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RESUMO 

Contratos estabelecem relação de direitos e obrigações entre interessados nas mais diversas 
áreas. Tema de interesse multidisciplinar e internacional, este acordo entre partes viabiliza a 
materialização de objetivo, pressupondo para aprimoramento das relações os mais diversos 
ritos em sua forma e escopo. O objetivo do presente trabalho é, através do uso da 
ferramenta de Mapeamento Sistemática da Literatura (Systematic Mapping Study – SMS), na 
área de construção, identificar trabalhos abordando o tema em diversas bases de pesquisa 
internacionais. Motivação para o desenvolvimento de pesquisa no âmbito de mestrado, o 
SMS adotado como premissa sistemática permite rastreabilidade de seu método e 
organização de seu resultado. Utilizando como referência as principais bases de pesquisa 
(SCOPUS, WEB OF SCIENCE e COMPENDEX), 238 artigos inicialmente identificados no período 
de 2010 a 2015 foram analisados e classificados sob critérios diversos, conforme sua temática 
principal, palavras chaves e interesse da presente pesquisa sobre o tema. O estudo busca 
obter um “ponto de controle” acerca do que se apresenta no tema como conhecimento 
adquirido, além de propiciar ferramenta para identificar lacunas acerca de questões 
relacionadas ao tema a serem exploradas. 

Palavras-chave: Mapeamento Sistemático de Literatura. Contratos. Construção Civil. 
Comparação de Modelos. 

ABSTRACT 
Contracts establish relationship of rights and obligations between stakeholders in several 
areas. Multidisciplinary Theme of international interest, this agreement between parties 
enables the realization of goal, assuming for improvement of relations the various types in 
form and scope. The aim of this work is through the use of the tool Systematic Mapping Study 
– SMS - in the construction contest; identify articles addressing the theme on different bases of 
international research. In a research motivated by development of the master degree, SMS 
adopted as systematic premise allows traceability of their method and organization of its 
outcome. Using as reference the major search databases (Scopus, Web of Science and 
COMPENDEX), 238 articles initially identified in the period 2010 to 2015 were analyzed and 
classified under various criteria, as its main theme, keywords and interest of this research on 
the theme. The study seeks to obtain a "control point" of what appears in the subject as 
acquired knowledge, as well as providing a tool to identify gaps on issues related to the topic 
to be explored. 

Keywords: Systematic Mapping Study. Contracts. Construction. Comparison of Models.  

                                                 
1 AGOSTINHO, Henrique Leite; GRANJA, Ariovaldo Denis. Comparação de Modelos Contratuais na 
Construção Civil: Um Mapeamento Sistemático de Literatura. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16., 2016, São Paulo. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2016.. 
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1 INTRODUÇÃO 
Um objeto de construção com base civil, seja desde uma simples casa até 
mesmo uma complexa usina de geração de energia, é escopo de um 
contrato entre partes. Diferentes tipos de contratos são confeccionados 
conforme a complexidade do objeto, buscando se tornar aderente a 
condição de relação imposta. 

Ocorre que, também por necessidade de estabelecer diferentes relações 
para o desenvolvimento de um objetivo, diferentes modelos de contratos 
tem como meta um mesmo objeto de construção. 

No Brasil, instrumentos contratuais entre particulares devem obedecer ao 
Código Civil (BRASIL, 2002a) e é diversa a legislação instrumento para a 
formalização de acordos entre partes. Para obras públicas, leis como a de 
Licitação Pública (BRASIL, 1993), o Regime Diferenciado de Contratação 
(BRASIL, 2011), Lei de Parcerias Público Privadas (PPP) (BRASIL, 2004), Lei de 
Compra de Bens e Serviços (BRASIL, 2002b) são algumas das regras 
instrumentadas podendo, em casos específicos e em obediência ao 
ordenamento, promover diferentes formas de execução de objeto por vezes 
similares. 

O objetivo do presente trabalho é identificar por meio da Revisão 
Sistemática da Literatura qual a abrangência de conhecimento gerado pelo 
tema até a atualidade, possibilitando não somente um registro do 
conhecimento adquirido através de uma ferramenta sistemática como, 
possibilitar a visualização de lacunas de abordagens que precisam ainda ser 
buscadas, para promover, no âmbito técnico, o aperfeiçoamento de 
instrumentos essencialmente lastreados no meio jurídico. 

2 METODOLOGIA 
A metodologia do processo de pesquisa é o Mapeamento Sistemático de 
Literatura (SMS - Systematic Mapping Studies / Scoping Studies). A 
metodologia pode ser utilizada de forma preliminar a uma Revisão 
Sistemática de Literatura (SLR - Systematic Literature Review / Systematic 
Review). As principais diferenças entre as duas metodologias residem na 
primeira forma possuir uma questão de pesquisa menos detalhada, gerando 
um espectro de resposta consequentemente mais amplo. Diferentemente 
da RSL, o MSL propõe uma classificação e categorização de estudos para 
posteriores revisões (KEELE, 2007).  

No entanto, o SMS resguarda mesmo rigor que a RSL, à medida que também 
fornece uma avaliação e interpretação de todos os estudos documentados 
disponíveis referentes a questões de pesquisa particular, área de estudo ou 
fenômeno de interesse. Preserva também em sua estrutura de pesquisa a 
mesma finalidade de apresentar uma avaliação justa de um tópico de 
pesquisa de forma confiável e rigorosa através de uma metodologia passível 
de auditoria. 

O desencadeamento da pesquisa é ilustrado inicialmente na Figura 1. O 
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desenvolvimento das fases da pesquisa, embora previsível, tem sua 
descrição e detalhamento das fases descritas no capitulo 5, buscando dessa 
forma alinhar um entendimento mais detalhado da pesquisa realizada com 
os resultados obtidos a cada fase. 

Figura 1 – Processo de desencadeamento do SMS proposto 

 

Fonte: Os autores 

3 FORMULAÇÃO DA PESQUISA 
A escolha dos termos de pesquisa/busca (ou string de busca, termo com 
origem na informática/programação que representa uma sequência de 
caracteres) foi elaborada com base no método PICO (Population, 
Intervention, Comparison and Outcomes). A proposta consiste em 
estabelecer uma questão tema com base em termos definidos por seu 
assunto (population), intervenção (intervention), Equiparação (comparison) 
e efeito (outcomes). Embora a abordagem tenha sido inicialmente 
desenvolvida para a medicina baseada em evidências, pode ser adaptada 
para outros contextos de pesquisa. (PETTICREW; ROBERTS, 2012) 

A escolha dos termos, resguardadas aproximações para utilização da 
abordagem em área diversa, assumiu como termo “assunto” a expressão 
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“contrato”, para os termos de “intervenção” e “comparação” duas 
expressões que podem expressar “construção” no corpo das pesquisas e 
como “efeito” o termo “comparação”. Após a escolha dos termos, a 
formulação dos operadores “AND” limita a pesquisa e seleciona os artigos 
que possuem todos os termos PICO, conforme ilustra a Figura 2. (PAI et al., 
2004). 

Figura 2 - Esquema da estratégia PICO de definição dos termos de busca 

 

Population (assunto): Sobre 
qual população a revisão 
possui interesse. 

Intervention (intervenção): 
Qual o tipo de intervenção a 
revisão procura abordar. 

Comparison (comparação): 
Qual termo aborda assunto a 
equiparadoser comparado. 

Outcomes (efeitos): quais 
resultados esperados são os 
mais relevantes para resposta 
da questão. 

Fonte: Adaptado de PAI et al., 2004 

Os termos de busca escolhidos estão representados no Quadro 1. As bases 
de dados selecionadas inicialmente passíveis de aplicação da mesma string 
de busca estão descritas também no Quadro 1. A utilização do operador “*” 
ao final dos termos de busca foi feita para amplificar o resultado de buscas 
para termos com mesma raiz de significado. 

Quadro 1: Definição de termos de busca e bases de dados 

Etapa Desenvolvimento 

Definição dos 
termos de busca 

Population 

(assunto) 

Intervention 

(intervenção) 

Comparison 

(equiparação) 

Outcomes 

(efeito) 

Contract  Building  Construction Comparison 

Formulação da 
string de busca 

Contract  

AND Build* 

AND Construct* 

AND Comparison 

Restrição de 
Período De 2010 a 2015 

Outcomes 

Population 

Intervention 
 

Comparison 
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Bases de dados 

Scopus <http://www.scopus.com/> 

Web of Science <http://apps.webofknowledge.com/> 

Compendex <http://www.engineeringvillage.com> 

Fonte: Os autores 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 
O encaminhamento da pesquisa segue descrito e ilustrado conforme Figura 
3. A pesquisa realizada nas bases retornou um total de 238 artigos, sendo 95 
(40%) da base SCOPUS, 39 (16%) da base WEB OF SCIENCE e 104 (44%) da 
base COMPENDEX. Dos 238 artigos identificados, 97 (41%) foram identificados 
como repetidos, 101 (42%) relacionados a temas diversos e 40 (17%) 
selecionados como artigos de interesse mais aderentes ao tema de estudo, 
sendo 1 destes artigos em língua estrangeira diversa ao português-inglês. 

Pesquisa realizada na base Scielo <http://www.scielo.org/php/index.php> 
retornou 48 artigos como resposta, sendo apenas 6 destes da área de 
engenharia (string de busca: “(contrat*) AND (compar*) AND (constr*) AND 
ac:("Engineering")”, nenhum deles identificado com aderência ao tema de 
pesquisa.  

Figura 3 - Quadro demonstrativo de etapas de avanço da pesquisa 

 
Fonte: Os autores 

Dentre os 101 artigos relacionados a temas diversos, as categorias mais 
relevantes de agrupamento das publicações relaciona os mesmos ao meio 
ambiente (15/15%), compondo trabalhos relacionados a processos de 
certificação e comparativos de projetos e processos relacionados à 
infraestrutura na área, (10/10%) relacionados a estudos de comparação de 
materiais e (7/7%) relacionados a conferências realizadas. 

Os artigos de interesse foram então segmentados em subcategorias e 
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agrupados conforme temáticas. O Quadro 2 apresenta o registro de critérios 
adotados para a alocação dos artigos dentro das temáticas. Dentro da 
temática de contratos foram alocados 16 (41% dos trabalhos identificados 
como de interesse. A temática produção agrupou 10 (23%) dos trabalhos, 
restando 8 (15%) na temática modelagem/metodologia e os 6 (21%) demais 
em temáticas diversas como modelagem, PPP, Project Finance, gestão de 
risco, projetos e atrasos. 

Quadro 2 – Critério de divisão dos artigos identificados como de interesse dentro de 
temáticas 

Temática Expectativa de conteúdo Palavras chaves associadas Justificativa da 
temática 

Contratos 

- Artigos comparativos de 
modelos contratuais. 

- Indistinção nesta fase de 
modelo e instrumento. 

Design-Build, Comparison, 
Costs, Forecasting, Lean 
Construction, Target Cost 

Objeto 
principal da 
pesquisa 

Produção 

- Gestão de processos 

-Benchmarking 

- Relações de causa e 
efeito 

Benchmarking, Benefits, 
Integrated Project Delivery 
(IPD), Decision Suport, Lean 
Construction 

Tema com forte 
associação ao 
tema objeto 
principal 

Risco - Segurança 

- Garantias 
Risk, Target Cost Temas que 

podem estar 
associados 
indiretamente 
(metodologia 
de pesquisa) 

Modelagem - Modelagem 

- Metodologia 

Contrats, Disputes, 
Qualification 

Projeto - Comparação entre 
projetos 

Project Performance, 
Construction Project 

PPP - PPP Feasibility, Risk 
Temas mais 
recentes que 
podem estar 
relacionados 

Projeto 
Financeiro 
(Project 
Finance) 

- Project Finance 
Project Finance, Risk 
Management 

Fonte: Os autores 

Quanto a metodologia de pesquisa identificada dentre os artigos tidos como 
de interesse (Figura 4), 11 artigos (41%) utilizaram a metodologia de 
pesquisa/pesquisa ação, 4 artigos (15%) análise de dados, 3 artigos (11%) 
lógica difusa, dentre outras práticas como Redes Neurais, Estudo de Caso, 
Comparação de Dados e Análise de Literatura. 
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Figura 4 – Principais metodologias de pesquisa utilizadas dentro das temáticas de 
interesse 

  
Fonte: Os autores 

Dentro dos artigos identificados como de interesse, muitos estudos retratam a 
comparação de contratos ou processos dentro de países ou entre países, 
identificando que a distribuição do tema é objeto de pesquisa em todos os 
continentes (Figura 5). Esta compilação de dados conta com a adição de 
artigos obtidos através da Amostragem Bola de Neve (ABN), identificada 
adiante. 

Figura 5 – Distribuição da relação do tema de pesquisa com o continente de 
localização 

 

Fonte: Os autores 
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A Figura 6 ilustra histórico dos últimos anos de publicações nas temáticas 
com maior número de artigos observados: Contratos, Produção e 
Metodologia. 

Figura 6 - Número de Publicações x Ano de publicação dentro dos principais temas 
identificados como de interesse 

 

Fonte: Os autores 

Dentre os meios de publicação, 6 (15%) foram veiculados pelo Journal of 
Construction Engineering and Management (Qualis B1)2, 3 (8%) pelo 
Engineering, Construction and Architetural Management e 2 (5%) 
respectivamente pelos periódicos Journal of Management in Engineering, 
Journal of Civil Engineering and Management (Qualis B1)3 and KSCE Journal 
of Civil Engineering (Figura 7). 

Figura 7 – Principais Editores de artigos voltados aos temas de interesse 

 

Fonte: Os autores 
                                                 
2 Engenharias I, ISSN 0733-9364, disponível em <https://sucupira.capes.gov.br>, consulta realizada em 
29/01/16. 
3 Engenharias I, ISSN 1392-3730, disponível em <https://sucupira.capes.gov.br>, consulta realizada em 
29/01/16. 
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O segmento de contratos, objetivo central da presente pesquisa, foi ao final 
abordado através da técnica de “Amostragem Bola de Neve” (ABN) 
(Snowball Sampling) (BIERNACKI, P.; WALDORF, D., 1981). A técnica, que 
consiste em identificar referências complementares de interesse não retidas 
pelo resultado da busca do mapeamento, visa identificar estudos aderentes 
através da análise de referências teóricas sugeridas pelos artigos ou 
conhecimento prévio de trabalho relacionado ao tema, o que culminou na 
inclusão de mais 7 artigos, totalizando 46 artigos validos, 23 deles alocados 
na temática de contratos. 

Dentro do segmento de contratos, o Quadro 3 apresenta os principais 
objetos de pesquisa. Vislumbrado como principal objeto do mapeamento, os 
artigos com comparação entre modelos e instrumentos contratuais foram 
explicitados no quadro, antecipando uma revisão bibliográfica dos artigos 
identificados. O quadro diferencia o que pode ser interpretado como um 
modelo/regime de contratação de um instrumento/forma de 
instrumentalização de um contrato, além de separar comparativos 
efetuados entre instrumentos e modelos contratuais similares em localidades 
diferentes de comparativos efetuados entre instrumentos e modelos 
contratuais diferentes na mesma localidade. 

Quadro 3 – Tipos de modelos de contratação comparados em publicações 

Ref.4 Temas/Tipos de contratos comparados Ano 
Tipo de 
Instrumento 
comparado 

Objeto do 
artigo 

[ABN] 

Guaranteed Maximum 
Price (GMP) & Target 
Cost Contracts (TCC) - 
Oriente 

Guaranteed Maximum 
Price (GMP) & Target 
Cost Contracts (TCC) - 
Ocidente 

2011 
Instrumento 
Contratual 

Comparativo 
de mesmo 
objeto em 
locais 
diferentes 

[313] 
Contratos em 
economias 
emergentes 

Contratos em 
economias 
desenvolvidas 

2015 

Modelo 
contratual 

[ABN] Eficiência China Eficiência Hong Kong 2012 

[ABN] Produtividade China Produtividade EUA 2011 

[ABN] 

Public Private 
Partnership 

(PPP) or Private 
Finance Initiative (PFI) – 
Australia 

Public Private 
Partnership 

(PPP) or Private 
Finance Initiative (PFI) 
– Reino Unido 

2011 

[636 - 
ABN] Design-build (D/B) - Design-build (D/B) - 2003 

                                                 
4 Referência de índice criado para o presente artigo, resultado de planilha com a pesquisa compilada 
em formato .TXT e disponibilizada pelos autores mediante solicitação. 
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Japão EUA 

[54] Lean Construction Design-build (D/B) 2012 

Instrumento 
Contratual 

Comparativo 
de objeto 
diferente no 
mesmo local 

[211] 
AIA - (The American 
Institute of Architects) 

DBIA - (Design-Build 
Institute Of America) 

2014 

[ABN] Projetos EUA 1998 

[123] 

JCT standard 
building 
contract (JCT 
SBC) 

New 
Engineering 
and 
Construction 
Contract 
(NEC3) 

New Complex 
Projects 
Contract 2013 
(CPC2013) 

2014 

[44] Design-build (D/B) Design-bid-build (DBB) 2012 

Modelo 
contratual 

[153] Design-build (D/B) Design-bid-build (DBB) 2013 

[217] Design-build (D/B) Design-bid-build (DBB) 2013 

[ABN] 
Design-build (D/B) 
(empírico) 

Design-bid-build (DBB) 
(empírico) 

2009 

[105] tradicional5 Design-bid-build (DBB) 2012 

[287] tradicional Design-build (D/B) 2011 

Fonte: Os autores 

5 CONCLUSÕES 
A ferramenta de Mapeamento Sistemático da Literatura possibilitou o 
levantamento de uma amostra significativa de trabalhos realizados nos 
últimos 6 anos relacionados especificamente a comparação entre métodos 
de contratação. 

A vantagem apropriada por uma pesquisa sistemática confere rigidez ao 
processo e diminui o grau de subjetividade do processo de revisão 
bibliográfica, possibilitando ainda sua revisão criteriosa na identificação de 
eventuais erros que tenham ocorrido nas etapas.  

O resultado da pesquisa demonstra que o tema, diretamente ligado a 
gestão de obras e contratos, possui ampla pesquisa recente realizada em 
meio acadêmico internacional. Importante salientar que o presente estudo 
abordou apenas uma específica forma de abordagem do assunto, 
buscando retratar a comparação entre modelos contratuais. 

Os resultados incentivam, consequentemente, outras buscas relacionadas, 

                                                 
5 O termo “tradicional” transportado do artigo fonte é genérico. 
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objetivando o estudo de formas inovadoras em modelos de contratação 
que permitam gerar alternativas e benefícios para as partes envolvidas no 
desenvolvimento de empreendimentos com a adoção de contratos 
diferenciados.  
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