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RESUMO 

 
O presente artigo apresenta uma revisão da literatura para avaliar os conceitos da 
Metodologia Front-End Loading (FEL), considerada uma ferramenta útil na elaboração 
detalhada do projeto, ponderando os riscos e incertezas envolvidos em cada fase. Além 
disso, o artigo também mostra a importância da aplicação metodologia a fim de alcançar 
melhores desempenhos, qualidade e eficiência em projetos complexos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme o PMBOK 5ª Edição, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado 

único, que pode ser tangível ou intangível. 

O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas do projeto para atender aos seus requisitos. O PMBOK 5ª Edição divide o 

gerenciamento de projetos em cinco grupos de processos, sendo Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. 

Conforme Santiago (2008) compete ao gerenciamento de projetos ser o agente executor 

das mudanças, observando-se que cada mudança é um projeto. Nesse contexto, o 

gerenciamento de projetos está diretamente relacionado com a obtenção das metas da 



2 

 

organização, sendo que um plano estratégico não terá funcionalidade se não for traduzido 

em projetos. 

Diferentemente de uma atividade contínua, um projeto é constituído de etapas, possuindo 

tempo e recursos limitados e determinados a acabar, tendo, portanto um ciclo de vida. A 

obtenção de sucesso no projeto depende da integração entre suas etapas, sendo que este 

deve atender às expectativas quanto a custo, prazo e escopo definidos, de forma a 

satisfazer o cliente final e atingir as metas da organização. 

Os projetos de grande magnitude e extremamente complexos são denominados “Mega 

Projetos” ou “Projetos de Capital”. Esses projetos exigem uma ênfase maior aos métodos de 

gestão principalmente nas etapas iniciais, nas quais são desenvolvidos os estudos 

estratégicos e a definição da viabilidade e atratividade do negócio. 

O Gerenciamento de Projetos Complexos geralmente começa pelo gerenciamento de 

portfólio dinâmico, onde os empreendimentos são avaliados, selecionados e priorizados, a 

fim de se obter uma carteira equilibrada e aderente ao Plano de Negócio. O 

empreendimento então passa por diversos processos de decisões na etapa de concepção 

(pre-planing), pois cada um é gerenciado e aprovado de forma independente dentro do 

portfólio de projetos, considerando suas restrições de escopo, custos e prazos. Neste 

contexto, a literatura recente destaca a importância da etapa de concepção, ou pré- 

planejamento, quando as decisões estratégicas e parâmetros da Engenharia Básica são 

definidos para se maximizar o valor do portfólio, minimizar os riscos e garantir um uso 

efetivo dos recursos disponíveis. 

A complexibilidade dos projetos de capital faz com que seu desenvolvimento seja uma tarefa 

difícil. Esses projetos envolvem equipes multidisciplinares, com a participação de dezenas 

de empresas, empregando altos investimentos financeiros, tecnologia avançada e grandes 

possibilidades de haver incertezas e riscos. 

Para Ferreira (2011), os métodos utilizados na avaliação dos projetos das empresas são 

bastante amplos e diversificados. Esses métodos podem ser desde a aplicação de 

ferramentas da estatística e da matemática financeira, até a utilização de técnicas de 

simulação, entre outras ferramentas para a definição de opções otimizada. Porém, ao 

analisar esses métodos, poucos são aqueles que englobam além das avaliações 

econômicas, outros aspectos, tais como os relacionados à gestão e a implementação, 

principalmente em projetos de empreendimentos de grande porte. 

A utilização de metodologias, técnicas e ferramentas são de fundamental importância para o 

desenvolvimento de projetos de capitais. Nesse trabalho, será abordada a metodologia FEL 

– Font End Load que foi idealizado pelo IPA – Independent Project Analysis. 
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A metodologia FEL é o processo de desenvolvimento sequencial, aplicado na definição de 

um projeto de capital, que satisfaz aos objetivos do negócio. Seu foco está no 

estabelecimento do entendimento do projeto, ao momento da autorização do investimento, 

em detalhe suficiente para suportar a decisão de execução do investimento, garantindo a 

minimização de mudanças nas etapas de execução (FERREIRA, 2011). 

Basicamente a metodologia FEL é dividida em três fases: FEL 1 - Análise do negócio, FEL 2 

- Seleção de Alternativas e FEL 3 - Planejamento da Implantação do Empreendimento. 

Cada fase do FEL corresponde a uma fase de engenharia, sendo elas, respectivamente, 

Engenharia Baseada em Índices, Projeto Conceitual e Projeto Básico. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tradicionalmente o gerenciamento de projetos de capital de uma empresa inicia-se por meio 

de um gerenciamento de um conjunto de opções, onde as decisões de implementação dos 

novos projetos são constantemente melhoradas e revisadas. Durante esse processo, novos 

projetos são avaliados, selecionados e priorizados, visando um portfólio equilibrado, de 

forma a minimizar o risco sobre os futuros investimentos (FERREIRA, 2011). 

Segundo ROMERO (2010) cerca de 30% dos problemas que ocorrem nos projetos são 

decorrentes de um projeto mal desenvolvido, tanto no sentido de planejamento quanto na 

concepção de instalações e equipamentos, sobretudo na sua fase de concepção, onde seus 

reflexos irão aparecer durante a execução do empreendimento. 

Em uma pesquisa de benchmarking realizada em 2007, foi constratado pelo Project 

Management Institute – PMI com 185 empresas atuantes no mercado nacional de diversos 

segmentos que 78% das organizações relataram ter problemas de prazo em seus projetos, 

64% problemas de custo, 44% problemas de qualidade e 39% problemas de satisfação do 

cliente. Ainda nessa pesquisa, as empresas foram perguntadas sobre quais são os 

principais problemas encontrados e em resposta, 66% das empresas disseram ter 

problemas com o cumprimento de prazos, 64% com problemas de comunicação e 62% com 

mudanças constantes de escopo (SANTIAGO, 2008). 

Com esses dados, é possível identificar que as etapas iniciais do projeto são de extrema 

importância para o seu sucesso, pois nela são definidos o escopo, as atividades, o prazo, os 

custos e os recursos, além de uma avaliação quanto aos riscos e o estabelecimento de 

papeis de responsabilidades da equipe de projetos.  

A metodologia FEL se caracteriza por fazer uso de documentação de engenharia como 

diagramas de fluxos de processo, plantas e desenhos, onde se procura garantir que o 
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produto do projeto esteja dentro das especificações técnicas esperadas e com os planos e 

custos alinhados com a estratégia do projeto. 

Para ROMERO (2010) a metodologia FEL consiste no processo de validação por etapas ao 

término de cada estágio de desenvolvimento, no qual são verificados os produtos 

desenvolvidos em cada etapa e é recomendado ou não prosseguir para próxima fase. 

 Já para BARBOSA (2013), o FEL se baseia na premissa de que a melhoria nas atividades 

de definição do projeto reduz o número de pleitos que podem ocorrer durante a execução de 

uma obra caso os custos para alterações sejam elevados. 

Além disso, BARBOSA (2013) cita que a metodologia é caracterizada por fazer uso de 

documentações de engenharia que compõem o gerenciamento técnico, onde se procura 

garantir que o produto do projeto esteja dentro das especificações técnicas esperadas. Em 

um projeto complexo a análise parte de três estágios básicos aprovação, FEL 1, FEL 2 e 

FEL 3. Nestes portões são avaliadas as engenharias conceitual e básica do projeto. 

O grau de magnitude dos orçamentos entregues nas etapas do FEL segue a classificação 

de custo proposta pela Association for the Advancement of Cost Engineering International - 

AACEI. 

Tabela 1: Classificação da estimativa de custo conforme a AACEI e indicação da etapa do FEL 

 

 

 

 

 

Nesse contexto, a utilização da metodologia FEL para projetos de capital é fundamental 

para o desenvolvimento do projeto, pois em suas fases são consideradas as definições do 

projeto que serão bases para o planejamento do empreendimento. 

Fonte: Autor 

Classe % de desvio FEL Descrição

5 -30% a +50% 1 Estimativa
4
3
2
1

-15% a +30%

-5% a +15%

2

3

Orçamento 
Estimativo
Estimativa 
Definitiva
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4 DESENVOLVIMENTO 

A partir de um enorme banco de dados de projetos em seu portfólio, o IPA foi motivado a 

criar de um sistema que pudesse trazer confiabilidade e assertividade na aprovação ou 

rejeição de projetos, evitando com isso gastos desnecessários ainda na fase de iniciação. 

Os problemas comumente encontrados eram: 

 Planejamento incorreto e custos altos provocados por contínuos replanejamentos; 

 Paralisações recorrentes durante a fase de execução, devido a um estudo de 

viabilidade não detalhado; 

 Atrasos na entrega do produto final; e 

 Grande possibilidade de cancelamento do projeto durante a fase de execução. 

Diante disso, a idealização da metodologia FEL trouxe a possibilidade de avaliação das 

fases do projeto para a decisão no prosseguimento deste. 

A metodologia FEL possui uma forma de aprovação segmentada desde a fase de projeto. 

Na prática, quanto mais avançado estiver um projeto, maior será o custo da mudança, que 

significa grandes prejuízos podendo até inviabilizar o projeto. 

No FEL são estabelecidas três etapas, ou Portões, consecutivas de aprovações, chamadas 

de FEL 1, FEL 2 e FEL 3. A manutenção de uma estrutura organizacional sólida é 

fundamental para que as empresas obtenham melhores análises e consequentemente maior 

assertividade na aprovação dos portões FEL. 

4.1 FEL 1 – Análise do Negócio ou Estudo da Viabilidade Técnica Econômica 

Esse é o ponto de partida. Onde se começa a trabalhar a ideia do produto ou quando se 

identifica a oportunidade de negócio. Considerando o ciclo de vida dos projetos, O FEL 1 se 

enquadra na Fase de Iniciação. Nessa etapa, além de uma breve descrição do 

empreendimento, elabora-se uma Ordem de Grandeza do Orçamento, que corresponde 

às classes 5 e 4 da AACEI, com margem de erro tipicamente entre -30% a +50%. É de se 

espantar quão variável é esse orçamento inicial (um range de 80 pontos percentuais), mas o 

objetivo é, nesse momento, apenas dar uma ideia da oportunidade, sem ter que alocar 

muitos recursos para seu detalhamento e estudos de viabilidade mais aprofundados. 

No FEL 1 são levantados as aquisições de equipamentos, as necessidade estimadas de 

mão de obra e materiais e os custos administrativos. 

Ao consolidar essas informações, além da Ordem de Grandeza do Orçamento, é realizado o 

Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira – EVTE, que apresenta uma visão preliminar. 



6 

 

De uma forma geral, 75% dos projetos apresentados nessa fase não passam para o FEL 2, 

ou sejam, são abortados ou voltam para ser reavaliados. O uso dessa metodologia de 

aprovação reduz a chance de insucessos e perdas financeiras no projeto.  

4.2 FEL 2 – Seleção da Alternativa ou Projeto Conceitual 

Os projetos que seguiram pelo Portão do FEL 1 e entraram no FEL 2, iniciam, portanto, a 

etapa de produção do Projeto Conceitual. Tendo em vista a evolução no grau de 

detalhamento do projeto, é possível melhorar a assertividade na Ordem de Grandeza de seu 

Orçamento, que a partir do FEL 2 passa a ser denominado Orçamento Preliminar. O mesmo 

corresponde a Classe 3 da classificação da AACEI, cuja margem de erro fica entre -15% a 

+30% (45 pontos percentuais de variação). 

Nesta etapa, a aprovação de compra de equipamentos que possuem prazo de entrega 

críticos ao projeto, já podem ser efetivadas. Da mesma forma, o cálculo do custo direto de 

pessoal já pode ser feito com base no cronograma físico do projeto, e não mais baseado em 

fatores estimados iniciais. 

Com isso, o EVTE é recalculado juntamente com os demais documentos do projeto, que 

servirão como insumos às tomadas de decisão para aprovação na passagem, ou não, para 

o FEL 3. Nesse momento, o Projeto Conceitual já apresenta um bom Plano de Execução. 

Dos projetos remanescentes do FEL 1, normalmente 50% deles seguem para a última e 

crucial etapa de validação, o FEL 3. Aqueles que foram abortados ou submetidos à 

reavaliação. 

4.3 FEL 3 – Planejamento da Implantação do Empreendimento ou Projeto Básico 

Por fim, a última aprovação deve garantir que os projetos são viáveis técnica e 

financeiramente, e que eles estão perfeitamente alinhados aos objetivos estratégicos da 

empresa. 

Durante essa etapa é desenvolvido o Projeto Básico, cujo detalhamento permite assegurar 

uma pequena margem de erro entre o planejado e o realizado. 

Diferente do Projeto Conceitual, o Projeto Básico inclui o maior detalhamento do 

cronograma físico-financeiro, o layout das instalações, as especificações dos equipamentos, 

os diagramas de fluxo de processos produtivos e operacionais, entre outros. 

Nessa etapa é construído o Orçamento Detalhado, o qual corresponde à Classe 2 da 

classificação da AACEI. A margem de erro do orçamento, nesse caso, reduz-se para -5% a 

+15% (20 pontos percentuais de variação). 
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Com todos os dados levantados, riscos, custos, aquisições e especificações da planta 

industrial, o EVTE é recalculado simultaneamente com o Plano de execução. Se os 

documentos forem suficientes para demonstrarem que o projeto é rentável, ele entrará no 

processo de execução física, devendo ser monitorado e controlado em comum acordo com 

as boas práticas de gerenciamento de projetos. 

A taxa de frequência dos projetos que entram no FEL 3 chega a atingir o percentual de 90% 

de aprovação, ou seja, somente 10% serão abortados ou precisarão ser reavaliados.  

Durante todo o processo de aprovação da metodologia FEL, apenas 11% de projetos são 

aprovados entre os Portões do FEL 1 ao FEL 3. 

A Figura 1 a seguir mostra esquematicamente os processos de aprovação da metodologia 

FEL. 

Figura 1: Processo de aprovação da metodologia FEL 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

O estudo nas fases iniciais do projeto é essencial para a minimização de incertezas e dos 

maus investimentos. A aplicação da metodologia FEL, que avalia e aprova todas as fases do 

projeto, possibilita minimizar os desvios de prazos, reduzir os custos e atingir da qualidade 

esperada, aumentando assim a competitividade das empresas. 

O FEL é uma ferramenta gerencial essencial para a análise de viabilidade de projetos de 

capital, devido a suas características de sistematização do processo que tem como objetivo 

um planejamento detalhado das fases iniciais do projeto. 

Contudo, para a obtenção do sucesso do projeto não basta apenas investir em 

planejamento. É necessário a aplicação de uma boa Engenharia de Custos alinha com 

processos integrados, estruturados e bem geridos em todo o empreendimento. 

Fonte: ROMERO, 2010 
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