diferente de Steven e Mark? Por quê? 
 

Esta deve ser uma discussão aberta entre os participantes. Eles podem contribuir com 
vários pontos de vista e justificativas que não podemos cobrir de forma abrangente aqui. 
Existem vários casos em que Steven e Mark tiveram opções sobre como projetar o 
processo de aquisição para as obras de concreto e aço. Conforme descrito inicialmente, 
eles poderiam ter escolhido a forma tradicional de licitação competitiva com foco 
exclusivo no preço, poderiam ter explorado o uso de contratos open book ou de aliança 
ou poderiam ter contratado um empreiteiro geral ou integrador em vez de aquisições por 
pacotes de trabalho. Não sabemos qual teria sido o resultado do projeto se um método 
de aquisição diferente fosse escolhido. No entanto, sabemos que o método escolhido foi 
muito bem-sucedido e, portanto, assumimos que foi a melhor e mais adequada solução 
para este projeto. 

 

Steven e Mark também poderiam ter tratado a situação dos requisitos alterados da 
autoridade local de construção de forma diferente. Eles poderiam simplesmente ter 
fornecido aos licitantes as informações de que dispunham e pedido para incluí-las em 
sua proposta; eles poderiam ter ocultado a informação e somente fornecido após a 
adjudicação do contrato, tentando fingir que já estava incluída; eles poderiam ter 
pausado o processo de aquisição para atualizá-lo - novamente, existem muitas opções 
diferentes e não sabemos qual teria sido o resultado se uma maneira diferente de lidar 
com esta situação fosse escolhida, mas a abordagem de Steven e Mark provou-se mais 
uma vez bem-sucedida e, portanto, concluímos que agiram de maneira apropriada. 

 

10. Em sua opinião, é provável que a abordagem de Steven e Mark contribua para o 
sucesso / fracasso do projeto? Por quê? 

 
Esta deve ser uma discussão aberta entre os participantes. Eles podem contribuir com 
vários pontos de vista e justificativas que não podemos cobrir de forma abrangente aqui. 
Com base em nossa análise, concluímos que a abordagem de Steven e Mark teve um 
impacto extremamente bem-sucedido na conclusão do projeto. Eles implementaram as 
medidas apropriadas para superar os problemas relacionados à agência e tentaram 
construir confiança entre a organização do cliente e seus representantes, o principal 
(cliente), e a Construct, o agente (fornecedor). Isso lhes permitiu gerenciar um projeto 
complexo com um grau razoavelmente alto de incerteza de forma colaborativa, sem 
perder o engajamento da Construct. Eles decidiram recompensar as contribuições 
positivas para o projeto, o que facilitou o alcance de marcos críticos, sem estabelecer uma 
cultura de culpa caso esses marcos não fossem alcançados. Eles conseguiram que a 
Construct aceitasse e reconhecesse a importância do projeto e que assumisse seu objetivo 
de entregar um projeto de sucesso. 

 

EPÍLOGO 
 

Ao longo da fase posterior à adjudicação do contrato de execução do projeto, Steven, 
Mark e sua equipe notaram que a atitude positiva e a colaboração com a Construct 
persistiram, apesar de todas as dificuldades e problemas que inevitavelmente ocorrem 
na maioria dos projetos complexos de grande escala. A Construct atingiu certos marcos 
e, portanto, os pagamentos de bônus foram feitos, enquanto os marcos que não foram 
cumpridos foram redefinidos para novas datas. No total, pagamentos de bônus da ordem de 
1,5% do valor do contrato da Construct foram pagos. No entanto, foram emitidas 



várias solicitações de mudança e implementadas medidas de aceleração que resultaram 
em um aumento do valor do contrato em 11%. Finalmente, os ajustes nas quantidades 
reais adicionaram outros 5% à essa soma, de modo que o contrato da Construct foi 
encerrado a 117,5% do seu valor original. Este valor estava dentro do orçamento da 
Merck, incluindo provisões dos riscos e, portanto, Steven e Mark ficaram muito 
satisfeitos com o resultado geral do pacote de licitação das obras de concreto e aço. 
Sobretudo porque a qualidade do trabalho foi excelente, o que foi reconhecido por meio 
de uma menção honrosa no European Concrete Award 2019 concedida pela European 
Concrete Societies Network (ECSN). Finalmente, o projeto foi concluído pontualmente e 
conforme o orçamento previsto para a plena satisfação da Merck e todas as outras partes 
interessadas. O Centro de Inovação foi inaugurado pela chanceler federal da Alemanha 
Angela Merkel, representante da família proprietária da Merck e seu CEO em 3 de maio 
de 2018 durante o evento comemorativo do aniversário de 350 anos da companhia. Os 
edifícios e a praça pública foram aclamados pela crítica arquitetônica e selecionados 
como finalistas de várias premiações importantes. Isso novamente deixou Steven e Mark, 
bem como sua equipe, muito felizes e ratificou para eles que a abordagem colaborativa 
escolhida foi apropriada e necessária. Steven e Mark estão convencidos de que, com um 
processo de aquisição tradicional, eles nunca teriam alcançado esse resultado. 
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