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Resumo

Este artigo faz uma análise comparativa de métodos de avaliação do grau de definição da 
fase de concepção de empreendimentos de capital, destacando a utilização do Project 
Definition Rate Index (PDRI), ainda pouco explorado nos meios acadêmicos brasileiros. O 
trabalho estabelece diretrizes para utilização do PDRI em mega empreendimentos, e 
apresenta um estudo de caso exploratório onde o método é empregado e os principais 
benefícios e dificuldades de sua utilização são analisados.
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Abstract

This research work points out a comparative analysis of methods for assessing the degree of 
definition of the design phase of capital projects, highlighting the use of project Definition 
Rate Index (PDRI), still little explored in academic circles in Brazil. This study set up
guidelines for use of the PDRI in capital projects, and presents an exploratory case study 
where this method is used and the main benefits and difficulties of their use are analyzed.

Keywords: FEL (Front-End Loading), Capital projects, Project management, Maturity, Gate 
approval.

1 INTRODUÇÃO
Projetos de Capital são grandes empreendimentos que, pela sua complexidade e valor, 
envolvendo recursos muitas vezes da ordem de bilhões de dólares, exigem significativos
aportes de capital por parte dos acionistas da empresa.
O estudo das formas como é feita a concepção desses projetos têm crescido em importância,
tanto nos meios acadêmicos quanto empresariais, principalmente nos segmentos industriais e 
particularmente nas indústrias petroquímica, de energia, mineração, logística e construção 
pesada. As empresas desses setores necessitam maximizar o desempenho dos seus projetos, 
sobretudo no que diz respeito a prazo, custo e qualidade, e por isso tem se dado maior 
destaque à adoção de conceitos inovadores, métodos e ferramentas que melhorem a fase de 
concepção e planejamento dos empreendimentos.

Nesse sentido, o Front-End Loading (FEL) tem se apresentado como o método mais utilizado 
para o desenvolvimento das etapas de análise de viabilidade e alinhamento do 
empreendimento com os objetivos estratégicos da empresa, seleção de alternativas de projeto 
e desenvolvimento dos projetos preliminares desses mega empreendimentos. Nesse contexto, 
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torna-se importante estudar e avaliar o nível de definição ou maturidade na fase de concepção
desses projetos. Diversos modelos têm sido utilizados no mercado e apresentados na literatura 
recente focando a análise do grau de maturidade de grandes empreendimentos.

No Brasil, empresas de grande porte utilizam métodos muitas vezes complexos, caros e 
demorados para a avaliação do grau de maturidade e para identificação de falhas importantes 
no processo de concepção de seus projetos. Assim, seria interessante testar e validar métodos 
que permitam avaliar essa fase de concepção com menos esforços, ou como alternativas aos 
métodos existentes, que muitas vezes são verdadeiras “caixas pretas”, cujas patentes são 
detidas por grandes institutos internacionais e repassadas a um alto custo às empresas sob a 
forma de consultoria especializada.
O presente trabalho apresenta um estudo preliminar prospectivo sobre a possibilidade de 
utilização do Project Definition Rate Index (PDRI), ainda pouco explorado nos meios 
empresariais e acadêmicos brasileiros, como método de avaliação do grau de definição da fase 
de concepção de empreendimentos de capital. Um estudo de caso exploratório foi conduzido 
em um empreendimento específico, permitindo a comparação do PDRI com métodos 
usualmente empregados pelas grandes empresas brasileiras, sendo apresentados os principais 
benefícios e dificuldades de sua utilização.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
FEL é uma metodologia já comentada na literatura recente (ROMERO; ANDERY, 2010) que 
tem por objetivo a definição detalhada, sequencial e contínua de um projeto de capital, com a 
finalidade de minimizar os riscos e maximizar a confiança dos investidores no sucesso do 
empreendimento, tornando-se um instrumento de decisão eficaz na medida em que confere 
previsibilidade, transparência e competitividade aos empreendimentos. Isso cria condições 
para que os projetos sejam executados em menor prazo, menor custo, maior segurança e boa 
confiabilidade operacional. Segundo o Independent Project Analysis,

Front-End Loading é um processo pelo qual uma companhia traduz suas 
oportunidades de negócio em projetos de capital. A meta é alinhar objetivos 
do projeto com a necessidade do negócio e desenvolver o mais eficiente 
projeto (design) e planejamento de execução para atingir os objetivos do 
empreendimento. (BARSHOP, 2004, p. 17)

Os projetos de capital são desenvolvidos em duas grandes etapas: Desenvolvimento (ou 
Concepção) e Execução. A metodologia FEL preconiza a existência de três fases para a etapa 
de Desenvolvimento ou Concepção. A primeira, denominada FEL 1, realiza a Análise do 
negócio, do ponto de vista da atratividade financeira e alinhamento com os objetivos 
estratégicos da empresa (ROMERO; ANDERY, 2010). A segunda (FEL 2), estuda um 
conjunto de soluções conceituais de engenharia para o empreendimento, determinando a 
alternativa mais viável, chegando-se a uma melhor definição do escopo e de restrições e 
parâmetros a serem utilizados no projeto conceitual e nos projetos básicos das distintas 
especialidades. A última fase (FEL 3) desenvolve os projetos básicos e o planejamento das 
obras de implantação do Projeto. Ao final de cada uma dessas fases são estabelecidos portões 
(ou “Gates”), momento em que as definições, premissas e restrições são consideradas para 
decisão quanto ao prosseguimento ou não à fase seguinte.
A etapa seguinte é a de Execução, que tem início com a elaboração da Engenharia Detalhada, 
seguida da Construção (Obras Civis e Montagem Eletromecânica) e Comissionamento ou 
Posta em Marcha.

Uma representação esquemática do modelo é apresentada na Figura 1.
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Figura 1 - Ciclo do Empreendimento através da Metodologia FEL.

Fonte: (ROMERO, 2010).

2.1 Definição do conceito de maturidade na fase de concepção de projetos
Conforme Romero (2010), o índice de maturidade representa a aderência do projeto aos 
processos previstos na Metodologia FEL e a entrega dos “deliverables” correspondentes. Os 
projetos que atingem melhores níveis de definição (melhor índice de maturidade) no momento 
da autorização também apresentam prazos e custos inferiores à média da indústria e com 
maior previsibilidade frente às definições apresentadas ao final da fase de Concepção.
Assim, conforme preconiza a Metodologia FEL (ROMERO, 2010), ao final de cada estágio 
de desenvolvimento, o projeto é submetido a validações (portões ou “Gates”), nos quais são 
verificados os produtos desenvolvidos em cada etapa e analisado o grau de maturidade do 
projeto.

2.2 O Project Definition Rating Index - PDRI
Dentre os modelos existentes de avaliação que permitem uma análise do grau de definição ou 
maturidade das etapas de concepção de acordo com  a estrutura do Front End Loading (FEL), 
uma importante ferramenta de avaliação da maturidade de projetos de capital é o modelo 
desenvolvido pelo Construction Industrial Institute (CII), o Project Definition Rating Index
(PDRI) (GIBSON et al., 2004; GIBSON, 2004).
Segundo Wang e Gibson (2006), o PDRI, desenvolvido pelo CII, em convênio com a 
Universidade do Texas, é um checklist abrangente e ponderado de elementos cruciais de 
definição de escopo que têm que ser abordados no processo de pré-planejamento do projeto. 
Ele provê à equipe do projeto uma ferramenta simples e de fácil utilização para avaliar o 
status atual do projeto durante a fase de pré-planejamento.

O PDRI para Projetos Industriais é constituído por três seções principais (CII, 2008). A Seção 
I apresenta um checklist com princípios e diretrizes para a tomada de decisões estratégicas a 
respeito do Projeto, incluindo objetivos, escopo, rentabilidade e custos estimados, e 
alinhamento do projeto com os objetivos estratégicos da empresa. A Seção II do PDRI 
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apresenta diretrizes para verificação do nível de maturidade da etapa de concepção e 
desenvolvimento dos projetos. A Seção III apresenta parâmetros relativos à preparação para a 
execução.

O PDRI é uma ferramenta relativamente simples de ser utilizada, mas que permite uma ampla 
visão do grau de definição de um projeto, e que pode ser usada em pontos distintos, ao longo 
do processo de concepção e planejamento do projeto, de modo a garantir alinhamento 
contínuo, verificação do processo e foco continuado nas prioridades chave do projeto.

Muitas empresas atualmente encontram valor em utilizar essa ferramenta em vários pontos 
durante o processo de pré-planejamento do projeto (CII, 2008).

O tamanho do projeto, sua complexidade e duração irão auxiliar na determinação dos pontos 
ideais para sua utilização.

Existem quatro pontos potenciais para a utilização eficiente do PDRI, ao longo do ciclo de 
vida do projeto com base na metodologia FEL, conforme ilustrado na Figura 2 (CII, 2008).

Figura 2 - Etapas de aplicação do Project Definitin Rate Index.

Fonte: (CII, 2008).

3 ESTUDO DE CASO
A partir de uma pesquisa bibliográfica sobre o front-end loading e metodologias de análise da 
maturidade de projetos da fase de concepção de grandes empreendimentos, parte-se desse 
referencial teórico para definir diretrizes para utilização do método PDRI. Um estudo de caso 
exploratório foi conduzido em um empreendimento específico, caracterizado no trabalho, 
permitindo a comparação do PDRI com métodos usualmente empregados pelas indústrias.

3.1 Aplicação preliminar do PDRI a um caso específico
O Projeto em questão compreende a duplicação de aproximadamente 720 km de linhas 
férreas, movimentando um volume de terraplenagem de cerca de 30.000.000 m3, entre corte e 
aterro e 90.000 m3 de concreto estrutural, além de 14.000 m2 de edificações, constituídas por 
galpões de estruturas metálicas que abrigam as oficinas, de uma importante ferrovia, no 
âmbito de um grande projeto de uma das maiores empresas do país dos segmentos Mineração 
e Logística.

Foi aplicado o método PDRI na etapa de FEL 3, ao final do Projeto Básico, portanto, sendo 
que para o presente estudo de caso exploratório foi abordada apenas a parte de Planejamento e 
Controle do Projeto, dada a disponibilidade desses dados, uma vez que fizemos parte da 
equipe de avaliação do projeto, na referida disciplina.
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3.2 Breve Análise
Foram analisados 11 itens do PDRI que se referem ao Planejamento e Controle do Projeto.

Tabela 1 - Aplicação do Project Definition Rate Index (PDRI) a um projeto específico.

Nível de definiçãoItens analisados (Planejamento e Controle do Projeto)
0 1 2 3 4 5

D5 Lead/Discipline Scope of Work (Estrutura Analítica do Projeto - EAP) 0 1 4 7 10 13
D6 Project Schedule (Cronograma do Projeto) 0 2 6 9 13 16
L1 Identify Lead/Critical Equipment and Material (Equipamentos e Materiais 

Críticos)
0 1 2 4 6 8

L2 Procurement Procedures and Plans (Procedimentos e Planos de Suprimentos) 0 0 1 2 4 5
L3 Procurement Responsibility Matrix (Matriz de Responsabilidades de 

Suprimentos)
0 0 1 2 2 3

N1 Project Control Requirements (Controle do Projeto) 0 0 2 4 6 8
N2 Project Accounting Requirements (Plano de Contas) 0 0 1 2 2 4
N3 Risk Analysis (Análise de Riscos) 0 1 2 3 4 5
P1 Owner Approval (Aprovação do Cliente) 0 0 2 3 5 6
P2 Engineering / Construction Plan & Approach (Plano de Execução do Projeto -

PEP)
0 1 3 5 8 11

P3 Shut Down/Turn-Around Requirements (Interfaces com Projetos Existentes e 
Operação)

0 1 3 4 6 7

Score obtido 37
Score total da disciplina (Planejamento e Controle) 86

LEGENDA: Níveis de Definição: 0= Não Aplicável; 1=Definição Completa; 2= Pequenas Deficiências; 3= 
Algumas Deficiências 4= Maiores Deficiências; 5= Incompleto ou Pouco Definido.

Esses itens abordaram todas as questões referentes ao Planejamento e Controle do Projeto.

O score total obtido nessa análise para o projeto em questão foi de 37, contra um score total 
previsto de 86 (quanto menor o valor, melhor o conceito da avaliação).

Os resultados obtidos foram muito parecidos com aqueles encontrados quando utilizada outra
ferramenta de avaliação muito difundida nas grandes empresas brasileiras.

Ao contrário da outra ferramenta, que apresenta um extenso checklist referente a cada 
disciplina a ser analisada, o PDRI mostrou-se de fácil aplicação, com explicações claras e 
detalhadas para cada item analisado, permitindo a diminuição do prazo de análise e, 
consequentemente, a redução dos custos associados ao processo, com boas possibilidades de 
retroalimentação à fase de concepção dos empreendimentos.

4 CONCLUSÃO
A aplicação do PDRI no projeto em questão mostrou-se bastante viável, pois os itens 
analisados abordaram todas as questões referentes ao Planejamento e Controle do Projeto e os 
resultados parciais para essa disciplina foram muito parecidos com aqueles indicados 
utilizando-se outro método de avaliação bastante difundido nas grandes empresas brasileiras.

Além disso, a planilha do PDRI mostrou-se de fácil aplicação, permitindo a diminuição do 
prazo de análise e a consequente redução dos custos associados ao processo, com boas 
possibilidades de retroalimentação à fase de concepção dos empreendimentos.
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