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Introdução 
 
Dentro do universo das práticas de Gerenciamento de Projetos algumas têm se destacado pela sua 
efetividade e comprovado retorno pela sua aplicação, passando a ser parte importante nos processos de 
implantação de projetos. Dentre as metodologias de implantação de projetos em uso destaca-se a 
metodologia FEL. Este termo significa “Front End Loading”, ou seja, “carregamento na extremidade de início”, 
ou melhor, refere-se à busca e coleta de informações no início do desenvolvimento de projetos para termos a 
certeza de que todas as informações necessárias tenham sido consideradas pela equipe responsável pelo 
projeto.  
 
Este processo define que o projeto deva ser desenvolvido progressivamente e a cada etapa deva passar por 
uma avaliação denominada ”gate” ou portão de validação para seguir para a etapa seguinte. Para cada 
“gate” de passagem a equipe de projeto deve elaborar toda a documentação técnica requerida e reavaliar 
parâmetros de prazo, custos e desempenho, para ratificar os parâmetros apresentados nos estudos iniciais 
no “Business Plan” elaborado para iniciar o projeto. Dentre erros e acertos é possível identificar as práticas 
que de fato trouxeram resultados positivos para os projetos e dentre elas poderemos identificar aquelas que 
devem ser repetidas pelo retorno comprovado de sua aplicação. Dentro da Metodologia FEL (Front End 
Loading) algumas destas “Melhores Práticas” são identificadas como VIPs – Value Improvement Practices 
(Práticas de Melhoria de Valor) . 
 
Quanto melhor estruturado for o fluxograma de elaboração de atividades e, portanto, de preparação da 
documentação requerida para cada um dos “gates” previstos na metodologia, maior será a possibilidade de 
sucesso na implantação do projeto. A estrutura básica para esta metodologia, apresentada na Figura 1, 
passa por cinco etapas (algumas empresas apresentam ligeiras variações do número de etapas bem como 
quanto a limites entre uma etapa e outra). A estrutura apresentada Figura 1 segue a base do IPA 
(“Independent Project Analysis”), empresa de “benchmarking” internacional que tem como objetivo a 
avaliação do estágio de preparação para implantação de projetos de capital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Portanto, as cinco etapas de desenvolvimento da Metodologia FEL são: 
 

1. FEL 1 – Planejamento do Negócio, onde são levantadas as necessidades globais do Cliente 
(interno ou externo) e avaliadas as possibilidades de sucesso do investimento. 

2. FEL 2 – Planejamento das Instalações, quando são definidos os tipos de instalações para 
atender àquela necessidade de negócio e é quando preparamos um Plano de Investimento 
(“Business Plan”) que será o “baseline” para o Projeto. 
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3. FEL 3 – Planejamento do Projeto, com base nas informações anteriores será desenvolvido 
um plano detalhado de implantação para o projeto. Para que a precisão das estimativas 
esteja adequada, o esforço de desenvolvimento de engenharia deve ser em torno de 30% 
das atividades previstas, o que dará suporte suficiente e precisão para uma revisão final do 
“business plan” para aprovação da execução do projeto. Esta Etapa é fundamental e foca no 
conceito básico de que após aprovado, o Projeto deva ser executado sem mudanças. 

4. Implementação do Projeto - com base nas estimativas anteriores e nas atividades de 
Engenharia já realizadas, inicia-se o detalhamento do projeto e sua execução em campo, 
com os times de construção, suprimentos e engenharia trabalhando de forma coesa e 
interligados conforme um cronograma geral definido para o Projeto. 

5. Operação da Unidade - na metodologia FEL a equipe responsável pela implantação do 
Projeto deve apoiar e assessorar as equipes de operação e manutenção da nova unidade 
nas atividades de pré-comissionamento e comissionamento de cada área / equipamento e 
assim zelar para que a unidade tenha uma partida segura e que o nível de qualidade da 
produção atenda às especificações técnicas e comerciais o quanto antes. 

 “VIP - Value Improvement Practices” 

 
Como prática recomendada no processo de implantação de projetos, dentro da Metodologia FEL 
(“Front End Loading”), como definido pelo Independent Project Analysis, Inc. (“IPA”), a aplicação de 
VIPs (ou Práticas de Melhoria de Valor) tem como objetivo avaliar e otimizar a elaboração do projeto 
propiciando à equipe do projeto uma oportunidade de discussão focada e documentada na busca de 
garantir as metas de performance estabelecidas no “business plan”. De acordo com o “benchmarking” 
do IPA, levantado pela avaliação de centenas de Projetos em todo o mundo, a adequada aplicação 
das VIPs pode trazer benefícios aos projetos que variam em torno de uma economia de até 10% em 
custos e a uma redução de prazo de até 7%. 

 

VIP - O que significa 
 
É uma metodologia sistêmica para melhorar uma ou mais métricas de desempenho do projeto. As 
VIPs são usadas para melhorar o custo, prazo , e/ou a confiabilidade dos Projetos de Investimento de 
Capital. Trata-se de um processo formal e documentado, usado principalmente durante as fases 
iniciais de implantação de Projetos. 
Abaixo estão listadas as 12 VIPs que integram a Metodologia FEL e podem ser utilizadas 
dependendo do tipo de projeto e do estágio em que o projeto se encontra, veja a Figura 2. 
 

 
Figura 2 – Aplicação recomendada de VIPs ao longo do Processo de Implantação de Projetos Industriais
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Fica claro na observação da Figura 2 que a aplicação das VIPs deve ser feita nas etapas iniciais de 
FEL. A indicação de aplicação depende do estágio de evolução do projeto e do contexto de cada 
projeto. Cabe destacar que a aplicação é única e deve ser feita no momento oportuno de 
desenvolvimento do projeto para que se obtenha o máximo benefício de sua aplicação. A única 
exceção é a VIP de Construtabilidade, para a qual se recomenda sua aplicação em três (3) 
momentos distintos. Cada uma das VIPs (apesar da alguma sobreposição do foco de aplicação entre 
elas) tem uma metodologia de aplicação própria e uma finalidade específica.  
 
 VIP       Objetivo 
   
1 Seleção de Tecnologia    Escolha da Tecnologia Apropriada 
2 Classes de Qualidade de Planta    Entendimento claro dos objetivos do empreendimento 
3 Minimização de Resíduos    Identificação e eliminação de fontes potenciais de resíduos  
4 Definição de Padrões e Especificações    Adequação de normas e critérios de projeto 
5 Simplificação de Processo     Eliminação de Processos que não geram valor 
6 Engenharia e Análise de Valor   Redução de Investimento e eliminação de sistemas desnecessários 
7 Modelagem da Confiabilidade    Identificação de Gargalos 
8 Manutenção Preditiva     Prevenção de falhas para reduzir riscos e prejuízos 
9 Projeto para Capacidade             Dimensionamento do Mínimo essencial sem reservas  
10 Otimização de Energética    Redução de consumo e de investimentos 
11 CAD 3D      Máxima utilização de ferramentas e sistemas  
12 Construtabilidade      Eliminar incertezas na Construção e garantir custos e prazos 
 

Processo de Aplicação de VIPs 
 
Tendo em vista o caráter multidisciplinar das VIPs, é de se esperar uma diversidade grande entre 
cada um dos processos de aplicação de cada uma delas. Sobre isto ainda deve ser enfatizado que 
cada uma das organizações que desenvolveram processos próprios de aplicação de VIPs têm seus 
conceitos e experiências desenvolvidas em função da habitualidade de aplicação destes processos, 
bem como, da experiência dos profissionais envolvidos neste tipo de trabalho. Em função destes 
fatores, temos então uma grande variedade de processos com padrões de aproveitamento e de 
resultados bastante diferentes. Como exemplo, vamos apresentar considerações gerais do processo 
de implantação da VIP CAD 3D. 
 
VIP: CAD 3D 
 
A utilização de ferramentas de CAD 3D na elaboração de projetos de engenharia tem sido uma 
constante para grandes projetos. No entanto seu nível de utilização, às vezes, fica aquém da 
potencialidade de uso destas ferramentas. Sendo assim, a aplicação da VIP de CAD 3D, muito além 
de ser apenas uma discussão acadêmica / técnica das potencialidades de utilização desta 
ferramenta, deve focar na potencialidade de geração dos entregáveis previstos para o projeto em 
discussão. Nesta discussão são levantadas as diversas possibilidades de utilização da base de dados 
gerada para a aplicação do CAD 3D e a grande sinergia na geração dos documentos do projeto, tanto 
na fase de elaboração do projeto de engenharia, simulação de construção pelo uso das “maquetes 
eletrônicas”, acompanhamento e controle durante a fase de obra, como também, torna-se importante 
instrumento para as atividades de manutenção dos equipamentos após a partida da unidade. Os 
ganhos pela utilização de mesmas bases de dados desde a geração de documentos na elaboração 
do projeto, bem como, nas fases seguintes do projeto, não devem ser desprezados. 
 
Durante a aplicação da VIP CAD 3D, além da identificação da possibilidade de utilização da base de 
dados na geração de um grande número de entregáveis previstos, são levantadas várias 
recomendações que por certo vão trazer grandes benefícios aos resultados do projeto. Podemos 
destacar alguns exemplos de recomendações, levantadas em situações reais quando de sua 
aplicação para vários projetos, que fizeram muita diferença nos resultados destes. 
 

1. Utilização de mesmos sistemas CAD 3D tanto pela empresa projetista como pela empresa 
proprietária do empreendimento. A conversão entre sistemas sempre causa perda de 
informações e/ou funcionalidades. 
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2. Desde o início do desenvolvimento do projeto é necessário o compartilhamento das 
bibliotecas de padrões entre projetista, empreendedora e fornecedores que foram utilizados 
em projetos anteriores. 

3. Treinamento para projetistas, usuários e administradores da ferramenta para alinhamento e 
melhor utilização do sistema a ser empregado. 

4. Integração de ferramentas de projeto e planejamento trarão grandes benefícios no 
desenvolvimento do projeto possibilitando não só a utilização das facilidades conhecidas de 
CAD 3D (detalhamento de interferências e uso de maquetes eletrônicas) como também 
facilidades chamadas de 4D (planejamento e acompanhamento de execução representados 
na maquete) e outras chamadas de 5D (controle de aquisição de materiais e equipamentos) e 
6D (controle de suprimentos também representados na maquete). 

5. Representação das estruturas civis com identificação de armadura, tubulações com 
identificação de fluídos, temperatura e viscosidade destes, para validação do material 
especificado.  

6. O preenchimento adequado dos atributos (características físicas e funcionais) para cada 
elemento do projeto permitirá a extração de entregáveis de Engenharia como Listas de 
Materiais (MTO), Relatórios Diversos (Lista de Linhas, Equipamentos etc.), Isométricos de 
Fabricação e Montagem, Desenhos de Arranjo como Plantas e Cortes, entre outros, que 
poderão utilizar estes dados de forma inteligente. 
 

 
Conclusão 
 
A implementação de VIPs (Práticas de Melhoria de Valor) traz uma grande oportunidade para que as 
empresas tenham acesso a práticas e a uma metodologia de implantação de projetos consistente e 
que se consolida cada vez mais como um diferencial competitivo muito importante na implantação de 
projetos industriais. Podemos encontrar a aplicação de VIPs como parte integrante da metodologia de 
implantação de projetos em várias empresas no Brasil e no Exterior, tais como DuPont, VALE, 
Petrobras, Braskem, Votorantim, e outras. 
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