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APRESENTAÇÃO 

Com esta monografia prossegue a publiGlç'ão de um:1 sene 
de livros de texto, monografia:; e Cl:;OS especialmente elaborados 
para o programa ele pesquisas sôbre a administra()o pública bra
sileira mantido pela Fundação Getúlio V;llg;IS em com ê11io com 
a Fundação Ford, Pelo convênio, os recursos concedidos pela 
Fundação Forcl se c1c:ilinam ;'1 rCl1mneração dos trabalhos de pes
quisa \: prep;lração de originais, cabendo ,'I Funda(ío Getúlio 
Vargas os encargos com a publicação das obras e com a infra
c,{ rutura técnico-administra I i I'a p:na a excCllção do ;Icúrc!o, 

O objetivo dêsse programa é o enriquecimento de nossa bi
bliografia espcciaJilacla, com (r;lhalho~ que espelhem a expe
riênci:l brasileira e elllCrrCJl1 a rdlcxão dos e,ttld io,o'i de !lO ,s;\ 
!Jroblem<itica administrativa. 

A Escola Brasileira ele ;\dlllini,t 1<lc:ão PúlJ1 i( ;1, ao <!cresccll
Lll- esta série ao já volumoso caudal de jlublic;lsões da Funda
<,;'io Gct úlio Vargas sôbre o lema, o la!. com especi;l! pr,lI.C'r, por 
~e tratar de trabalhos inteiramente \'ollac!os para a Jlossa rc;di
elaele e de,tinaclos a contribuir para a clabOl<lção ele un};! dou
trina e o clesen\'ol\'imento ele uma liler;!Lura genuinamente bra
sileira no campo ela aelmini<,tração pública. 

A coordenaçãci-gcral cl~:,ta s<,rie c,Li a c;;rgo elo Centro de 
Pesquisas Aclministrativas cLt EBAP, Clbendo a coordenação edi
torial ao S~l I lCO de Public<l<,'ões cLt F. G. V. 

BV.\T":Z M, DE SOUZA \VAHRLlCH 

Diretora da Escola Hr~lsileira 

de .\dmillislraÇlo Pública 



A RESPEITO DO AUTOR 

Com êste trabalho, mais um ex-aluno da EBAP, hoje mem
bro do seu corpo docente, contribui para o enriquecimento da 
literatura administrativa em nossa língua. 

O Prof. Breno Genari é Bacharel em Administração pel& 
~EBAP, onde se formou em 1957. In!-':fessou no magistério em 
1960 e no ano seguinte foi aos Estados Unido~, em gÔzo de b6ha 
de estudos, tendo obtido o grau de Master of Scicnre em Admi
nistração Pública na Universidade do Sul da Califórnia. Sua 
tese versou sôbre "O Processo de Consultoria no Plano de Reor
ganização do Departamento de Estradas de Rodagem do Conda
do de Los Angeles". 

Desde o início de sua carreira de profeswr tem eminado Il 

disciplina Organização & Métodos nos vários curso~ da EBAP, 
e ministrado cursos em entidades como a Petrobrá~, Rêde Fer
roviária Federal, Instituto Brasileiro de Administração Munici
pal e outras. Colabora presentemente, como Coordenador de 
Arca e professor, com a Escola Interamericana de Administração 
Pública (EIAP) da Fundação Getúlio Vargas. 

Na especialidade de O&l\f tem participado de diverw~ pro
gramas de assistência técnica e publicado vários artigos, entre 
outros na revista Desenvolvimento & Conjuntura. Em trabalho 
ele co-autoria, ganhou com a monografia "A Experiência Brasi
leira de Planejamento Governamental" um concurso de ensaIOS 
originais sôbre Administração para o Desenvolvimento, promo
vido pela Organização dos Estados Americanos. 



PREFAcIO 

o leitor brasileiro acostumou-se, há muitos anos, a receber, 
com o máximo respeito e admiração, as obras produzidas pela 
FGV, relacionadas com quaisquer de suas múltiplas atividades. 

:fsse jllestígio foi adquirido e consolidado ao longo das duas 
décadas de bons serviços prestados pela FGV, graças aos esforços 
conjugados ele suas e(llJipes de técnicos, professôres e colabora
dores em geral, todos êlcs Imbuídos de um alto espírito de pio
neirismo alicei çcldo elll b;Fes científicas. 

Recentemente, a FG V mereceu nova demonstração dessa 
confiança ao ser firmado um convênio com a Fundação F ord, 
para financialllento de um programa de pesquisas administra
tivas tendo em vista produzir literatura genuinamente brasileira 
sôbre administração pública, estimulando, assim, as pesquisas 
necessárias para se alcançar aquêle objetivo. 

A monografia que ora temos o prazer de apresentar é um 
dos primeiros frutos dessa iniciativa da Fundação Forel. É obra 
honesta e despretensiosa; seu título sintetiza o alcance que o 
Autor desejou emprestar-lhe. Foi escrita tendo em mente os 
alunos da EBAP, que serão os administradores do nôvo Brasil, 
do Brasil que cresce industrialmente e que tem fome de técnicos 
de visão moderna. Mas não se destina somente a êles. Servirá, 
também, a todos os que, desejosos de aumentar o seu saber, não 
possam freqüentar centros de estudos. 

A apresentação do trabalho elo Prof. Breno Genari deve 
.ser precedida de uma pergunta, que julgamos de muita impor-
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tância, principalmente para o leitor (los dias atuais, em geral 
muito apressado, e que fica, o mais das "êzes, perplexo ante a 
gama quase infinita de sif!;las e expressões estranhas designado
cloras de idéias e técnicas no"as. Perguntemos, pois, em nome do 
leitor: que é PER T? 

PER T é, antes de tudo, um utilíssimo instrumento de com
paração para o administrador assoberbado de tarefas, o qual, 
não tenelo tempo (nem "O cação) a perder com minúcias, deseja 
saber o que se passa no órgão que chefia, no tocante à execução 
dos serviços. 

O PER T funciona à semelhan<:a de uma bússola, que lhe 
dirá quantIa há providências a serem tomadas para que determi
nado objetivo seja alcançado, sem desvios. É, como aprenderão 
os leitores, um instrumento de planejamento, programação e 
contrôle ele atividades encadeadas; como técnica de contrôle, sua 
utilidade é imensa: tanto selTe para controlar as etapas de cons
trução ele uma nave espacial como para programar e acompa
nhar o desenvolvimento de um festival de filmes, como o que 
foi realizado recentemente no Rio de Janeiro, com grande êxito, 
inclusive, quanto à sua organização. 

A descoberta do PERT data de poucos anos; semelhante 
à matemática, começa, quase que timidamente, solicitando redu
zidos conhecimentos especi<lis de cálculos (inicialmente, as ·1 
operações aritméticas) e "ai, num crescendo vertiginoso, alcan
çar os níveis mais altos da matemática superior. ]'vIas, não se 
assustem. A presente obra destina-se àqueles que desejam, por 
enquanto, apenas iniciar-se nesse mundo nô"o. 

Para os outros, j;í iniciados, indica o Autor farta bibliogra
fia, capaz de alimentar-lhes a curiosidade intelectual. 

O leitor é levado, lentamente, quase que pela mão, de difi
culdade em dificuldade, até que, ao final, estará senhor da nova 
técnica, a qual lhe será daí por diante, como um escravo pres-
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limoso a facilitar-lhe a ação administrativa. Essa foi, aliás, a 
preocupação básica do Autor ao preparar o plano geral da mo
nografia; fazer, de um trabalho técnico, não uma exposição árida 
e pernóstica, mas, pelo contrário, uma exposição acessível a to
dos os interessados na nova técnica. 

Em resumo: é uma obra que trata de um assunto nôvo, 
escrito por um jovem professor para uma geração de adminis
tradores interessados em modernos métodos de trabalho. 

ARMANDO BERGAMINI DE ABREU 



INTRODUÇÃO 

PERT é uma sigb utiliDlda p;tra sintetizar a expressão 
original none-americana Program Evaluation and Review Te
cltrziqlle, cuja tradução literal para ° português selia "TécnIca 
de Avaliação e Revisão de Programas" - título que não chega 
a expressar de forma nítida seu conteúdo, objeti"os e alcance_ 

Técnica administrativa das mais discutidas dos últimos tem
pos, e de ampla aplicação, sua repercussão nos meios empresa
riais poucas vezes foi igualada na história da administração_ Gran
de parte disso se deve ,\ relevânt ia do seu campo de ação nm 
tempos modernos: o planejamento, a programação e O con
nôle de projetos complexos, tarefas para as quais, até bem pouco, 
havia cartncia de instrument:tlitLtde racional, eficiente e C0111-

pleta _ O sistema PERT veio abrir novos horizontes nesse sen
tido; tôdas suas implicações administrativas e econômicas ainda 
não foram, contudo determinadas _ Colabora para a repercussão 
e aceitação do sistema sua simplicidade intrínseca, baseado 
que é na utilização elementar da teoria dos gráficos - ou, mais 
especificamente, nos diagramas de flechas _ Técnica de extraor
dinária flexibilidade, pode ser utilizada em qualquer tipo de 
projeto, desde que composto de atividades ordenadas e inter
dependentes que por sua complexidade de\am ser formalmente 
planejadas e controladas. Essa flexibilidade explica sua aplica
ção em iniciativas tão díspares C01110 construção de refinarias, 
montagem de peças teatrais, reorganizações administrati\'as, pla-
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nejamento de operações cardíacas, construção e lançamento de 
satélites ou elaborações orçamentárias. Daí o interêsse que últi
mamente vem despertando. 

Como veremos adiante, o sistema PER T, embora recente, 
se baseia numa série de conhecimentos há muito utilizados no 
meio empresarial. Reputamos imprescindível a apresentação de 
alguns conceitos básicos sôbre planejamento empresarial, para 
melhor compreensão da natureza e do alcance dos possíveis be
nefícios do sistema. 

As tentativas de aplicação si~temática do planejamento nas 
atividades administrativas 1 não são recentes, provocadas que 
foram pela crescente complexidade das variáveis que norteiam 
as decisões executivas. Tais variáveis decorrem da competição 
mais acirrada, da necessidade do aproveitamento "ótimo" de 
recursos financeiros, humanos e materiais, da diversificação e 
expansão do mercado consumidor etc. 

No entanto, os estudiosos da administração "Costumam ser 
unúnimes em afirmar que a concepção de planejamento ainda 
carece de maiores refinamentos, aceitação e divulgação, mesmo 
nos centros cultural e econômicamente mais avançados. 

Progressos notáveis já [oram conseguidos, é certo, na áre:l 
do planejamento parcial, em setores específicos mais sensíveis à 
programação em função do elemento tempo. Tais progressos, en
tretanto, vão se tornando raros à medida que nos aproximamos 
de um planejamento global, capaz de envolver todos os sistemas 
operacionais de uma organização, integrando-os numa linha de 
ação única. Aqui, o sistema PER T constitui grande avanço, per
mitindo considerar, em um único instrumento gráfico, não ape
nas os estágios diversos de determinado conjunto de operações, 

1) O têrmo é aqui tomado no seu sentido mais genérico, envolvendo 
tanto a administração "global" como as atividades especificas de uma 
emprêsa: produção, vendas, pessoal, etc. 



INTRODUÇJ\O AO PERT BÁSICO xv 

mas, também, suas vanaveis principais de tempo, custo e re
cursos necessários. Além disso, dispõe os dados de forma a per· 
mitir contrôle seguro e sistemático dos acontecimentos e, o que 
é mais importante, com a devida antecedência, para eventuais 
ajustes ou adaptações. Assim, a flexibilidade do PER T não se 
refere, apenas, a sua aplicação em grande parte dos segmentos 
da vida administrativa de uma emprêsa. A elasticidade inerente 
ao sistema permite um replanejamento imediato quando acon
tecimentos inesperados o exigem. Mais adiante, êste aspecto será 
discutido com detalhes. 

As atividades de planejamento e contrôle de empreendimen
tos sistemáticos e ocasionais de uma administração constituem 
a tônica das decisões no nível de alta gerência, compreendendo 
as apreciações sôbre meios e objetivos a serem alcançados a 
curto, médio ou longo prazo. A aplicabilidade dêsse fato se com
prova em qualquer entidade, seja qual fôr sua natureza. 

A responsabilidade pelo planejamento adquire ênfase es· 
pecial no próprio processo econômico, partindo do reconheci
mento de que sàmente uma ação racionalmente concebida pode 
facilitar a melhor satisfação de necessidades ilimitadas com a 
utilização de recursos limitados. 

r.sse fenômeno tem sido sobejamente constatado no campo 
da politica governamental e, mais sensivelmente, nas áreas sub
desenvolvidas, com tendência acentuada à elaboração e utiliza
ção de programas ou "planos de ação" para desenvolvimento eco
nômico e social. É fato notório que os países ou unidades fe
derativas de recursos limitados sentem necessidade de disciplina
rem sua ação e seus investimentos, procurando a utilização "óti
ma" de tais recursos e a maximização dos benefícios que devem 
gerar. 2 Essa busca da "otimização", que pode ser observada 

2) Alguns técnicos já alertaram para a possibilidade de se utilizar o 
PERT como auxiliar no planejamento do desenvolvimento econômico 
de países ou regiôes subdesenvolvidas. Como será especificado mais 
adiante, a primazia da operação do sistema nesse sentido cabe à 
União Soviética. 
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tanto em alguns países como nas emprêsas mais poderosas, C:~· 
plica a curiosidade quanto a um sistema que discipline e racio
nalize suas atividades, como é o caso do PERT 

Paralelamente, a necessidade eventual de se cumprir um 
dado programa dentro de determinado período de tempo, em 
outras palavras, a necessidade de levar a bom t[Tmo um pro
grama com data final marcada, ou com limitação de tempo, 
contribui para maior aceitação do sistema. Em situaç<1es como 
esta, os eventuais atra~os e perdas de tempo têm ele ser de certa 
lonna previstos, controlados e contornados tão ràpidamente quan
to possÍYel. Talvez essa necessidade - mais do que a utilização 
inteligellte de recursos - seja a maior responsável pelo entu
siasmo com que se vem adotando o PER T, tanto nos Estados 
Unidos, onde é aplicado cada vez m:lis intensamente, como no 
Brasil, em sua fase pioneira. 

Em suas li nhas gerais, o processo econômico de q ualq uer 
entillacle desenvolve-se de acônlo com três estágios interdepen
dentes: pbnejamento, execll~-ão e contrôle. Dentro clêsse esquema, 
o pbnejamento constitui, Ilecessàriamente, o primeiro passo nas 
operaç<1es de uma emprêsa, que n:io pode alcançar seu fim ma
terial - a produc;ão de bens ou serviços - e nem seu objeti \-0 

formal - a obtenção de lucros compensadores - sem a determi
naç:io pré\-ia de seu comportamento, mesmo que eSlabelecido de 
forma imperfeita. 8 

A tarefa de planejar não se limita ~'t simples determinação 
de objetivos (que é apenas um dos estágios necessários do pro
(('\\u), mas illdlli LúcIa a gama de medidas que cap~!cite a orga
lli.CI(::iO a atingi-los tão plenamente quanto IJossí\'el. 

É dentro dêsse c,qucma que o ,j,tcma PERT deve ser com
preendido, j:í que \ isa ú construç:io de Ulll lJrocesso "ólimo" ou 

3) E. Grochla, "Pren:-quisites for Optimum Plann'IlG in an Enterprise", 
in Management Internacional, n.o 2, 1962, pág. 6'7. 
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ideal par.a se alcançar um determinado fim, dentro de limita
ções prevIstas. Êsse processo ideal apresenta, porém, dois compo
nentes extremamente importantes: o primeiro é a interdependên
cia dos diversos setores ou atividades, integrantes do plano total, 
interrelacionados de formas diferentes, no tempo e no espaço; 
o segundo é a impossibilidade de previsão do futuro, que in
troduz no processo uma relativa margem de insegurança. 

Consideremos êsses dois aspectos separadamente e vejamos 
como ambos são tratados dentro do sistema PER T. 

Quando falamos na "otimização" de uma determinada linha 
de ação empresarial referimo-nos às melhores condições possí
veis da relação entre os benefícios gerados por um plano (em 
função da consecução de seus objetivos) e seu custo. Um dos 
aspectos ligados ao problema é o da interdependência dos diver
sos elementos componentes do plano. Qualquer programa de 
ação deve ter suas variáveis integradas num todo coeso e os seg
mentos parciais de um plano devem estar dirigidos para um 
mesmo padrão consistente de objetivos comuns que devem re
forçar-se mutuamente e fundir-se numa seqüência articulada. 

Assim, os administradores de programas complexos têm como 
principal problema êsse "refôrço mútuo" ideal das diversas eta
pas e sua "fusão" num todo concebido racionalmente - em ou
tras palavras, a coordenação dos elementos componentes do 
plano. 

Experiência mil vêzes repetida ensina que o atraso de de
terminada etapa cria problemas e dificuldades que retardam o 
término do projeto; ou que o "esquecimento" de uma providên
cia qualquer pode, por sua vez, impedir que determinada etapa 
seja atingida ou nOva atividade tenha início. 

Os instrumentos administrativos até então disponíveis para 
o administrador não previam tais ocorrências; as diversas moda
lidades de cronogramas de execução e outros gráficos de contrôle 
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(o gráfico de Gantt, por exemplo) não funcionavam a contento 
em projetos de maior complexidade - os quais vão se tornando 
cada vez mais comuns em nossa era de "engenharia maciça" " 
e rápido desenvolvimento tecnológico. 

O sistema PER T foi desenvolvido levando em consideração 
êste problema, visando fornecer ao administrador um instru
mento que não somente racionalizasse a seqüência das operações 
de um projeto, mas servisse, também, para seu contrôle efetivo. 
Em síntese, a essência mesma do PERT é mostrar gràficamente, 
mediante a utilização de diagramas, a interdependência das ati
vidades de um plano, aprimorando a idéia original dos conheci
dos fluxogramas de execução. 

Outro aspecto refere-se aos fatôres imponderáveis do futuro, 
dada a impossibilidade de uma previsão acurada que tem levado 
muitos administradores a descrerem da possibilidade ou validade 
de um planejamento detalhado. Essa incapacidade de previsão 
é habaualmenle relacionada ao elemento tempo. Em oulras pa
lavras, o problema comum do administrador é determinar ou 
fazer com que outros responsáveis determinem, de antemão, 
quantos dias, semanas ou meses serão necessários para o término 
de determinada atiYidaue, o que conduzirá, logicamente, ao co
nhecimento, ainda que impreciso, do tempo total a ser consu
mido na sua execução. O sistema PERT iorneceu uma solução 
para êsse problema através de aplicação elementar do cálculo de 
probabilidades, forçando o planejador a pensar em têrmos de 
analogia com outras atividades já realizauas. Na verdade, o 
PERT inovou sensivelmente no campo do planejamento com a 
introdução dos tempos estimativos, cuja validade ainda não é 
aceita unânimemente pelos técnicos conhecedores do sistema. Essa 
preocupação com a determinação do tempo a ser consumido pelo 

4) A expressão foi criada por PaulO. Gaddis, in "Thinking Ahead: 
The Age of Massive Engineering", Harvard Business Review, janeiro
-fevereiro de 1961, pág. 138. 
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projeto total e pelas suas etapas, juntamente com seu mecanismo 
gráfico, constituem os componentes fundamentais do sistema 
PERT. 

Em resumo, o PER T é um sistema técnico que disciplina a 
elaboração de um projeto e o contrôle de sua execução, através 
da utilização de diagramas e da representação gráfica. Se o ad
ministrador preferir utilizar do sistema apenas a preparação do 
diagrama, sem a inclusão das variáveis de tempo de execução, 
custo ou recursos, ainda assim estará obtendo bons dividendos 
dos gastos feitos para sua aplicação. Alguns técnicos estimam 
que a utilização do diagrama representa de 70 a 90% do valor 
do sistema. 5 Contudo, o PER T é um instrumento de planeja
mento e contrôle por demais valioso para que seu uso sofra tais 
limitações tanto mais que com êle se obtém excelente meio de 
prognose administrativa. 

Uma vez adotado, o PER T força o planejador a pensar logi
camente, obrigando-o a interrelacionar as diversas partes do pro
jeto e estas com o todo, além de fornecer ao pessoal encarregado 
da sua execução excelente guia de ação. Pode funcionar, na 
realidade, como os conhecidos. manuais de organização que pro
curam integrar as diversas decisões administrativas num todo 
consistente, harmônico e coeso _ Nesse sentido, é impossível dei
xar de correlacionar o sucesso da aplicação do PER T à maturi
dade da organização. Instrumento extremanente formalizador 
do comportamento administrativo, seu uso repercute diretamente 
no processo decisório da entidade e abre perspectivas curiosas 
de análise no campo da teoria de organização. 6 A experiência 

5) Charles W. Getz, An Over-All View of PERT, in Gabriel N. Stilian 
et. alo, PERT: A New Management Planning and Control Technique, 
American Management ABsociation, N. Y., 1962, pág. 9. 

6) Mais adiante será tentada uma explicação da importância do PERT 
em relação ao processo decisório. No que se refere ao processo de 
formalização, em tese, ver John M. Pfiffner e Frank P. Sherwood, 
Administrative Organization, Prentice-Hall, Inc. Englewood lifts, 
N. J., 1960, pág. :;106. 
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mostra que o PERT permite melhor compreensão de sIstemas 
~:dministlativos, muitas yêzes despertando a atenção dos admi
nitradores para a complexidade e a interrelação das operações 
da organização, Qualquer sistema operacional é um conJunw 
complexo de diretrizes políticas, equipamentos, recursos huma
nos e financeiros, normas técnicas, processos, relações informais 
etc., q lIe devem ser integrados de forma tão eficiente quanto 
possível, em situações em que, por vêzes, a eficiência é condição 
mesma de sobrevivência. 

O sistema PERT não é, porém, o único método cientíllco 
recente aplicado aos esforços de planejamento empresariaL Al
guns setores de uma organização, que demandam planejamento 
(Ie suas atividades (como as já citadas áreas de produção ou 
vendas, por exemplo), têm sido sistematizados de acônio com 
modelos matemáticos que se aproximam da realidade na medida 
em que consideram os vários fatôres que influenciam a "otimi
zação" do processo. Vários métodos particulares são aplicados a 
áreas específicas na busca de soluções "ótimas", sendo que os 
mais conhecidos - programação linear, teoria das filas, teoria dos 
jogos etc. - são geralmente englobados sob a designação de "Pes
quisa Operacional". Na prática, sÓ raramente tais métodos são 
incorporados num conjunto unificado de planejamento. Assim, 
o sistema PER T, embora menos refinado do que a "Pesquisa 
Operacional", vem somar-se a um conjunto cada vez mais com
plexo da ma temática aplicada à administração. 

As possibilidades de aplicação dessa tecnologia nascente -
c: também do PER T, em proj etos de grande porte - estão inti
mamente relacionadas com o desen\'oh'imento elos computadores 
eletrônicos. Os computadores permitiram às emprêsas o proces
samento r~ipido e, se necessário, a estocagem de grande número 
de dados. O acesso a êsses dados requer pouco tempo e a máqui
na, Ullla "ez feita a programação, pode fornecer uma série de 
decisões parciais. Êstes desenvolvimentos são essenciais para a 
aplicação maciça cIo PER T em projetos cuja complexidade re
queira o processamento eletrônico dos dados necessános. 
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Mas, como qualquer técnica administrativ<l, o PERT é um~ 
faca de dois gumes. Seu uso precipitado ou irracional podc 
provocar grandes problemas. A aplicação de qualquer técnica 
requer conhecimento especi:diLado; o homem é, indubitàvelmcn
te, o principal fator do sucesso ou insucesso ele todo empreen(li
mento administrativo. Nenhum sistema pode ter sua eficiência 
garantida independentemente das qualificações pessoais de quem 
o concebe ou utiliza. 

Corno será salientado mais adiante, o PERT não c urna ex
ceção a essa regra; os resultados dc seu uso não podem ser me
lhores do que os técnicos que o utilizam. Seu emprêgo, parti
cularmente em projetos de maior complexidade, demanda urna 
série de requisitos, tanto da parte do pessoal envolvido corno da 
própria organização, com respeito à sua capacidade e maturidade 
técnica. 

Sem a tornada de algumas precauções a aplicação cio siste
ma PER T poderá ser inócua ou mesmo desastrosa. Tal adver
tência é necessária, embora êste trabalho não tenha por objeti
vo preparar Ci neófito para aplicar o PERTa projetos comple
xos; visa, apenas, familiarizá-lo com o sistema e fazê-lo conhecer 
~ua natureza, características e terminologia, além de mostral, 
através de alguns exemplos, corno vem sendo aplicado no Bra
sil. Ao leitor desejoso de aprofundar seus conhecimentos sijbr::: 
o PER T, ou eventualmente interessado em aplicá-lo, aconselha
mus a leitura de urna série de ensaios, especificados na biblio
grafia; muito útil será, também, o contato com entidades aLI téc
nicos com experiência na aplicação (lo sistema. 

Plunl) do trabalho 

o presente trabalho sôbre a teoria e aplicação do sistema 
PERT usa sua exposição dentro de uma seqüência lógica e or
denada e que abranja de forma sucinta, seus aspectos mais ge
rais e importalltes. Os clados em que se fundamenta foram re
colhido~ atra"és da triagem c reformllL!(Jío ele inform,lções con-
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tidas em múltiplas publicações sôbre o assunto, notadamente na 
literatura especializada norte-americana, e de uma série de con
tatos e reuniões informais com técnicos brasileiro:i que viveram 
ou estão vivendo a experiência. 

O trabalho será dividido em três partes: a primeira trata 
dos conceitos gerais do sistema, envolvendo seus antecedentes 
históricos, fundamentos, conceituação, características e campo~ 

de aplicação; a segunda, de sua metodologia ou aspectos técni
cos; a terceira formalmente relata algumas experiências brasilei
ras, sejam elas concretas ou em fase de planejamento. 

Ao tentarmos a conceituação e caracterização do sistema ti
vemos de decidir até que ponto deveriam ser descritas suas im
plicações dentro do âmbito das teorias de administração e de 
organização. O exame de tais aspectos comporta digressões, já 
que constitui um enfoque original para o estudo de vários pro
blemas que são o cerne atual daquelas teorias, tais como plane
jamento, contrôle, coordenação, processo decisório e tantos ou
tros, além de envolver diretamente o próprio e tão atual con
ceito de jecdbach. Assim, teremos de nos restringir a algum 
clêsses aspectos, deixando vários outros para considerações poste
riores. Também no tocante à metodologia do sistema, tivemos 
de fixar alguns limites à descrição de seu mecanismo e de seus 
componentes já que, a partir de certo ponto, o sistema pode en
volver complexos cálculos matemáticos e uma série de outros 
conhecimentos especializados; mas o leitor terá os dados funda
mentais para estudos mais aprofundados. 

N a parte referente às aplicações concretas do PER T serà 
dada ênfase especial ,\ experiência do Govêrno da Guanabara, 
da qual muitas deduções poderão ser tiradas para a compreensão 
do mecanismo do sistema e complementação de alguns aspectos 
abordados na Parte II. Antes, porém, de descrever as aplicações 
concretas, houvemos por bem utilizar uma exemplificação mais 
simples, a fim de ilustrar os pontos mais relevantes da metodo
logia do sistema. 
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N O que se prende à parte teórica do PER T, a dificuldade 

foi selecionar, entre grande número de publicações sôbre o as
sunto, os conceitos e informações realmente mais relevantes para 
a fundamentação desta monografia. 

O relato das várias aplicações práticas do sistema, foi enor
memente facilitado pela boa vontade e cooperação dos técnico~ 
brasileiros consultados, sem os quais grande parte dês te traba
lho não seria possível. Mencionaremos, entre outros, o coman
dante Geraldo N. Silva Maia, do Instituto de Pesquisas da Ma
rinha; o Engenheiro Léon Clémcnt Rousseau, consultor indus
trial e econômico; os Engenheiros Luís Alberto Linhares e New
ton J. Newland, do Centro de Processamento de Dados da Com
panhia Vale do Rio Doce; o Professor Carlos AuguHo Guima
rães Cordovil, da Universidade da Guanabara, Escola Nacional 
de Ciências Estatísticas e IBM do Brasil; e, com destaque espe
cial, o Dr. Oswaldo Bittencourt Sampaio, Chefe da Assessoria 
de Contrôle da Execução Orçamentária do Govêrno da Guana
bara. A todos êles, a par de nossa admieação e respeito 
profissional, expressamos sinceros agradecimentos. 
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PARTE I 

CONCEITOS GERAIS 



1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

U ma das unidades de maIOr 
envergadura técnicl da Mari
nha Norte-AmerJLana é o Spe
cial Projects Oftice) diretamen
te subordinado ao Secretário 
da Marinha, que por sua vez 
preside um Comitê de Mísseis 
Balísticos. Aquela unidade 
possui um staft militar e cio 
vil relativamente pequeno, que 
forma uma fôrça-tarefa com a 
responsabilidade de atingir ob
jetivos altamente prioritários 
no menor espaço de tempo pos
sível. As posições que envol
vem direção técnica, planeja
mento e administração são 
ocupadas por oficiais navais al
tamente qualificados e experi
mentados, bem como por fun
cionários civis cuidadosamente 
treinados, num total aproxima
do de 500 pessoas. O Special 
Projects Ollice tem como atri-

buições principais a produção, 
desenvolvimento e teste dos 
mísseis Polaris; a coordenação 
de tôdas as fases da construção 
de submarinos a propulsão nu
clear e o desenvolvimento de 
sistemas avançados de comuni· 
cação; a produção, desenvolvi. 
menta, teste e lançamento de 
sistemas de navegação; o trei
namento de pessoal na utiliza
ção dêsses novos sistemas e 
equipamentos; a realização de 
testes que possam garantir 3. 

entrega dos novos sistemas no 
prazo previsto; a construção de 
todos os requisitos para a pro
dução, teste, inspeção e manu
tenção dos novos sistemas; e a 
administração de tod03 os re 
cursos envolvidos no Progra
ma Polaris. T 

Uma das llllclativas mais 
importantes e dispendiosas do 

7) Polaris Management, Special Projects Office, Departament af the 
Navy, Washington, D. C. revised February 1961, pág. 3. 
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Spccial Projccts Office teve iní
ÓO em 1957, com o citado Pro
grama Polaris, e tinha duas ca
racterísticas essenciais: a pri
meira era a própria complexi
:Jade do projeto, que envolvia 
.1 fabricação e montagem de 
cêrca de 70 mil peças diferen
tes; e a segunda, a premênci.t 
de tempo, dada a situação mi
litar da época o 

O Programa Polaris, por 
conseguinte, foi a motivação 
inicial para a solução de um 
problema que não era afeto 
apenas ;lquele projeto específi
co: a necessidade da criação de 
um método nôvo para o pla
nejamento, a avaliação e con·· 
trôle de programas complexos, 
já que os anteriormente em
pregados vinham se mostrando 
insatisfatórios para empreendi
mentos de maior vulto o Com 

êsse objetivo reuniu-se, em 
princípios de lD58, uma equipe 
altamente qualificada para es
tudar a possibilidade da apli
cação, em novos moldes, de mé· 
todos estatísticos e matemáti
cos o A equipe era formada 
ele representantes técnicos da 
Booz, Allcn anil Hamilton, a 
maior firma de consultores de 
emprêsas dos Estados Unidos, 
da Divisão de Sistemas Míssei!O 
da Lockhccd Corporation e do 
próprio Spccial hojat Office. 
Dêsse estudo em conjunto sur
giu e desenvolveu-se o Pro
grarn Evaluation and Rcview 
Tccll7liquc, que se tornou ime
diatamente conhecido e divul
gado através da sigla PERT. 

O PER T foi, então, adota
do nas tarefas de planejamento 
e contrôle de execução do Pro
grama Polaris, 8 com resultados 

8) Há alguma divergência nas fontes consultadas quanto à data de ini
cio da aplicação do PERT. A publicação Polaris Management, op. cit., 
indica que o sistema começou a ser aplicado em fins de 1958. Charles 
W. Getz, em PERT: A New Management Planning and Control Tech
nique, relata que a Marinha Americana utilizou-o em princípios de 
1959. Dois relatórios publicados pela Marinha, porém, informam que 
os estudos tiveram início em 27 de janeiro de 1958, e que foram ul
timados em setembro, quando então aguardavam apena.o; autorização 
para serem implantados. Em julho suas linhas gerais já haviam 
sido determinadas. (PERT: Summary Report Phase l, Special Pro
jects Office, Department of the Navy, Washington, D. C., julho de 
1958, e PERT: Summary Report Phase lI, idem, setembro de 1958) . 



concretos extremamente auspi
ciosos. Não só o planejamento 
foi realizado dentro do prazo 
previsto, como sua execução 
foi ultimada cêrca de dois anos 
antes da data prefixada. A re
percl!s~ào 10i lnH::LUata nos di
"ersos setores da indústria de 
defesa e espacial dos Estados 
Unidos. Atualmente, quase tô
das as organizações do Govêr-
110 envolvidas nos programas 
especiais e os grandes emprei
teiros da indústria utilizam o 
sistema .. \ Fôrça Aérea Ameri
cana, por exemplo, começou a 
utilizar o PERT em fins de 
J ~)5~). As emprêsas que dese
jam participar dos programas 
de defesa nacional dos Estados 
li nidO'i reconhecem a neces
sidade de desenvolver seus co
nhecimentos sôbre o PERT 
para poderem competir na ob
tenção de contratos, já que o 
~istenJ:l tornou-se pr;'tticnnell
lC compulsório. 

Mas a adoção do PERT pe
las emprêsas privadas não se 
limitou à participação nos pro
grama~ governamentais ou mi
litare,: passaram a utilizú-Io 

7 

em diversos outros projetos, 
fora daquele campo de concor
rência. l\J ais ou menos na mes
ma época em que a Mari
nha Americana desenvolvia o 
PERT, a companhia DUPOllt, 
preocupada com os custos (Tes
centes e o tempo exigido pal:l 
levar novos produtos do est;í
gio de pesquisa ;'[ produção, 
iniciou um estudo com a as· 
sessoria da Hemington Rand 
Division da Sperry Rand Cor· 
poratio11, do qual resultou uma 
técnica hastante semelhante ú 
do PERT e que se tornou co
nhecida (orno CPM ou Criti· 
cal Fath ilfethod, cujo corres
pondente em português é ".iVIc'· 
todo dll :rTilha Crítica" ou 
"Call1illho Critico" (). O uso 
dessa yariaç:ío do PER T tam· 
bém se divulgou com grande 
rapidez, muito espeôalmentc 
Ilas indústrias de construçlu. 
Estudos semelhantes se sucede· 
ram e a aplicação do siste:n;t 
foi-se estendendo a vúrias 01'· 

ganizações, tanto no campo da 
administração privada como 
!lO da administração pública. 
Desde o advento do PERT 

9) Robert W. Miller, "How to Plan and ContraI With PERT", Harvard 
BUEiness ReviI21U, VoJ. 40, n,o 2, março-abril de 1962, pág. 94. 
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grande número de pesquisas 
vem ~el1do reali/ado Yisanclo 
sua adaptae;;"io a comlic;ões pí~· 
culiares ou a objetin)s especí 
ficos. Em conseq üi"ucia, surgi
Llm novos sistemas técnicos co
nhecidos pelas siglas LESS 
(L:ast Cosi Est!/lU/tillp.; alld 
Sr!z('([lIhllg), RAi\lPS (RC,\Ollr

rI: A [[ural !Ol/ mlll lU 111 ti-Pro ject 
SC!/f'rlllfillg) e outros, De modo 
geral, tais pesquisas vêm sendo 
levadas a deilO por entidades 
militares e por grandes emprê
S;lS particulares. .\quêle que 
q li iser est lidar detalhadamente 
;, e\'olt/(;;ío do PERT Iicar,í 
;'lIrpreendido com o número de 
estlldos realizados s(Jbre () sis
tema e suas variante,;,. Em 1~J62, 
,'penas quatro anos após () apa
recimento do PERT, havia 
(trca de ·100 manuais, artigos 
(' ensalOS stJbre a 1100'a tl~cni

(a, I" .\tl' o mesmo ;1110 1'oral11 

registradas pelo menos ·IU \;t. 

riações elü sistema com nomes 
diferentes, 1I o que COl1>titui 
um il1dicador significativo cLt 
amplitude das pesCJuisas relat i . 

vas ao ,istema c sua, ;,plict
~'ões . 

Seria aniscado inlorm.u tOIll 

precis;10 <j uem in trotluziu o sis
tema no Brasil. Um dos centros 
pioneiros foi, certamente, o 
Grupo de Pesquisa Operacional 
c CompUlaclores Eletrônicos cio 
Instituto de Pesquisas da l\I;tl i· 
nha, que talvez tenha elabOl;I
do o primciro trabalho de ::-;1.'11-

de repercussão sôbre o :!.,~lt!l-

10. I~ Qtla~e ,illlultànclmellic 
surgiram outros artigos em H'

vistas e'peciali/adas em adllli
nistra<;ão, todos em 196;;. I~ ;\ 

Coonlcnae/ío de PLt1lo, (' 01-
<;amelllo cio Estado tLt (,ual1<1-
bara publicou, então, Ullla SL'

rie de ap(Jstila~ sucÍnL', para 

10) Charles W. Getz. op. ci/., pago 11. 

11) Robert W. Miller, op. cit., pág. 95. 
121 Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia, "PERT: Uma T['c;lica 

para Planejamento de Operações", Boletim do Clube Naval, r: C 173, 
1963. 

131 "Leve a Bom Têrmo Qualquer Projeto", O Dirigente Industric.,', vol. 
4, n.o 5, janeiro de 1963, pago 15; "PERT: Truque Cienti
fico para Reduzir Tempo e Custos", Direção, n.o 13, janeiro àe 1963, 
pág·. 20; "Aonde Leva o Caminho Crítico", Direcãr'J, n," 
21, setembro de 1963, pág. 35. 



II~O interllo, de circulação li
mitada, e a Revista de AdJlli
nistração de Em {n-êsas da FUI1-
d;l(:ão Getúlio Vargas, j;í em 
196-1, publi(()u um ensaio só
bre o advel1to c!q PERT c suas 
implicações, l' Também a Pc
trobrás elaborou algum;]S 'Ip';'.,
rilas para \hO intCll1o, 

:-\ão ohSLlIHC ,C:l ;1 biiJli,)
grafia sôbrc o I'ERT rc:latin
mente incipiclltc no Brasil,' 
'lua técnica pOlle () di ntlgach 
110 meio clllprcs;lliaL j;í em 
I~J63 y;íri;IS experiências signi
ticativas foram iniciada'i, algu
lIlas delas rclatÍ\-a, a cmpreel!
dimentos complc:xl)) _ _ \ de 
maior \ulLO foi. (;dH'/, de ini
ciat iva da Coordell;H;1o de 1'LI
nos e On:;1lI1C1Ito do 1::,ta<lo c!;1 
(;uanabara, ;lO dar os primei
ros e c/ecisi H), };;h,(J'i para a 
;ldoÇ;10 do PEl{T no jJlOgralll,. 
de obras públic ;h, lanto 110 

planejamellto (' «JIlt)(')k de 
l'xecueJio do (Olljlll1 l O (orno de 
cada obra i.SOl<ICl;t, E"a inici;l
ti\'a, dcsuita ILI l'<11tc III dê,,
te trabalh(), 1('\ c' illljJliC;I()(, 

diretas nas di versas propostas 
on:amcnl<írias e envolveu um 
amplo esfôn;o de treinamen to 
de deLcnas de engenheiros a 

serviço do Estado, no que fo
)';1111 assistidos por uma firma 
de consultores especializados, 
P:lra comprovar a validade do 
,i"tel1Ll e demonstrar o seu nle
c;llli"lllO foi escolhido o proje-
10 de (OIlSIJ'll~'ão da Aduto!.l 
do (;lIandl', a obra de ffilior 
vulto (Lt,.; que estão sendo lev,l
d;ts a dei 10 pelo Estado atl\:.!l
mente, OUlra telllati\';t exl":'
limenul foi iniciada pela C~;tlI
pan!tü Vale do Rio Doce ,lO, 

planejamento e (Oll trôlc de:' 
exccução do jJlc)' elo PôrtoJ 
dc Tubarão, no Espírito .'):111-
(e), Ellllegllc a rc.spomabilid;t
de ;1 uma firma particular de 
cngenharia, a Divisão de Dc
"e!J\uh illlelllo daquela cntida
de c,taluiu em contrato a uti
li/;!(Jio compulsória d() siste
In:1 PERT na programação c 
(illltrt)le da obra, Também 
essa experiêllcia ~cr;í relatada 
Illai., adiante em SU;IS linhas 
,C',cr;li,. ,\ I'l'lrobds, em ~lIa Rc-

14) Alexandel' Billon, "PERT: Nôvo Sistema de Planejamento e Con
trôle", Revista de Administração de Emprêsas, vaI. 4, TI,o 10, março 
de 1964, pág, 91. 
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lin,ll i;t de Duque de Caxias, 
t amb0m está aplicando o sis
(em;!, illic ialmente 110 planeja
!llenio cLt, "par;lda,," P,lLt ma
llutenc;lO, numa ('xperii'~nci;l 

CJue 1l1O'ira resultados compen
-,adore," <jllallto ;'t ret!llC,ão dc 
tempo. O PERT tamb011l de
\cr;'t ,'Cf utilizado, CIll futuro 
próximo, no plancjamento de 
lIln;l organúa<:ão dc ell~illo S11-
periol', ,c!?;undo um:1 id0i;1 cL 
;lplic;l<:ão cuja sistemátiet ,eL'1 

descrita IlCi.te trao;dho. I, 

O mesmo processo de CXP;Ul

,;tO do PERT nos Estados Uni· 
dos tem-,c rcflctido, em menor 
escala, no Brasil, ollde o si',
tema tcm sido ohjeto dc uma 
divulgação crescelllC impulsiil
nada pela curiosidade dos ad
Illin iSI f:ldores, de"IJC'lt<Jc! a n;tu 
>ú peLt, pllhli(;;c:ü('s disponí
\T-i, como tambl'm pelas p:t!(:.,
tIas ,uc ('"i \as re;d i/,ldas em 
(en tro~ (01110 () Clll be de E11-
genhari;l. ;[ Func!a(,;IO (;etú!io 
Vaq"ac, (' ;l lJni\ersübdc Cat/. 
J i (;1. '1 am bl:m tem ~id() cada 
\('/ m:,i, inlCll'O () illtcrc:imhio 

de eXjlcriências e contatos ir;

formais entre técnicos conll('
(edores elo PERT e aclmini,
lradorcs !lHe interessaclos. A 
repercll",:1O dos resultados ob
tidos e sua dintlgas'ão em c,
feras cada H'Z mais amplas ill
dicam com "e,~llrall(,'a que () 
,sistellta sCLi progressi"amentc 
aplicado 110 p;!Ís, em e.'lcaL! 
sempre ClC'(Cnle. c con.'ltituir;í 
mais lima técnica cujas linhas 
gerais se);to de conhecimento 
obriga t C'JI io para os que dese
jarem m,lIuer-,e atualizados 
quanto ;10 progres,o elas citn
eias admilli-,[rati\"a,. 

Poucos dados existelll sôble 
;t re»Cl( ltSS:W do PERT na Eu
ropa. Uma cLts fontes cOIlsul
lall;t, illdi( <I, jlorón, que eSI;i 
em lran( a utili/;IS';(o no Vc!ho 
Contincnk. Il:tj;\ \i"to o d('
poilllcn t () de lIIn membro d;t 
_\caderni;1 de Cil-ncias So\i0ti
Cl, l'w/. _\LirJ..:. :'lI, Colanski 
que, dULmie lima (onferência 
lia A IIlCr/11I1I ,Hllllilgl'lllcnt A 1-

,I!)cúllúm, cm junho de 19(j~. 

decLllOll <jllC () prRT ,<;cli,l 

15) O rElato de tais cxpr:'i'::ncias não esgota. certamente, o número das 
tentativas brasileiras de aplicação do sistema, tanto na Guanabara 
como em outros Estados. Entretanto, um levantamento completo 
Sf ria, é óbvio, tôlrcIa inviável. 



Wúldo !lO planejamento de tô
da a economia da União So
yiética para o ano de J %'J. ~ \ 
(;rã-Bretanha lidera a aplic:t
<,;to do sistema na EUrop;1 Oci· 
dental, embora com IIIll ,111;1 

1 I 

so de dois anos em rebção ao,' 
Estados Unidos. Quanto :1OS 

demais países, stí há rcfcrên· 
(ia COIHTeta ao Canadá, cuja 
indústria começa a lltiliza" o 
CPM. I,; 

161 Alexander Billon, op. cit., citando "Shortening Project Plann~ng", 
Business Weels, 7 de julho de 1962, pág. 104. 



2. FUNDAMENTOS DO SISTEMA PERT 

.\Ille,' de conccjill:lrlllCl) (' 
t!ccilh:lrmos (I mccanisl1\o do 
,j,lcma PERT, ser:'1 aconsclh:'I' 
\ cI :, cxposi(;:\o de uma série 
de ;1']1('cloS reIcYan!cs rebôo· 
nado, com as idéias de p];lIlej:l' 
IllClllo e (ollll'úle <ldl1lilli~lra

ti\o. 1':lI:' lima compreens;t() 
JlIaj, ampla e ~egllra de !()da, 
:IS imjJljc;,~'ôcs daquela !(c· 

1I1C<1 , 
Dc\('·"c ,alicn!<Ir. :llIle> de 

1I"do, <jlle o PERT t~ de (()!l

ccp<Jio bastante ,imples, c (~ 

nessa ,implicidade q lIe reside 
S<.:ll gr:lIlde mt:rj!o. lIm de SCIIS 
:"!JC([OS CsscJ](jais l' que SILI 
:1(10(;'10 pritlicame\l[C obriga () 
n"'l Hlll ,;'nc!, ou os rcspolls;"t \ei ~;. 
por IIIlI d;t<!o pl'ojelll a pbllC' 
j;lll'llI '11;lS ;1( ividadcs <I,e for

I!la dl'l:tlh;ab, L'cioll:t! (' lr'lgi· 
(;t, t'ma \'C'/ Íl'ilo (-sse pbIlC
j:mlCI!!", (' c!alJor:,d:! ;1 I(.."})('(

ti,,,, jl1Ilgrama<,;'o do )lj{)jC[o. () 

;ldl!lilli"tlador p:"sar;'1 a dispo) 
Ul' [li}! .<"'('g~.nq inQrU:1H'pio d·~ 

COJllrúJc de cxcclIção, llUh 

poderoso do que os atualmen
te dis]Joní,'eis _ O, métodos :tli

teriorc~ :10 PERT possibilit:l' 
\'<lm :lpcn:l\ uma programa('-:-ít) 
geral (Li., :Ilividade'i, prcvcll
do-se s<\mclIle a, g-randes el:!· 
)las do projcl (), Os detalhc, 
,urgi:IIll duralltc o correr da, 
()pera~'<'íes c :iS di ficllldades " 
impedimentos só eram ]>rc,
,sentidos quando a ação pre\'cll· 
li\'a não . .,e falia mais possível, 
Conseqüentemente, as tarcfa, 
ele pLlIlejamelllú, programa(,'ão, 
c()ordell:,~'ã() e cOlltrtJle, que! 
se tralasse do projeto com" 
!Im todo, (jller de seus segmcll' 
tos. tOln:I\':II1l-Se cxtremamel1[.' 
difícci,. Ijll:lll<!O Ilão IIn»(,,

sfveis, .\JesllIo () gráfico de 
Cantl, de liSO tão divulgadll. 
não pcrmi te 1 cprcsclltar a i 11-
lcr-H-Lic;'", (LI', diICIS:1S atiliel:l
des de 11111 plano. Ao dispo; 
('slas ati\ id:.tl!c, n:1 form:1 ,k 
bar!:1S hOl i/Ollt:lis, num ';',1.'. 
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ma de eixos, o administrador 
vê-se tolhido em sua tarefa de 
comparar progressos em reJa
<:ão a barras <)ue representem 
IIlIl trabalho que cubra longe 
período de tempo, 

Ao clesenvoh'er-se determi
nado mecanismo de planeja
mento e contrôle de projetos, 
que poderá esperar clêle o ad
llIini~trador? Inicialmente, qlle 
('sse mecanismo fOrIle<:a um 
planejamento sistemático 1':11':t 
o desenvolvimento do progra
ma de ação, com os detalhes 
desejados integrando-se 11êle 
as variáveis tempo, recursos 
disponíveis e custo operacio
nal, Em segundo lugar o sis
tema deve permitir a clabora
<;;10 Lipida de planos altemati
"OS, lJue possam 1110strar as 

. ('on,ecluencias das alterações 
na seqüência de ati \'idades, ou 
- o (lHe é extremamente im
portante - das modificações 
introdllzicla~ nas vari;l\'eis" en
volvidJ", Mas isso ainda n'lo 
~erá ~uficientc, O sistema e1e
ver;; conter um mecanismo di
lI:l111ico de informações, capai 
de pos'iibilitar ;'j administraçã() 
;IS ;J<Jjes corretivas necess;irias, 
;ll1tes que os dei tos de cleter
lllin:H 1" obst;'ICldo vC'nham a 

ser efetiyamentc sentidos, O 
sistcma também deverá permi
tir informações r;ípidas sôbre 
o andamento do projeto a to
dos os níveis da organização, 
numa linguagem ace;sÍvcl, De
\'e possibilitar :t administracão 
atingir o "ponto ótimo" "na 
lltiliza~'ão dos recursos disponí
veis, disciplinando a introelll
(:ão de lecursos adicionais, De
ve permitir quc cada departa 
Illcnto participante do proje
to, Oll cada rcsponsável por 
segmentos específicos, veja qual 
a sua rela~'ão com o program,t 
total e qual o impactO de sua 
ação, Deye prever economias 
cfetivas ele tempo ou custo 
através ela concentração de in
terêsse nos segmentos realmen
te vitais do programa, isto é, 
a aplicação do princípio da 
exceção, O treinamcnto do 
pessoal envolvido no sistema 
eleve ser mínimo, requerendo 
pouco tempo de adaptação, E, 
na medida elo possÍ\'el, que o 
tratamento <los dados quantita
ti,'os possa ser mecanizado, 

O PERT é o sistema que 
mais se aproxima dêsse ideal, 
tanto como instrllmento de 
planej alllCIl to como dc con trú
lc, fllJl~'ÕCS quc tl-m ocupado 
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lugar dc 1!;rande de,taque lia 

moderna literatllra de admi
l1istra\~ão, Aqui'Jes quc têm 
aplicado () PERT indicam que 
de pnn'it\Cllllelltc anIlta corno 
() sistcma mais completo dos jü 
idealizadm dcntro da tccnolo-
1!;ia administrati\a para as fun
côes dc plancjar c controlar, 
V;írios autores de rc1ê\'o t('111 
escrito silbre os aspcctos con
siderados eS'icllciais dos SlstC
mas de contrôlc; é curioso ob
servar-se corno o PER T atende 
a todos os requisitos citados. 

Em tese, ;l idéia de contrôJc 
refere-se a qualquer processo 
que oricntc uma dada ativida
de na dirc<;ão dc um objeti-;o 
predeterminado. . \. essência 
do conceito cst;i na determine!
<Jío contínua do falo de a ati
vidade ha\'er, ou não, atingi
do os resultados desejados; isso 
alltomàticamentc implica a de
tcrmina<;;10 prévia de resulta
dos dcsejados e, como é lógico, 
a cxistência dc um planeja
mento c contrôle como dois 
processos intimamcnte ligados 

e interdependentcs. Qu:tlqller 
sistema de contrôle cIlvoln:, 
neccss;'uial11ente, quatro COlll

poncnte,; fundamentai,; (a) a 
existl~llcia de um critério de 
;I\-;dia<,;!o. (b) lllll instrumell
to pc lo qual a atiyidade possa 
scr mensllLtda, (c) um lncio 
de compara,;ão entre a ati\ ida
de c () critério e~tabdecido, (' 
(d) UIll ll1CLlllisl1lo que pos'ia 
corrigir a ati"idade a fim de 
se alcallç'arclll os resultados de
scjados. 17 O PERT sati~faz i 11· 

tcgralmenlc a cstas quatro COIl

diçôes. No que se refere ;', 
mensuJ";t(.';!O da ativi<lar'{·, ]lO! 

exemplo. 

. , . a eficiência de um sis
tema de contrôle depende 
da rápida prestação de 
informações de resultauos 
;'15 pessoas que têm o poder 
de efetuar as mudanças. 
,,\ unidade de mensuraç-;lo 
deve ser coerente com o 
critério predeterminado l' 

informado de forma a LI
cilitar uma compara'\;((l.'-

17) W. Warren Haynes e Joseph L. Massie, Management: mlalysis. 
concepts and cases, University of Kentucky, Prentice-Hall Ine , En
glewood Cliffs, N. J., 1961, pág. 178. 

18) Idem, pág. 179. 



Nesse sentido, de\T-~e naur 
que grande parte do pensa
mento administrativo envolvc 
o estudo de yariac;<ies. A par
tir do momento em que qual
qucr atividade permite yaria
(;ões é importalltc para o ad
ministrador determinar os li
mites dentro dos ql1ai'i a \'a\"1a
c;;io pode scr mantida c a ati· 
vidade ser ainda considerada 
'",ob contrôlc". Assim. o ad
ministrador prcci,a ser capaz 
de distinguir entre as varia<;ões 
sem importtmcia e aquelas que 
indicam a necessidade efetiva 
ele uma ;t(;ão corretiva. Se êle 
se preocupar com os proble
mas, centralizando-os sob sua 
decisão, acabaLi ocupado com 
assuntos triviais e não terá 
tempo para as \'ariac.'ões que 
requerem sua atelle;ão. Êle 
precisará concentLlr-se nas ex
cec;ões e nos pontos de estran
g-ulamento, e para concentrar, 
-se nessas variasõcs importan. 
tes precisará de técnicas que' 
mostrem rilpid;nnellte os pro
blemas relevantes. :\[étodos 
simples de comparar resulta
dos com objetivos preestabele
cidos muitas ybe, poderão 

19) Idem, pág. 179. 
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dar-lhe uma Ylsão mais ampla 
dos problemas que enfrenta. 1<1 

Dentro do sistema PERT as 
\'aria(;ôcs podem ser previstas, 
já que êle integra racionalmen
te o método estatístico no GÍI
culo das estimativas de tempo. 
COlllO será explicado mais adi
ante. A distinção entre as y;t
riaçties sem importância e <I., 

que indicam a necessidade ele 
a<,:ão corretiva também se ma
nifesta de forma nítida !w 
PER T. Outro aspecto impOt
tante rclacionado com a pro 
blemática dos sistemas de COll

trôle refere-se à natureza da 
decisão correti\'a. Nesse sen
tido, () administrador est;í. 
muitas \'bes, tão ocupado que 
precisa utilizar técnicas que 0 

auxiliem a tomar uma decisão. 
Suas observações são apena;, 
amostras da atividade total e 
por conseguinte, êle precis<l 
ponderar as probabilidades, 
de forma a evitar dois tipos de 
erros: a ;lc!oção de uma ação 
corretiva, quando esla não s~ 

LI/. necessária; e omitir-se 
quando se faz necessário agir. 
Presumindo-se que o adminis
trador lcnha sentido a nece'i-
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sidade de agir, decolTe a ne
cessidade de determinar o tipo 
de a~'ão. Mesmo quando o ad
mi n istrador pensa haver en
contrado a melhor solu<:ão, ou
trm, problemas precisam ser 
enfrentados, como, por exem
plo, considerar sua a~';lo em fa
ce das múltiplas re];l(;ões com 
outros admini,tradares, supe
riores ou Sll bordillados. co O 
,istema PERT muito o facili-
1:1, ,i:! que permite ao adminis
t r;ldor verificar a maneira pela 
qual determinada aç'ão, num 
dado segmento de um progra
ma. poder;i afet;í-Io como um 
todo, ILi hastante tempo que 
os ellSaÍstas de administraç'ão 
;derl ;1111 para a necessidade de 
lIm " . .,istema integrado de ad
Illinistra<;ão", qual seja, a dis
ponihilidade de lima técnica 
qlle possibilite ao administra
dor uma \'Ísão ampla do fato 
administrativo, O PERT foi 
certamente o pa~so ln;lIS llll

jlortante nesse sentido, 

20) Ibidem, pag. 180, 

J;i foi mencionado que 11 ll1 

dos problemas centrais dos sis
temas de contrôle é o proces,o 
de comllnica~'ões existente, f:,,
se processo. dentro do PERT, 
toma exatamente a forma de 
jeedboc!:, isto é, o processo de 
se aj ustar uma determinada 
ac:ão com base em informac:iJc, 
sôhrc resultados obtidos, de 
form;l contínua e cíclica, Cl 

l~sse conceito (: fUl1dament;1! 
lÚO <lpenas para a prúpri <I 

compreensão da dinâmica do 
PERT, C0l110 tambón const i
tui atlwlmente um dado :k 
grande rel(,\,o na própria "C(I· 

ria das organizaç'iJes adminis
trativas. Baseado originalmell
te nos trabalhos de Norbert 
\ricner, cc estú relacionado com 
a moderna teoria de comllni
caçôes a q lIal, por slla vef, de
pende diretamente de um HI)\O 

campo de conhecimento, a e11 
genh<lria de cOl1lllniclções, 
ESS;1 teoria envol\'e dois COlJ
ccitos impor!;lIltes e rebti\;t-

21) O têrmo ainda não tem uma tradução pacificamente aceita para () 
português, Alguns autores falflm em "retro-informação". 'Outros 
em "conLrôle retroativo"_ 

2:!) Norbert V,,'iener, The Human Use 0/ Human Beings, Doubleday .4\n
chor Bockó;, Ne\\! York, edição revista em 1954, 
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mentt novos: o'> conceitos de 
entropia e homeostasc. O pri
mciro refere-se ao grau de de
sequilíbrio e caos existente 
Hum ,i5tema, ao qual sómente 
pode opor-se o trabalho de 01'

ganiza(;ão, na dependência pri
m;'lria do processo \Ie comuni
caçôes existente (já ql'le as de
cisôe~ relacionadas com a orga
nização baseiam-se sempre em 
informações recebidas). }-Li 
uma ~érie de fatôres que expli
cam e',a tendência permanen
te ao desequilíbrio interno de 
um sistema admillistrativo: di,
torrões voluntúrias ou involull
t:ll·fas nas informa<:ões eln/i;l
das ao centro ele decisão, a pró
pria complexidade das grandes 
estru luras hieránlllÍcas, a inél· 
<ia gerada pelo (adter impes
soal das organi/a<;ões, as diver
sas malJifestaçôes de resistên
cias ;,: mudanças pelas pessoas 
ou grujJos el1\'ohidos etc. Con
tra pije-se a es,a tendência JlC' 

gati\;l aquela manifestada por 
ItJrs'as natura is ou imposLls 
q ul' procuram estabelecer () 
equilíbrio e a harmonia, in
centi\'ando as llludaJl<:as Ilcce,· 
,;'tria~ para a IlLllllltcnç'ão tI:1 

ordem clesejada. l:ssa tellllêll· 
na l' ,l hOnH'(hl;l,e que, pOl 

conscgllinte, é um proccsso es· 
sencialmente dinftmico e dc 
n:ltureza invariável, manifest:!o 
da nos diversos mccaI1lsmos 
dc planejamento e contrôle 
idealizados pelas organizações. 

O rcconhecimento da nece,
sidade dc se combater a entro· 
pia em sistemas administrati
"OS pro"oroll o n:lscimento de 
uma nova disciplina nos anos 
do pós-gucrra: a cibernética, 
ou o estudo do contrôle e ela 
cOlllunicação, cuja idéia cell" 
t r:d (~ () Pl'(lCCS,O dc [('cd bach. 
l~sse processo tem uma granele 
variedadc de apliraç'ões: por 
exemplo, no caso dos profes
stlres que LI/,cm ]lcrguJ1 tas aos 
scus alunos ou J't'alizaln tcste, 
para aquilatar o grau dc dcsen
volvimento do gruJlo e, com 
hase em tais informaç'ües, con
dicionar o andamento, o con
teúdo 011 o ritmo do curso. 
Ou é o caso de um ator que 
dUr:llltl' seu descmpenho oh
sena a reação da platéia. Se 
c':la reagir en tusi,'tsticamcnte, 
de sabed como continuar atu
:llIdo; se reagir negati"amentc. 
p~crcebcr;', (Juc de"cr;'l mudaI 
a linha de scu desempenho c 
agir;í de acônlo. Por consc
guinle, a noção dc f('('dbach 



lS ( \D t:lL\ I l, lll-:\J>\ll" hTR\Ç:.\O 1'l' I\UCA 

implica o fato dc haH~r Ulll flu
xo permancntc dc inform:l{;:õcs, 
Iluxo t:stc qllc tcm deito rc
ciproco súble a a (:;! o , Êssc sis-
1 ema dcyc obedeccr Ilecess:ll'j;\
lIle)] t l' a UIll padrão cíclico: () 
lIuxo de illlormaçôes de\(' 
;Itingir () ponto de a~ão, ser 
cllcaminhado ao ponto de de
ci,;I.() e ellLto retornar ao POIl-
10 de ;(;;1.0, com 110yas infor-
1ll<l(Jícs ou, se rór () (aso, 110-

yas inst ruçlJc,. U III elemenLo 
Ij;ísico em Lal processo scr;í o 
"lrg;io scnsorial, i. C., o instru
mento através do qual se oh
tón a informação. ~:: 

:\ fim de conduzir a uma mc
lhor compreensão do fundo
namen(o dêsse processo no 

,_._._'------_._--... 
ccmrWLADO 

"istema PER T seria iJacres
sante uma exemplificaç:lo mais 
detalhada c gráfica ele sua apli
cação, bcm como de sua:.; duas 
manifestasõcs, obedecendo a 
11m ciclo "fechado" ou "aocr
to", .\ ilustração clá,,,ác'J. do 
(o\lrei Lo dc teceI bark é ,1 de 
um termostato, suficiente para 
mostrar as duas variaçõcs. í~,

te aparelho é um instrumellto 
dc (ontrôlc que mede :1 telll
peratllra real, compara-a. l011l 

a tcmperatura planejad;, ou 
descjada, transmite a in{ornLl
c,'ão dessa difcrença à fonte de 
calor que imediatamente Ia/ 
;IS correçôcs necess{~ria". Um 
diagrama simples podc i\'·,rn;1l 

claro êsse sistema: 

LJ
Ff\ TO~: A SeR 

(-:~: M:' t: R AT_,;:.U_R_/'_I __ -, ." ----·r ~ ÓRGÃO SENSORiAL E 
, ,/, CONTROLADOR ! (TERMOST A TO: 

r---F(-~-\N-'T-,E-"-[-)E~E-~-',:-Ef-,~-~-IA--~~ L-__ ~ ________________ ~ 

(AQU~CEDOR) 

SISTEMA FECHADO 
GRÁFICO I 

33) John M, Pfiffncl' a Frank Sherwood, op. clt" pág, 299. 
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o Ihagrama acima constitui 
um sistema "fechado" de con
trôle, isto é, o ciclo de opera
cões é auto-suficiente no seu 
]'necmismo de correção, Esta 
é a idéia central do processo 
de automação, com um siste
ma automático de contrôle que 
implica a utilização de um 
mecanismo sensorial que veri
lica a~ operações de uma m~l
<{uina e sua produção em re
laçJo ;1 um critério predetcr-

FATOR A SER 

CONTROLADO 

PONTO DE AÇÃO 

minado e transmite essa jnror
m<l(;Jo ~I máquina, que por sua 
\ez faz os ajustamen tos neces
s:trios, Tal sistema é mais fre
qüente nos processos de pro
dllçJo industrial, Os sistemas 
de cOlltrôle administrativo, 
dentro do conceito de fccdback, 
diferem deste por serem "aber-
10'i", isto é, pressupõe maior 
j nterferencia do elemento hu
mano, que age como o ponto 
de decis;10 (gráfico lI) . 

INSTRUMENTO 
~ DE MENSURAÇÃO 

~ 

ÓRGÃO CONTROLADOR 

(ELEMENTO HUMANO) 

SISTEMA J., BERT () 

GRÁFICO II 

É 1~'Lil perceber como esse 
modelo se 'lplica aos processos 
de cOlnllnicaçã') e contrôle de 
lima organizaçJo, Um admi
nistr;ldor determina sempre 
:tlgum padrões específicos, con
forme a natureza da operação, 
Quando se denuncia a existên
cia de condições que se des-

YlalU tLtlpwlcs pa(lrões previ;,
t()~, aciona-se um mecanismo 
de infonnações pelo qual o 
;ldlllini.,tLldor toma conheci
mento de~sa variaç-Jo e adota 
a'i medidas (orreti vas neces
:,;'!1ias p;lra que a operaçJo 
volte a obedecer aos padrões 
inici;dmelltc estabelecidos, 



Doi~ tipos de si tlla<;i'íes po
dem ocorrer nesse ciclo. O pu
mei 1'0 refere-se ao llH':CIIl iSIllO 
de illfonnal;(íes: algulls proces
"os S:IO estabelecidos de forma 
lal que o :ldmil1istrador S<l to
me conhecimento de varia<;ües 
qualldo estas realmente ocor
ram; se a exc(lt<;ão cami Ilha 
Ilormalmellte. t'-le não (; iuror
Il~ado. Por cow.e,:.ouinte. ,0 a 

;ljllic:!lJio do prillcípio da ex
ceS'ão. Oll trm proce"o" por 
'cu turllO, pre\'t'-em Ulll si,.,tl'
ma de (oll1l1l1icl<;üCS sistelll:'lli
GIS com o :!dmilli:-,trador, illdc
pendentclllen te do a llc!:tlllCllto 
das opeLt<:(lCS, ;1 lim de qllc 
l'lc sej;1 inforlllado de 100m:1 
cons (;1111 c d (), res III t; I ri us oh· 
1 idos, 

() "isll'nLI I'LRT (' IlllU 1110' 

(I;didade de ;Ipli( a(:ão do [!'I:rI
()(/el!, delltro de Ulll ci( lo "aber-
10", \'ill1o'i quc, ao pLtllCj:ll' 
IIIll projeto, ,S(,[I rc,pOll;,;Í\c! 
(lctermi lia (h pad rüe, a ,serem 
l'slabclecido" expre",os !lO]

lll;dmcntc em flllHJio dc lClll
po e cll,lo. ,\ Illedida quc o 
projeto \al ,scndo n,cclltado, 
os ClICI negados d;h opcr:t<;üe'i 
illformam sistClll;'llic;llllClItc ;1() 

agente controlador sôbrc (J all
damento do jlr()~T;lma, :Itr:\\,(:', 

de relatórios periódico" Com 
base nessas informações, de \e

rifica os aju~taJl1entos que 'c 
fizerem nece,súrios e comlllli
('a suas decis()cs ao ponlo dt' 
:l<;ão, i:;to é, :H!uele, e!lcar
regados <Lts operações, c com 
isso completa-se o ciclo, 

Êste cido, poróll, telll 1I:n 
aspecto ex treIll:IIllente Hnpol
lantc, COlIl li 111 a todo, n, llll'

lanisll10s de contrúle: ,J exis
tência ine,it:í\'C! de um {C]u 

períodü de tempo entre :1 inci
dt'-ncia de Ulll t-no (de'I'io cm 
rela~'ão a UIlI determill:nlo pa
drão), a comlll1ic:l<;ãu dt'-,s(' 
üro ao ccn t 1'0 de deci,':lo, ,I 
lomada da decisão conel i \'a, :1 
informa<;ão desta ao ponto de 
;I(;ão e :\ impl:tntação d,j Illedi· 
<1:\ COlTeli\':t. 

:\os sistelJlas "kcl1adl)' ' ('S,S'\ 

];!(lIna é ]);\.st:lI1te reduzida .. \ l
:';lIIlS processos o]>eracioll:th ";1') 

c,tabclecidos de forma !:lI q[l(; 
;1 correção t" feita autolll;ltiC:l' 
llIente, em I ellljlo despluiH'l, 

.\Ias O'i ,.,isteJl1:\s ;!<l!llillisl r:l
I inls de cOlllnílc são ]1()rmal
mente "abeno,.,", e semplc h;í 
UJTl espaço de tempo entre :1 

Oco!Tt'-llcia do dewio c -'li:! lor
reção. O lllec;ll1isl1lo de cOlltrú
lc, jl0rtantJ, j ixar:i um ,j'i em:1 



de comunicação que ter,Í fre
qüência justificável pelo rigor 
a que se quiser obedecer. Isto 
é fundamental nos programas 
do PER T, ao se estabelecer a 
1req üênci a do CO 11 trMe . Nos 
projetos em que as corre(;ões 
devam ser feitas no menor es
pac,'o de tempo possível, as in
lormac

o
'ões sôbre o andamento 

das operac,'ões podem ser a t é 
mesmo di<írias - o que impli, 
ca um custo operacional bas· 
talHe elevado. Quando tal exi
gência não é expressa em ~êr
mos tão rigorosos, as informa
(;ões podem ser semanais ou 
bissemanais. Depenrler,i do 
administrador elo projeto fixar 
a freqüência das informações 
que quiser receber c a rapidc! 

~l 

requerida do sistema trans· 
missor. "l 

Assim, o contrôlc através do 
feedbllch é UIll processo cir
ndar e {~sse cicIo contínuo de 
fixação de objetivos e padrões, 
de comunicar resultados e de 
proceder ;',s correS:ões neces
,;írias não é shmente a essência 
daq nele processo, mas também 
a prúpria essência da idéia de 
contrMe nas grandes organiza
~'ões admillistratÍ\'as. A concep
(;ão da natureza cíclica do pro
cesso administrativo n:lo é no
\'a, tendo SI(lO pre\'ist a por 
Fayol no início do seu século c 
reforçada por \'anos autores 
da escola llormativista que se 
segui ramo O riclo criado por 
Fa)'ol rome(;<I \'a com a prc\'l-

24) O exercício do contrôle dentro do conce!to de feedback - do qual 
o contrôle através do sistema PERT é uma modalidade-apresenta 
uma série de outros problemas, cuja descrição nos levaria além dos 
Objetivos dêste trabalho. Um dos mais importantes é a "supercor
reção do êrro", que provoca a oscilação do sistema controlado, isto 
e, o faz oscilar em função do padrão requerido. Se a oscilação fôr 
estável (mesma freqüência e mesma amplitude), o êrro permanece
rá, mas obedecerá a um padrão próprio. Se houver tendência para 
"supercorreção" constante, então será provável a incidênc~a de um 
êrro maior. Tal oscilação de sistema é um fenômeno bastante ge
ral no contrôle de eventos cíclicos (os cíelcs econômicos, por exem
plo) e constitui uma das grandes limitações do feedback, da qual o 
PERT não pode fugir, embora minimize sensivelmente a freqüência 
e a ampEtude dos desvios. (W, Warren Haynes e Joseph L, Massie, 
0)1. cit" pág. 185). 
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~ão, daí pas~a!l(lo para o pla
llejamento, a organi/ação, a co
ordena~:ão, o comando e o COI1-

lrôle, recomecando o ciclo com 
1l00'a preyisão. Im ] 951;, Ed
ward H. Litchfield imaginou 
um ciclo iniciado com a to
mada de decisão e seguido dos 
est{tgios de plOgr:tIllac,ão. comu
llica<:ão, contrúle e reayaliação. 
O thmo cOlltrt.le passaya a ser 
reservado paLt as atividades 
de fixação de padrües e coa
(:10. O aspecto ele "previsão" 
do cOl1trôle est:í contido na 
atiyidade da reayaliação, isto é. 
na reconsielera<;ão das decisües 
b;ísicas que orientam os pro
gramas sob (,(JIItrôle. Assim. 
uma orgall ilação pode estar 
funcionando bem em fltl1cão 
de seus objetiHJs parciais, 1{1as 
estar desorientada em ftlJ1l~ão 

de seus objet iyos finais. Seria 
o caso de um naúo mantido 
em "linha reu" - Jllas lia di
reção erra (L! , c', 

Sherwin f[1 uma an;ílise se
JlIelhante do processo de COlI

trôle, introduzindo a idéia de 
planejamento como reavalia
c,:ão, diferente do contróle (pte 
sim plesmell r e conformaria as 
operaS'ões com padrües obso
letos p;ua programZls obsole
tos) de que resulta o fato de 
novas deci,ôcs poderem condu
Zll' a novo~ programas com no
,"os p;tc!n)c'. 

.\ (Ollljllccn,:to do pi oces,o 
admin iSl raÜ\'ô como sistema 
cíclico é fundamental para a 
compreensão da natureza e,
seneial do PERT e de sua gran
de potencialidade. Até agora 
as empn~sa<; est:t\"am cientes de 
que, ao criarem e executarem 
um progr:nna qualquer, obe· 
deciam, cOIl,cientemente Oll 

não, a ('sse cicIo - mas care
ciam de um ,istema operacio
nal que intcgrasse seus compo
nentes num todo lógico e flll1-

cion:!l. 

25) Edward H. Lichfield, "Notes on a General Theory of Administra
tion", Administrative Science Quarterly, voI. I, junho de 1956, ci
tado por Charles E. Redfield, Communication in lIIanagement, The 
University of Chicago Pre!3S, 1958, pág. 154. 

26) Douglas S. Sherwin. "The Meaning of Cantral", Dun's Reviell) 
and Modem lndustry. Vol. 67, janeiro de 1956, págs. 45-46 e 83-85, 
citaclo por Charles E. Refield, op. cit., pág. 155. 
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Até h;í bem pouco tempo a 
palavra "planejamento" era 
considerada tabu. Hoje esta 
Junção passou a influenciar di
retamente os processos organi
zacionais e os planejadores co
meçaram a deixar suas "tôrres 
de II13rfim", descendo de seu 
pedestal de criadores intodt
yeis para trabalharem em con
tato constante com o pessoal 
de execuçtO, reconhecendo o 
planejamento como parte inte
grante elo processo global. Em
bora o problema da integra-
ção entre planejamento e con
trôle como variúveis interde
pendentes .P tivesse sido des
pertado, ainda assim essa con
jugação era feita assistemàtica
lnente. sem um mecal1lsmo 
disciplinador. O PER T foi a 
melhor téC!1 ica conseguida até 
agora, tornando-se um dos pro
gressos no velho ideal dos ad
luinistradores: o de um siste
ma integrado de administração, 
que completaSió<-? o ciclo das ati
vidades adll1inistratiY<lS Illllna 
'seqüencia unificada. 

Os benefícios oriundos de 
um sistelln inte~r;tdo podem 
ser vistos sob dois pri'llla'i di
ferentes: o primeiro, conforme 
já analisado, refere-se à cria-

ção efetiva cIo ciclo operacional 
planejamento - execução -
contrôle - replanejameuto, no 
correr da execução de um pro
jeto. O segundo aspecto é a 
i Iltegração eu tre os diversos es
Ligios de execução de um pro
grama, que até então eram pro
cessados, cm grande parte, co
mo unidades autônomas. Exem
plo clússico dessa fragmenta
<:ão de fases num mesmo pro
cesso encontra-se no desenvolvi
mento de um nôvo produto in
dustrial, que obedece "grosso 
modo" a tres fases: pesquisa, 
descnvolvimento propriamente 
dito e comercialização, cada 
uma delas subdividindo-se em 
fases distintas. Na primeira 
fase, a empresa procede a um 
escrutínio de novas idéias e se
leciona aq lIclas que julga lle 
maior valor potencial, pas~an

do em seguida às suas especiti
(ações em tênnos de desempe
nho, aparência, preço, cU3tO 
etc. Uma vez aprovada a id(~iJ., 

en tra-se na fase de desenvolvi
mento: projeta-se o produto e 
testa-se a possível reação elo 
mercado e as características Jo 
processo de produção, quando 
então se detalham os pro~ra

mas de produção e mercadolo-
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gia. A reação do mercado :LJ 

nôvo produ to esta bclece Ulll 

processo de fccdúach, que con
duz à avaliação e melhoria elo 
produto que ~Ó ent:1O COme(,'c1 
a fazer parte da linha norma! 
dc produ(,ão da elllpr{:~a. Em 
algumas indú,trias de maior 
portc i~ste proccsso global po
de lcvar y;irios anos. Confor
me o produto, isso represcnta 
um investimcnto substancial. 
Lógicamente, do ponto dc yi,
ta estrutural da organiDl(lo, 
um processo como êstc cxige a 
participa~ão simultttnca das 
unidades de pesquisa e desen
vohimcnto, produç'ão, distri
buição, vendas, finall~as e ad
luinistraç:ão, em cada Ullla de 
suas fases, de forma até então 
pouco coordenada. 

A aplicação de um sistema 
integrado de administração em 
projetos dêsse tipo pode ter 
grandes repercussões nas orga
nizações funcionais tradicio
nais. Alguns au tôrcs tl:m afir
mado que a utilização do 
PER T pode significar um nô
vo mod€:lo de organiLação, es-

truturado em função dos obje
tivos dos programas. A melhor 
coordenaç'ão cntre as áreas fun
cionais da emprl'sa pode re
dundar cm scnsÍvc! economia 
percentual de tempo e custo 
na clabora(,ão do IlÔVO produ
to. ;\ llIe~ma idéia. aIi;'ts, en
controu aplic;t(:ão pL'tric<! no 
campo Ol<:ament:lIio. . \ pro
posta ol(:alllent;íri;t para deter
minado projcto pode ~cr su h
dividida lluma série de etapas 
distintas, da mesma forma co
mo o pode a própria elabora
ção orçament;íria global. O Es
tado da Guanabara, por exem
plo, subdividiu as atividades 
de cada obra ou conjunto de 
obras em 11 fases, desde o an
teprojeto ou estudo preliminar 
a té a aeei ta~'ão proYÍsória da 
obra terminada,"' integrando 
cada uma das fases dentro de 
uma seqüência unificada. 

O reconhecimento da neces
sidade de se obter um sistema 
integrado ou unificado de ad
ministração não é recente; o 
que é bastante recente é o ad
vento ele uma série de técni-

27) Coordenação de Planos e Orçamento do Estado da Guanabara, 
Normtfs de Elauomer[o d'] Prcposfa Orça;n.entária para 1965, Ser-
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cas que pos~ibilitaJ <Im a con
concretiza()io de em ideal te(')
rico que vem ~eI1do cx pre.,~o 
h~! dezenas de ;!;-j\j\.,. ~\L~J.·~, 

Parker FolleLt, por excmplo, 
afi I"ma: 

"Parece-me qlle (j primeiro 
tC'ite de admini,tra(.;'lo de \ll11a 
cmpr0sa e de uma (ll,,;tlli/ac.':ío 
indmtrial seja () de saber se ,e 
tern uma cmprha (om ('Iria, <I, 

suas partes de tal modo coorde
nadas e suas atividades c,neit;n
mente interligadas e ajustadas, 
de tal modo unificada, entrela
çada e integrada que essas ati
vidades constituam uma uni· 
dade operacional_ .. i. e., não 
um acúmulo de partes distin
tas e sim o que eu chamei de 
"todo funcional" ou unidade 
integrada. .. êste princípio se 
aplica à rela(;ão entre as pes
soas, os servi(;os e os departa
mentos. .. Como conseguire
mos uma unidade integrada? 28" 

N a verdade, a pesar de todos 
os Requintes teóricos que se se
guiram a essa observação, hoje 
quase acaciana, até pouco tem
po atrás os administradores de 
organizações complexas não 

disj)\1I1ham de uma i]1'1rumell
tal idade lé( nica que lhes pos
,ibilit;b~j(' a (o!ocaç';w do pro
blema (:'111 ([nnos cOllCJClOs, () 
grande ohsL!, ulo de onkm pr;'I
tica pal'ece 'llle e~L1\;t na, li
mitaç'ôes dos si,lem;ls de COIl1\:

nicações. O desel1\'olvimclllo 
ele pós-gllcn a dos (oJ11jlulatl()

res e dos ,istem~ls de proce.,
~amento de dados tornaram 
pos~ÍYcl o manuseio de gran
des quantidades de informa
ções, de forma r;'lpida, penni
lindo submeter-se à considera
ç'ão centralizada v,írias coisas 
que anteriormente s(\mente o 
poderiam ser com base na des
centralização. Tal capacidade 
de centralizar informaç:ões am
pliou o poder de contrôle do 
administrador e tornou pos
sível a aplicação de um con
ceito nôvo e estimlllante em 
teoria de organização: o de H'

unir num todo coeso e notada
mente econômico, todos os a~
pectos da vida administrativa 
de uma emprêsa. Com isso, um 
nôvo t[rmo está surgindo na 
literatura especializada ameri
cana: 1lllificd operations mana-

28) M:ary Parker Follett, Dynamic AdminiUration, ed. Henry C, Met .. 
calf e L, Urwick Harp2r, New York, H)(:', pr,g. 71. 
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gemcllt (UOM), OU adminis
tração de operações unificadas, 
que constitui uma nova "filo
sofia admillistrativ<!", da qual 
(I sistema PER T é, talvez, a 
laallile~ta(Jio mais importante. 

O aspecto essencial dl::iSe e:;
quema de um "sistema total" 
para organiza(ío estú em en· 
ctrú-!a como um todo, temI<> 
('orno elcmen tos búsicos (I) o 
planejamel1 to e a pre\'isão, (2) 
(, estabelecimento dos tipos de 
dados necess;'trios c os melhore, 
lu{:todos de consegui-los, (!l) () 
liSO de técnicas científicas pa· 
LI analisar tais dados Oll hi]>(',. 
lcses de trabalho, e (-1) IIIll 

sistema de informa(;ões que 
l'ornc<;a os dados pertinente, 
na forma e 110 tempo Ilecess;'t
rios para a tomada de decisões, 

Essa unificaç'ão objetiva de
císões melhores e mais r:t pidas. 
orientadas no sentido da "oti
miza~'ão" dos recursos; adminis
tração por exceção; decisües 
mais automáticas; redu~'ão do 
número de reuniões, e maior 
rcclllÇío dos cw,tos administLt
( i \ os. ~" 

Uma plIDlicZl'ç:ío c'IlCcialil:t o 

da cm problem:h admini,uati
\OS sellti LI e,sa mc,ma ilCCC.\· 

,idade em têrlllo'i rebtiv:nuen
le simples, cxplic,IIHI" ,:[ 1:11:10 
do cntll,ia,mll l pe
le) ad vcnto do 1'E R-ã 

Ac1mini,tr:tç.,'" \" (OlHO 

maLtb:tli,m'i), O prob!c-
111a é 1l1,tnkr ttllL!, d' bo
las !lO :.\1: m.:io·dc·ohra. 
múqllill:h m,lh::ri:".p r j. 

lllas, P:\l'lC, l!llJll)()11L·llle,. 

progr,tULI' {~ \ .ll,t,l). Lm 
desli/c c piOlHO" tl1do vem 
ao cllfío, ]'\0' m,:LDd,)'i na
dióollaí, de pbnei:111lt'nto 
lLIO eram ral,):, 0' de.,mo
ron:tmClltO'i. Pbnei,l\'alll
se as di\ecsa.) CL!pa, de UIIl 
cmpreendimento.'l!:! du
ra(Jio. reCllrso, nccc:,,:íIÚh 
etc. l\fa, blt,n:! ;, :!dmi· 
nistrac,;'ío um proccs\o que 
propOlllOn:r'i(.' Uln:,( \ b;-(() 

do i H t e r rebcion:uuento 
dessa~ di, crq,; Í;!,c, , Ti
nha-se :1 m,io ll\t1.h a, pc
~'as do C]ucbr,l'CtIJeçL ma, 
Ilão se ,:!lJld umlO cLl.' sc 
CIIGlix:I\:UH: dd i ,e'e, eram 

2) Arnold 0, Putnam, E, Robert Bcll'low e Gabriel N, St:lLln. L'n:
fieâ Operations NIanagement; a Praciisal Approaci! to Ui"! Total 
Si/stCllls Concept, (Ne',v yo:,'k. Mf'grow-Hill Boo>: Co" 19131) p,;g, 20. 
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IOmad;;~ SOYl completo co
nhefÍmento da~ (onseqüên
(ia~ l-4Jobai~, 011 ~e\ls efei
tos ~úbre determinados 
objeti\'o" ;,'1 

Enr:Ir;11 oi ,i~lema PERT co

mo in'trlllmt"IHo que possibili
la ao ~ldmilli,tr;!dor Yisão glo
bal <!<: um ,Lído projeto, tr:u, 
necessúi:1Il1tnle, :'1 lume o CtO 

debatidu Plublema da forma
ção de glTlu;rliq:l' em :lllmi
nisl LI, ;-j(), U11 (On/LI posi~;1O ;'1 

co,tlll{ltira micro-\ i<1O do cs
peci:disl:j, Ah~,lll1S ;Illrores tt-Ill 
l'OnjelllFLII,IO ,t.hre ;1 p(w,ibili
dade de o PERT servir de im
trumtn!o :m"ili:lr ILI forma
(,ão tll"'e de ;rdminisll:l
dores, 'Tinll«() nortc-amcricI
no n:lll:, d(" f()) ma ot imisla ;1 
experitlH la de 'lI:l emprtsa, 
~ob ("e :l'jit\ to, ao afirmar: 

no,-o jJ(}\O t- cow,ti t 11 Í

do I 'I j'l1, il'almclltc de t(:c

HH(h c'iHe' iali/:Hlos num 
;,rnlJi to \;n i:It!O de disci
pljn:l~, 1.,\;1 ua de espc-

ci:distas em que atuamos 
tem-nos dado pessoas de 
visão muito estreita, alta
mente dotados num deter» 
minado campo mas com 
pouca percep<:ão das ou
tras tarefas envolvidas" , e 
com uma compreensão li
mi tada do projeto global. 
:Na nossa indústria atual 
precisamos urgentemente 
de pessoas interessadas no 
projeto total ao mesmo 
tempo que resolvam seus 
próprios problemas - ho
Illens q lle possam apreciar 
uma tarefa através dos 
olhos da cngenharia, da 
produç';io, das finanças c 
dos serviç'os de campo, 
hem como a t 1'a "és c1e suas 
especialidades primeiras, 
O PE RT est:l nos ajudan
do a incrcmcntar êsses ge
IlClaJistas, ::t 

'-:essa apreciação r:\pida sô
hre os mó lti pIos aspectos da 
fundamentacão do sistema 
PER T, pod~mos adotar em li-

30) "PERT, TJUque Científico para Reduzir Tempo e Custos", in Di
reçã.o, op, cil" pago 21. 

31) Austin McHgh, "Using PERT for Contract Administration", in 
Gabriel N, Stilian PERT,' ,ti New Management Planning and Con
troZ Tedl'fliqlle, op. cit., pag, 124. 



rdlas gerais dois prismas de 
pl)',en ;/<,ão: o primeiro pren
dl'-\e :,... car,hterístic;ls mais 
,illlples e específic,s da técni
ca, expre ... sas em lêrl1los ele ou
jetivos, Yant;lgen~, elementos 
(Illll ponenles, etc" prisma êste 
,I(lotado quase que llnánime
mcnte 1'01' todo~ 0\ ensabL1S 
c técnicos consultados, e que 
«()llStitui Llmbém a ttmica dês
te trabalho, O segundo ponto 
de \ista refere-se Ii posiS'ão do 
PER T dentro ela [e(iria admi
nistrati\:I, isto é, C0l110 dado 
da teoria de orgalli/ação atual 
t' 'lia interpreta(:<io ou compre
('11';-10. Visto sob êsse prisma, 
(l PERT adquire dimem;'ío 
!lora, mas slIa an:'dise levar-nos
-i;t além dos objetivos estabe
le< idos P;ILI b,te \o]lIllle. l\1as, 
delltro dêsse enfoq llt' teórico, 
não \lOS podemos furtar a lima 
,lIdlise da afirmativa de que o 
I'FR1' é um imtrtunento ele 
"r:,cionali;ação" . 1,to cresce 
dc imporLtl\lcia na medida em 
que. ao ,lceitar-se OH renegar
-\(' ;\ yali(Ltde da idéia da "a(;ão 
J:lliolla!" em administração, 
,cm ú lona uma série de ar-

gUll1enlo'i a f:tyor ou contra a 
j>n'Jpri:t idl~ia do PERT. Dc~,a 
di'ilus<io rc.,ult;(, indubit:'t\-el
mente, a r;tracteristica mais gc
r;t1 c llI;,i, importante do si.~

(cma, dentro da teoria admi
lli,trali\:I: a ele uma técnica 
profund;UHente imbuída das 
tc,cs (LI teoria tradicion,t! c 
lormali,l:l de organÍla<;ão quc, 
por ~\!a ,C/, provém de lima 
cOl11hill:I(;;lO filosófica de abso
lUli,mo, racionalismo e uma 
illterprel:lç'ão do ser humano 
como um :tutúmato. 

O collcei to de ação racional 
pode ser dcfi nido como a ;«;ão 
(orretamcn te calculada para a 
obtenção dos fins colimados, 
com um mínimo de perda el11 
re!aç'ão a outros fins também 
persc~lIido,.- Lhgicamcnle, 
Lt! conceito também funciona, 
pala\Ta por palavra, para se 
definir a r;II;lO de ser do PERT. 
O estlldioso de administração 
sabe que a teoria formal de 01'

g:lllinção se caracteriza nitida
mente pelo seu alto grau de 
racionalidadc. De <!côrdo com 
'lia perspectiva, o administra
dor "ma"imi/a" a proclutivi-

32) Dwight Waldo, Estudio de la Administracio71 Publica, Ed. Aguilar, 
2," edição, 1964, pág. 10. 
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dade numa base racional, da 
mesma forma que se "maximi
za" comportamento do "homem 
econômico" dentro da teoria 
econômica clássica. As decisões 
administratiyas devem ser to
madas em nível de plena cons
ciência e, presumivelmente, 
com conhecimento completo 
das alternativas. Por exemplo, 
os eng'enheiros industriais de
vem racionalizar os processos 
produtivos através da busca do 
OI1C b('st way para a realização 
de cada trabalho e os funcio
nários devem aderir a êsse 
comportamento racionalizador 
no exercício de suas f unções. :;~ 

As obras de Taylor, como o 
modêlo weberiano, incorporam 
tais pressupostos. O "tipo ideal 
de burocracia prevê, entre ou
tros pontos, a redução ao mí
nimo possível dos fatôres im
previsíveis, ao lado do estabe
lecimento de normas de con
duta e do conhecimento pre
ciso das relações entre as vá
rias especializações, seguido da 
observação na prática. A visão 
admi nistra tiva dos adeptos da 
chamada "administração cien-

tírica" dos princípios do século 
e a própria teoria formal de 
olg'anização têm sido dura
mente criticadas pelos autores 
mais recentes, sob a acusação 
principal de que seus esquemas 
ignoravam o homem como um 
organismo extremamente com
plexo e excluíam tôdas as va· 
riAveis elo comportamento, ex
ceto aquelas ligadas à maximi
nção econômica. ~stes mesmos 
autores também assestaram 
suas baterias contra os "norma
ti \'istas", isto é, aq uêles teóri· 
cos que procuraram caracteri
zar suas idéias em têrmos de 
princípios - critérios perma
nentemente válidos para a prá. 
tica administrativa - argumen
tal1(lo que tal consistência ou 
regularidade não existe para 
tôdas as organizações. O mes
mo o fizeram em relação ao 
recente "moyimento das rela
ções "humanas", acusanclo·o de 
muito simplificador nas rela· 
nies indi \'iduais e intergru
paIs. 

A validade do PER T somen
te pode ser aceita se as premis
sas da teoria formal de orga-

33) John Pflffner e Frank Sherwood, Adminisfrafive Organization, op. 
cit., pág. 55. 
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nilação também o forem, o que 
nos parece ine\"itável. O ~i,te
ma prol ma maximizar a eriei
l'l1cia econômica de um proje
to, através da detenninaÇIO do 
'lIt bC,11 Wily na seqüência d"., 
ati,'idades c da "otimizaç~IO" 

dos fatôres tempo e custo, 
l' reSSll pôe, também, que o ad
Jllinistrador tenha um compor
tamento racional, adotando 
cfeti\"amente as altcrnati\"as 
que repre,'ienteJll o mínimo de 
perda; exclui as vari~h'eis que 
não estejam diretamente liga
das à eficiência econômica do 
projeto, Assim sendCi, diante 
da argulllentação quase dog
mática dos anti-formalistas 
mais extremados, que cnfati
L<1J1l as tendfncias centrífugas 
e dcsintq!,radoras dos sistemas 
administrati\'os, o PERT n;w 
leria a menor prob~lbiIidade 

de sobrc\i\"ência. Por outro la
do, a idéi a mesma dei sistema 
repousa, em grande parte, nos 
contei loS de planejamento, 
programação. coordenação e 
(ontrôle, atividades definidas 
dentro de Ulll esquema admi
nistrati\o fàcilmcutc rotuLí\Cl 
de "normati\'i,ta" - esquema 
('ste também condenado, pelos 
motivos j~í ex postos. Acrcs(en-

tc,se a i>so a eOllsiclel'<I(;ão do 
PERT C0l110 mais um instru
mento de an~ílise <{llantitativa 
a refluir tendênci ~l cada vez 
mais crescente ~'l aplicl(:ão da 
matelll;ític;[ e da estatística no 
melO adntini~;{rati\o, o que 
\'em a rcfon;ar o 'cu cadter 
Illccall jei,<,{ a e fornLtli/ador. 
Assim sendo, diante do esque
ma nÍtico armado peIos teóri
cos modernos, <Jue ,.,itllam a 
"organÍLa<;ão informal" COIllO 

o grande denominador da rea
lidade aclministlati\'a, um sis
tema racional e racioll~dizador 

eomo o l'ERT é lealmente in
dcfem,Í\'cl e tem sua validade 
sujeita a túcla sorte de ataques_ 
Estas argulllel1tac,'cJcs teúricas, 
porém, não podem ser inter
pretadas como visando a vali
dade ou não-validade do siste
ma, em tênllos a bsolu tos, Pe
lo contr;'trio, elas S;lO extrema· 
mente úteis, no sentido de que 
fornecem o fundamento de 
qualquer técnica: a dcfini~'ão 
de suas limitações práticas e 
sua compreensão dentro de mu 
contexto mais amplo, 

o sistema PERT não fiaiS 

faz do que fornecer um mod(:
lo admini,~trati\'o, isto é, inle-
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gra de forma c~qllen1<Íti(a e 
simplificada as Yardyeis fun
damentais de um projeto: de
termi na<.'ão de a tiYidades, ,ua 
~equenCla articulada, tempos 
elH'ohidos e respecti\'os custos. 
Por consCf.illinle, as \'ari;'tn,j, 
con . .,idcradas são parciais, c: 'c 
lestrill~elll ao.s fatúrcs técnÍ<')', 
O têrmo teori;1 e!l\'()hc o cmp· 
plexo total !lO lju,t! ItJlL" ,I., 

bd·tas cio J'cnÚll1fllO orgalli/a
cional, illtcrnas c externas, .,:-10 
relacionadas de forma sigl1ili
~'ati\'a. :\s!>im, Ulll modêlo p')
de ser cOJll(loncllle dc dada I(,j' 
na, 110 !>cntido de (lLlC as ':;1-
ri;í\'eis c \'altJrcs do esquelll,1 
[cúrico coincidetll com os UI Í

li/ados pelo llIodi-lo. Sob (',.,c 

aspccto o PERT é UIlI Il1odtlo 
perfeitamcnte \',ílido dcntro d;l 
teori;t forlllal dc organi/.ação. 

As "arÍ;Í\'cis (' m valôrcs (LJ, 
teorias beh,l\ioristas de adilli
lIi.,t racJío, por outro lado, l.:tO 

são os mesmos adotados lia 

concep(/Io e pdtica do PER 1 . 
Para aquêlc que lllilila o ,j ,

tema. cssa difcrcnc;a é extrem;l
men te salutar e necess,íria, ,('I 

que lhe fornece ullIa Yisjo mdi~ 
clara, e principalmente menos 

ingt-nua, das \'antagens c pos
.,ibilidades daquele instrumen
to, pela detcrminaç'ão mais ;)le

eisa de suas limi tações. Essa, 
limitações prendem-se a. UIlla 

gama de fattJres inerentes a 
(ada organilação, tais COIl!O 

,ua or~ani/a(:;tO informal, es
Irutura política c de poder, 
procc!>so dcci'iúrio, YaltJlcs cul
lurais, (onllilos intcrnos, sis
I cma de S/li / li.\', proccsso de 
(olllullicac,ão. jlClccpc;ão de ob
jcti\'()s e tantos outros. Ao 
tcntar implantar qualqller téc
nic;t administratiya com o ob
jetiyo de racionali/ar traba
lhos, o administrador dcye ter 
~l11a s('nsil~ilidadelllllito bem 
;t,l;tlçacla para a existência dês
,cs fatrJrcs condicionantes, que 
n;lo sllmcnte irão moldar a es
tratégia dessa iI1lplaIlla~:ão co
mo () prúprio sistema de fun
(ionamcnto da (t:cnica; ou, em 
;r1glllls (asos, êsse mesmo co
nhecimento da realidade pode 
aconselhar, elll lermos absolu
tos, a não utilização da técni
ca. por considerar que ela njo 
lcria meios de sohreyivêllc'ia, 
(om isso poupando a organi
fação da decepç'ão de um fra
rasso certo e principalmente 
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de gastos inúteis. ~[ No caso 
da implanta(,',io do PERT ,bse 
cuidado prb io tem impontll1-
cia tôda especial, não sómcnte 
pelos pressupostos administra
tivos exigidos, como. também, 
pelas demandas que impõem ü 
organÍl;te;;'ío que se dispuser a 
adoLí-lo em projetos de maior 
porte, Estes requisitos não são 
.apenas fillanceiro'i; C0l110 i;l 
foi mencionado dlpidamcnte 
na parte illtr()(lutúria d(\ste 
1r,J!Jalho. referelll-se mais dire-
1;llllCIllc ao llíycJ de maturida
de da org;lnil<t<;,io, à sua rapa
cidade de aceitar elll selt //lO, 

dus 0IH'/lll/di um sistcma LI

cÍonalizador de decisões. ;, p'e
domilltllHi,1 de uma lllent;di
dade yoltada para Os yalúrc') 
da eficiência e economia de 

(ustos, :1 existência (k uma di
re(;ão superior com tra(:o-- (k 
liderança suficientemente for-

tes para ycncer as na! urais rc· 
sistências ús mudanças e ;'I~ 

inovações e. principalmente. :\ 
exigência de uma estabilidade 
funcional que impe(;a, após 1Illl 

possível entusiasmo inicial, quc 
;1 técni(:1 se y;í deteriorando 
com o correr do tempo e :1<:\

Ile aniq üibda pelas diston:ôc,. 
pelo relaxamento e pela inér
cia, resultando n,IO apena<; In 
perda de seus henefícios, como, 
também, 110 desperdício de re
( lIrsos. 

As yantagcn, que pm,alll 
advir de qualquer tecnologia 
S;lO quase sempre condicionai" 
1\ a "erdade. pOliCIO, técnicas S:IO 
(;10 exigentcs quanto () PERT, 
nesse sentido. Isso não é (:lo 
\erdadeiro quando () sistema 
é utili/ado apenas na fase ini
cial cle el:lbora<:;-Io do projeto. 
mas se .'e deseja continuar a 
II tilizá-jo como i Iht rtlJ 11 C 11 (o de 

34/ E o ca.')o. por exemplo. da recusa sistemática do Instituto Bra.'3i
Jeiro de Administração Municipal em implantar orçamentos-pro
gramas em vários municípios brasileiros, consciente do fato de que 
tais municípios não apresentam um mínimo de condições que tor
nem viável o funcionamento daquele sistema orçamentário. Essa 
preocupação a priorí, em Se tratando de importação tecnológica, 
adquire uma relevância particular em nosso contexto de subdesen
volvimento. 
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(ontrôle ele execlIcJio. ;ltc~ o cs
Lígio final de COnclllS;!O do 
prograllLI, Cllt;tO tais exigên
cia5 tornam-se vitais. Hasta 
atentar para a llcce"idade de 
UIll fluxo constante de infor
mac;i)es cio pe,soal ele execuç;to 
para o centro de contrtJle, a 
(01l1!HILIÇ;IO imed iata de ta is 
dados C o retúrno r;Ípic!o de 
novas in,truções em sentido in
'verso, para se perceber como 
o sistema pressupi)e a disposi
<;;i.o dos memhros c];{ orgaT1i/;t
(,ão de n;lo deixar que {'s,e c i
elo acahe minado ou diluído 
por um [aisscz-faire de um
,eqiiência'i negativas. 

Os ensaístas que se têm 
oe upaclo com a teoria do si,
tema PERT e os re,ultaclm 
;Hhindos de slla ap!ic,tc;;tO são, 
"ia de rq~ra, extremamente oti
mistas e elltusiastas em relae:;"ío 
;I'i suas possibilidade'i. A ((\11 i
Ct sistendtica ele tais técniio'i 
em túclas as pu hlicações um
slIltadas, prellde-se ac)s benefí
rios (pIe o PERT traz ao admi
nistrador, em tênnos de "oti
milaç;to" econômica do proje
to, redu~';lo ele pral.os de ex e
CUÇ;!O, vis;to do interrelaciona
mento das atividades, melhor 
redistribuição dos recursos di,-

ponívcis, fornecimento ele di
versas alternativas de a <;;1 0, 

previsão contra omissão de ta
l das gue poderiam passar des
percebidas, estabelecimento de 
uma clara ddini\:ão de respon
sabilidades de todos os grupos 
0\1 departamentos envolvidos, 
constituição de um excelente 
\eículo de treinamento etc. 

Como vimos, a primeira res· 
salva a essas vantagens incon
testáveis do PERT é que estas 
de\'('m ser colocadas em têrmos 
condicionais. Elas podem de
t ivamente ser obtidas, em maior 
ou menor grau de sucesso, des
de que a organização preell
c l1a lima série de requisitos, 
sendo o :.aais importante a per
cep~';i.o da eficiência como va
lor administrativo predomi
nante. 

lU, porém, um outro fator 
de limitação, inerente à pró
JJIia idéia do PERT, que tem 
,ido bastante descuidado na 
ponderação de suas vantagens 
c que deve ser muito bem con· 
,iderado antes de sua adoção 
i ndisniminada: o da redução 
do poder criador ou inovador 
nos estágios de concer.::'i.o e 
cxecuç'ão do projeto, redução 
e~ta que muito dificilmente 
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pode ~el (olltOlllada alra\l' d,' 
um J eplallcjamelHo ()(:!siop:.]_ 
FV"IllPlilil alldo: Sé lIIll:t jKS

~o:t der idir COIlSllUi r um", (:I~'I 

llum dtltllllill:ldo IC! reno c es
pecifit.tI UI1I )112co IOt:d quc 
lI;lO de\':! 'ier excedido, beIIl I (J

IlIO a t!.tta de elllIega, {",[;Id 

aproellt:lIldo lIllla st:rie dl~ 1 c,
tIÍ</jt'i :IU «JlIsllUlol' e au :tI

ljUilC[O IC'IJlJlI,:'t\'tis pelo (J:t

balho, 11:'( um I t!',W que pI ui· 
sa ser P:tf!,o por lima prn'i<io 
seguIa e Li! (11'>l0 pode su í i,
to em IUIH:1O de lIma e,(oil!:1 
lon,en adora li ue lond ll/;t :( 

I e,ultadm gar:llltid(Js. 

Quandu ,se deseja a C01:CJC' 
ti/:l(,ãu de qll:dqueI objCli\'() (' 
tai~ It''i()icõc~ S:tU :tjJIe,elH:ed:ts, 
h:í :1l!lOlll;ttic:! e Ilc(c"-úri:lIIl(!l 

te urna IlJIIir<!\:!.o (Lt libel,J:,d': 
de :!~'ã() do executol, f:~IC '11 ;'( 

fOI (,ado a tuntar deI i''-JCs,>c;'';lI
LIS p:ir:1 realilar () ILtIMIl;() 

dentro do,> limites c e\pnilit:l
<;ôtS :I lj ue deve olwt!n (' I (' 

lIão })odeLÍ <!:ll·.',e ;10 I LIXO ,!l' 
experi[l)( ia~ e tenLlli\'as 01 t

ginais que puderão < listar-lhe 
tempo - (lljo teto j:í bt:ll:l 

previsto. Em outras pal:t\J:ls, 
!>ua capacidade (riadora e stll 
poder de Jllo\':!<,ão e~talão,("ll-

shelIllente limi tados isto é, 
IIJ11a das limitasúe,., do PERT 

() sistema tende a !'é(OIl1pell
s:lr a preYÍs:!o certa e dar \':dor 
:'tS técnicas cuidado,.,as e, :1(, 

llleSlllO teIllpo, restringir a au

d:ícia, as inm;t(;ôt<;, as telilati· 
\:lS, as experitn( ia'i. 

A :1\':diaS'ão des.,a (aLlcklÍ,

lic:1 do PERT ll:ío pude ser ki
LI CIll tênllos a lJsulll tos. Sn:í 
positiva em alguIls IIpOS ~k 

progl:lIllas e Ilcgati\:t cm OI!' 

tIOS. Se, por eXt'll1p1o, o oh)," 
lÍ\() final üo projeto [(Ir Ulll 

produto tLIdicion:t! qlte n:íc 
d(: m:tlgem :t ino\:!<,ôes e, :10 

[(!eSIllO tempo, t(,l1h:! o sell tl'l· 
mino ligormallll'llle e.,tabl'k
(ido, pCllCO IIllporLlr:í ,e () lm
d(:1 criador estiHT jilllit.lllo_ 
,\[;IS se o projeto [li)' (k 11:,

l!11't~/a pioneira e as tenlati\':h 

de iIlOl':!(Jio puderem resultar 
em IlIelhorias ~u IJ"iaIlóai s, () 

</"1' representa UlIl [ator Illais 

I'repollt!eLtnte do <i"e seu lér
mino IIUIlla dal:l preestabele
(ida. en tão a UI iJ i/a<,:lo tI I) 

PER'!' ler;; que sn IllIlito Illai~ 

el:\stit;\ e flexÍ\'el, a ponto, tal
\C/, de de~acollselh;tr, Clll al-
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gUllS casm, a utililasão mcsma 
do sistcma, :;c, 

Esta é, portanto, ullla comi· 
deração a ser feita II !niori 
pelo empre:,;írio, 1'\0 entanto, 
cst;t cal,HtC)),l!C<l potencial-
11)ente negativa do si,~tema po
de ser parcialmente contorna
da, ou minorada, pela possibi
lid;~de imediata de se yerificll' 
de qlle modo a introdução de 
determi nada i novação irá a fe
tal' o projeto como um todo e 
se cssa \'eri[icac,ão ditará a con
yeniência, ou não, de se 'l~ar 

;'<juda illO\'<!c:ão num dado e~· 
Lígio do plOjeto. 

Ao cilrilcteriz;nem o PERT, 
alguns autores divergem quan 

lo à ênfase atribuída aos ",
pectos positivo,> do sistema. 
Al~uns, como vimO', conside· 
ram a possibilidade dcse in· 
I erre lacionarem ,t'> atividade,> 
componcntcs do projclo como 
~ell ;lspecto mai, importante; 
OU! ros salicntam a obtenção 
do "ótimo econômico" do pro
jeto,:'" 

t: ma caractcrística de enorme 
rcle\'ância, e comumente pou
co citada pclos emahta~, é a 
determina~:ão precisa da influ
éllria excrcida sôbrc o progra
ma g'lobal pela modifica~'ão in
trodlllida em determinada \'a
riáycl. Esta capacidadc adap
t~lti\'a do PERT é importante 

35) AB observações relativas à caracterização do PERT como um sL.,te
ma limitativo do poder criador da administração, durante a reali
zação do pl'Ojeto, devem-se em grande parte a comentários pes
soais do Professor E. ,J. Jonc, Jr., chefe da missão técnica da 
USAID na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação 
Getúlio Vargas. 

36) ", . ,todo e qualquer projeto tem um "prazo ótimo" - dentro de 
um critério econômico - para sua realização. Isto é: se for obser
vada uma determi.nada seqüência na execução de tôd8.s as opera
ções que êle abrange, será po~:.<;ívcl obter-se um aproveitamento óti
mü da mão-de-obra, uma utilização plena do equ'pamento e um 
emprêgo excelente do tempo elos administradores. Ccnseqüente
mente, haverá um prêço ótimo também para êle .. " Br.sicamente. 
é essa a principal característica das modernas técnicas de planeja
mento baseadas em diagramiui ele flecha3 e na identificaf;ão do ca
minho crítico,., in "Aonde Leva o Caminho Critico", Direção op. 
cit., pág. 35. 
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quando se trata da indm;I(J 
('\'e!llu;d de illovaçõt'i. O di;t· 
grama t ra~'ado para Ulll projcl (J 

Jl;lO deve fUllcionar (OJllO "ca
!lllsa de lún:;l"; na \crt!;tde, 
lIlIla (Lt" laraclerÍ:,ti( ;tS ('"ell
('<tIS do PERT (' a idi'ia do 
replanej amen to, () pl'lll ,,'lI (J 

diageml;l é () plano ide;tl é as 
adapr a <:l>es lleces,>;'t 11;1'> d('\ em 
ser feitas durante a eX(TlIl,ã() 
do projeto, sempre que isso I{)] 

preciso. Alguns técnicos ti~lll 

alel'lado contra o uso de si,,>te
mas PERT que exijam 1l0tiJi
rações ou reuniDes fOlmais, 
sempre que qualquer alteração 
deva ser feita; ou, pior aillda, 
em que os diagramas sejam 
"congelados" e lIunca altera
dos. 1sto é transform;í-Io num 
mecanismo rígido de planeja
mento, o que deve ser evita
lado. :17 

Os benefícios decorrentes do 
<?xercício do poder criador nas 
organizações são por demais 

illlporLliltéS para que () PER J' 
pmsa C\Clllllalllléllte ,,>cnir de 
e!C][IUlto j'(',rrili\'o a,> ino\';t
(Ij('\, SCllqJle <Jue () projet() 
IH),,;t '>1'I)(Jl tal' t'l l'!lIU;tis l'isto\ 
(lIillll(:O'> de,,>;I,> tenLlti';I'i p:o
'Icil;t,>, o :tdlllilli,,>tLIc!OI c!e\(' 

illl UI! il ;[-1()'i " Ia/er ;1'> "c!apt<l
<:,,;{' , (jllC '>(' tol'n;:n'lll llec(',

,{lli;" )lO IC',Llillt: do jJl'oje!o, 
,\s,>im LUCllc!O, ('!c t:'s! aLi pc/() 

Jl:U](j, llllli\u bem al'lllado P;I
LI sellt ir a rcperclls,,>:io des,>:l 
illm :t<)u "úLre todo o jJ]'()Jl'

lo e pOllderar :Iqllélcs llSCt)'; 

com relatiLl prel isão, 
tstcs ,~((), UlI re,>umo, os ,h, 

pel tos fllndanlellLtis do siste
Jlla PERT, Em suas linhas ~c
rais, lrat:l-se de um instrUlllCI,
to que Icio refiílar o arsen:t! 
técnico do administrador mo· 
derno em suas tarefas de ela
boraç:io, programação e contrô 
le de projetos complexos. Per
mite que, no planejamento, :) 
adminiSlrador se previna coo-

37) ... , ,com o PERT estamos tirando proveito das leis da probabili
dadc' Embora um evento possa escapar, podemos muito bem apro
veitar o tempo em outro; se não o fizermos, poderemos replanejar 
eventos futuros. Muitos o esquecem e entram em pi\.nico muito rà
p';:,~m,cnLe, . ," Harold G. Francis, "Proctical Advice for the Use 
Gf ;~r.21·l·"', in PERT: A Nczu Managemcllt Plnming and Contra, 
TC','miljiiC, ()]J, cit., pág, 1~9. 
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tra a omis~ão de atiyjdatles 
C 0111 ponen tes, vej a como as a li
yidades são interdependentes e 
quais as ]x)..,sÍYeis alternativas 
de a(:ão, cap;tCilando-o a atin
gir o "(')timo" econtJmico na 
distrihui<,'ão de recursos. Quan
to ao contrúle, pcrmite deter
millar r;lpidamellte CO!110 uma 
y,t1iac:ão impre\'isla ou ,"olun
t,iria em uma, ou mais das \a-

ri;i"eis do projeto ir,í afet;i-Io 
no seu todo, racionalizando a 
e\'entual redistribuiç'ão dos re
(ursos disponíveis, além de uma 
série de outras yantagens. 

1\OS50 próximo passo ser,! 
tratar mais especificamente da 
conceituação própria do siste
ma e de suas características 
operacionais mais import antes. 



3. CONCEITUAÇÃO E CARACTERíSTiCAS 

Embora n:to h~lj;1 dú\"id~l' 

(planto ;'1 l1alllIT/;1 do ,istCllU 
PERT, SI la cOllccituaç;!o "ar;;! 
entre os autores. Uma da'i pri. 
meiras tentativas de dcfiniç;ln 
c;\racteri/a-o como H l1m instnl· 

mento de contrôle administra· 
tivo para definir, integTar c in· 
teITelacionar o que pret isa ser 
leito Fira se atingir a tempo 
os objetivos de lIlll pro;~I:tlll;l. 

f: lima (("I llica estatísticl 
diagnóst iC;1 c prognú,t ica 
para Cjuantificar o conheci· 
mento ,ôbre :IS illccrteDlS C!l· 

,"olvidas 11:1, ati\·id:ldes inte· 
lectuais e Jísic;\'l Jleces,,;'ui:l'i 
para o ttTmino de UIll pn)i;r;!' 
llla llO jJJa/o prCli',[o." c:, 

() contei to p:llCI C-l1O) i III jll c· 
(iso, /1 que IIJO ;IjJrcsellt:1 o 

,iQe!1l;1 sob sell aspecto mais 
re!c";lnlc - o da prograllLlc:;io 
-- nem Clclcteri/a nitidamente 
seus objeti\"os primordiais. I.s, 
I :lIllm com a<juêlcs que o con· 
sideram Ulll método para n 
planejamento, a programação 
t: () contrúle da\ ati\'i(Llde\ 01'

denal!;ls de UIll projeto, Ol! mt" 
todo de diYidir um p1OCC',O 

de a( úrdo CO!ll scu, COIlljlOl1CI1' 

te, e,ulIttlrais, allalisando-Ihe 
;1' C;1l';lclcrht icas técnicas e fi· 
nanceira, ;1 rim de obter ;I(/)C~ 

;l( 11l1i ni st1.'a li \,;1 s: program:l<;ües 
obje t i \;1\ \ i ',;lI1do it economia 
de tCllljlO, ;\ lIt ili/a<;Jo dicien· 
tl: de reClusos di'jlonÍ"eis. ;'l 

indica(io pré\ia dc pontos de 
cjtrangulamcllw na sua cxe
(uc:JO ou 11<) COllt J'()le ele custO'> 
t' ;:1 l'C"i:;;'io dos planos a fim de 

38) "PERT Dala Procc':,sir:c; Lezson Plan Handllcck for Technicians", 
Special Pro,jecls OHice, Dep8.rtment of the Navy, Washington, D. C., 
revi.sed, r'~ov~nlbcr 1960, pág, 4. 
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adajJt;í-Ios à realidade obserya
da durante sua execução. :m 

A técnica básica do ~istelIla 

PERT consiste ~implesmente 

na elaboração e an;ílise de dia
gLlllla:;,'" cuj<l utilizaS'ão est;'t 
longe de ser Y;lIlguanlisla no 
LlmJlo da administração. 

.\ teoria dos grMicos IÚO 

(onsti wi noyidade; os cientis
eiS e ellgenheiros a têm utili
lado h;i séculos. Sua aplicação 
mais e'IJecífica na {Irea admi
llistra(i\<I, porém, tem como 
llIan:o tradicional os trabalhos 
de Henry Laurence Gantt, cujo 
gráfico de contrôlc de produ
(,ão é mbejamente conhecido 
por todos os estudiosos de 01-

g"anil<l(:w. O exemplo mais 
comum do emprêgo de diagra-

mas na administração são os 
fluxogramas, ou gráficos de se
qüência de trabalho. 

O PER T é, até certo ponto, 
uma modalidade de fluxogra
lua, embora com alcance bem 
maIOr. Sua semelhança com 
tais grMÍ("()'; torna-o de com
preensão imediata para o en
genheiro industrial ou para o 
técnico de organização, que 
,ente "algo de familiar" no 
,iSlCULI, jJoi, () esquema geral 
de slla cOllcep~"ão aproxima-se 
do fluxograma horizontal. lVlais 
adiante trataremos em minúcia 
da concepção de diagramas 
como são aplicados ao sistema 
PERT. 

A nature/.a dos lrabalhos a 
serem planejados e contro];l-

39) Os dados para essa definição foram na sua maioria transcritos ou 
adaptados de Alexander Billon, op. cit., págs. 9 e 9l. 

40) Esbarramos aqui, inevitàvelmente, nas incertezas da terminologia 
brasileira quando tenta traduzir expressões originadas do inglês. O 
rêrmo original network model, e seu correspondente network analy
[IS, tem tido diferentes interpretações nas fontes consultadas em 
ponuguês. A palavra-chave, network, foi traduzida como "mo
dêlo reticular" pela Revista de Administração de Emprêsas, no seu 
~utig"O citado; como "rêde", por Geraldo Maia e Jacques Cohen, 
no artigo do Boletim do Clube Naval; como "diagrama", um caso 
particular na 'teoria dos gráficos", de acórdo com o Prof. Carlos 
Augusto Cordovil; e até mesmo como "fluxogramas", na revista 
O Dirig':mte Industrial. Prender-nos-emos, no correr dêste traba
:ho, ao têrmo "diagrama" ou, mais simplesmente, "gráfico". 
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dos por Ulll administrador va
ria muito. Temos num pólo 
os empreendimentos cuja rea
!ilação envolva atividades já 
conhecidas pelo admin istrador 
<lue, por experiência ou por 
analogia, pode pre\Tr com 
maior ou menor preci~ã() o 
tempo e os recursos necessários. 
No pólo oposto temos outro 
I ipo de realizações, as de na
I me,a pioneira. O dispositivo 
húsico dos respectivos projetos 
(: idêntico: hú o planejamento 
e a programação da s(:rie de ati
vidades componentes numa se
qüência lúgica, convergindo tú
das para um objetivo comum. 
.~s tarefas e o objeti \0 são es
pecificados, os recursos rnate
nalS, humanos e filJanceiros 
S;IO prcústos e reservados e de
termina-se o tempo req llerido 
para cada atividade e pala o 
projeto total. Há, entretanto, 
Irês particularidades que ca
racterizam os trabalhos pionei
lOS. Primeiro, a necessidade 
de planejar atividades intelcc
I uais, da mesma forma que se 
faz necessúrio planejar ativida
des físicas. ele mensuração mais 

Lícil. Segundo, o aspecto pio
neiro do projeto torna qua~c 
impossível valer-se de experiên
cias pr(:Yias ou paralelas, quer 
do projeto como um todo, quer 
de alguns de seus segmento,. 
E, terceiro, a impre"isibilida
de dos resultados requerer;í, 
por certo, em determinada al
I ura da execução do program;l. 
alterações e desvios em rela(~;)() 
;'1 programac;;lo inicial. úb"i:l
mente, seria insensato pl ele1l
der planejar um trabalho pio
neiro - o desenvolvimento de 
um nó\"() produto industrial, 
por exemplo - com um grall 
absoluto de precisão em {UIl

<;ão de tempo ou custo; mas, 
para projetos maiores c de 
grande complexidade, há lIe
cessidade de instrumento:, té<
nicos que permitam ao admi
nistrador lima visão ampla c 
um contrôle satisfatório dn pia
no de ação. ·11 

Portanto, que o problema de 
avaliar um programa pioneiro 
(: bastante difícil em ,irtudc 
das atividades que compreen
de, as quais são, em grande par
te, originais e imprevisín:'i, 

41) Summary Report Phase I, op. cit., pág. 1. 
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o sistema PERT destina-se 
aos dois tipos de projetos, em
bora seu potencial se manifeste 
mais sensivelmente na segunda 
modalidade, que, em última 
análise, constitui, realmente, 
a maioria dos tipm de proje
tos com que lida o administra
dor moderno. 1'\ uma era de 
progresso tecnológico dpido 
cada dia se acentua a impos
sibilidade de paralelismos en
tre dois projeto, diferentes. 
Por conseguinte, o que é essen
cial para contrôle administra
tivo de projetos l: que o admi
nistrador pO~'ia comparar, siste
m,'tticamente, os resultados par
ciais conseguido, com os pre
yistos na programação inicial. 
Com o uso do PERT a admi
nistra(:ão de programas obtém 
(a) ordem e consistência in

terna no planejalnen to e ava
liação, (b) identificação auto
màtica e prévia dos pontos po
tencialmente perigosos para ° 
sucesso do projeto, como, por 
exemplú, o fracasso num de
terminado ~egmento, (c) rapi
dez na integração do processo 
de ;nalia(.ão, e (d) quadro 
acurado do desenvolvimento 
do programa, passo a passo. 

O ~istema PERT. como foi 

dito, ba,eia-se na ll:Cnjca de 
an:ílise de diagramas, aná1lise 
que, por sua vez, inclui tn'" 
elementos essenciais: o desell
yoh·imellto de um modêlo re
ticular que rcpresente o proje
to empresarial; a avaliação 
dêssc lllodl:lo e seu ajustamen
to de forma tal que, se o pla
no de operações fôr seguido. 
haja \1111 certo grau de segurall· 
~'a, com um mínimo de risco 
cm tênllos de tempo, e dentro 
de limites aceitáveis de custo: 
e a utilização do modêlo para 
controlar a operação que re
presenta gràficamente. t, por
tanto. um plano de al;ão que 
fornecc um quadro dos obje
tivos parciais a serem atingi
dos, suas interrelações e inter
tenlependências. O diagrama 
PERT possibilita ao admini,. 
Irador wlcóonar a seqüência 
do projeto, indicando-lhe, ao 
llle,mo tempo, os obstúculo, 
quc ir:'t enfrentar no seu curso. 
antes que êstes se apresentem 
na realidade. O que isto sig
nifica para os re"ponsáveis pe
la execução de um projeto é 
fácil imaginar, dada a neces
sidade de se manterem equili
brados os custos em face de 
tais perigos ou de eventuai"i 



,,) 
'-

;tll;I'O' de CXC{[IÇ"IO. () adllli
lli.,nador estar:'[, CIlLIO, cm )lo
'lcão de cscolher ;1 scqiitnci:1 
(lilC cdc]cc:a o menor 1 isco e de 
obter () e<JlIilíbrio descj;h'cl -
(Jual .,cja, o ponto ()lirno cntre 
() baixo custo operacional e :1' 
possibilidades de atr;!,o, ou () 
alto (ll,(O e a garanti;l de exc
< Uc;~1O do projeto el11 lempo 

h;'lbil.'~ 

Quando bem ebbOl ado,." O'i 

grúli< os são muito mais c'~pre'
,ivos do que a narração. U ll1 

organograma evidenci:1 ele ime
diato ;1 estrutura de 1lI11a em

présa, da me.sma forma que () 
iluxogram:1 de lima dada ro
tina admini~trati\'a facilita ;1 

"na an:ílise. Aconlece cxaLI
mente a mesma (oi sa q tl ando 

,( ondicionamos o pLlllCj:llllCl1l0 

de um cmprccndimento a lima 
scqü(ncia gr:'diCl: as ali, idade, 
e as eLlpas do projeto <lU e'
hoçadas de 101m;l < Li);!. objc-
1 i';1 e pre(Ísa. Tal Ltcilidade 
de (ompreen.<lo, bem como a 
;lmpliwdc do sistema gr:'tfic(l, 
IOrn:l,m () dj~lgr;llll:1 excc!ente 
meio de <OIllllllicl<;;'io ;t(hnini,
Ir;"i\;1. LIIQ 'que ([C'CC de illl-

porttll1ci;[ quando se conside
I a qlle, mesmo CIU pequena, 
org:lIlÍlações, determinado pro
jeto pode :Ifetar diversas pe,
soas, grupos ou departamentos, 
ou mesmo mitra, emprêsa,. A 
facilidade de compreens50 do 
projeto torna-se patente a par
tir do momento em que as pes
soas envolvidas passam a lIS;I!' 

lima linguagem cOmum, inte
grando slIas ;ltividades c pLt
nos paróais llUIll todo coeso 
c harmônico. Sem essa cara c
I crÍstica o projeto global po
der:í fragmentar-se c perder a 
unidade. POl- ,.,u;~ \'C7, a amplio 
(lide do diagrama é importante 
peJo falO elê lradnzir o projeto 
na sua totalidade, mostrando 
:'t, pessoas el1,"oIYiclas COlHO 

slIas ati "id:ldes se ~n tegram no 
lodo, C()IllO suas ações indivi
duais podem vir a afetar a de 
()lItros ou como as dos outros 
podelll atetar aSila. A percep
C:IO global do projeto enseja a 
possibili<lade da obtenção elo 
!l hcl desejado ele coordenação, 
,em imposição ele au toriclaclc, 
(' num alto grau de consisttn
(i;1 illtCIIl:I. 

!'2' E. T. Alsaker, The Basic Technique: Netwo1'k Analysis, em Ga
lJli'êl N. Stilian et. ai., op. cit., pág. 37. 



,\.lém de ~llas qualidades 
como instrumento de comuni· 
(<1\;[0, o sistema PER T é tam
hém excelente instrumento de 
planejamento administ lat i,'o, 
pois facilita a ,is;lo de tú,Lt, 
as intenlepend0ncia:;, i nterre
laçôes e complexiJades de uma 
operação empresarial e pennl
te descer ilS minúcias (lU e o 
grupo planejador achar COll\C

)]ielltes ou necessárias. V,írios 
técnicos têm testemunhado que 
nenhum outro instrumento 
admini,trati vo fornece, de for
ma tão clara, a garantia de in
tegridade do plano; em outros 
têrmos, a seguranc;a de que na
da foi esquecido e de que ne
nhuma etapa ou atividade dei
xou de ser considerada. Para 
(lue isso seja conseguido, o pla
nejador precisa ter certeza de 
que a interrelação das várias 
atividades será exatamente a 
que êle determinou, ,,;; Para 
exemplificar êsse fato volte
mos aos fluxogramas comuns. 
Todo técnico de O&M, ao pla
nejar nova rotina OH ao ana-

lisar rotina existente, tem como 
preocupação constante cviLIl 
que o sislema proposto ou cla
!Jor;\(!o con tenh,t "f uro~", isto 
l':, q' le Ulll dClcrminado,>cg. 
1llé:ll!O (O'i 11;1mitcs de um da
do JOlllluL'trlo, a a~sin;ltura de 
um encarregado, o ace~,o ;\ 
lima in[onn;!(;:ío etc.) deixe de 
,cr k\'ado em consideração,. () 
que comlluiria ou poderia 
condllli r ;\ impralica bi lida de 
de lima an,í1isecompleta c ,v,i
lida, ,\0 se clabqrar um proje
t o a mesma preocupa<;ão OCOI

rc: a incidência de "furos" no 
planejamento pode resllltar em 
1 remendos problcrnas e Cllsto, 
i Ilesperados, O sistema PER T 
não apenas diminui es"a pos
si bilidade mas, desde q lle () 
projeto esteja bem expresso' no 
diagrama de execução, forne'cc 
;10 adll1ini~trador também' Os 

meios para determitiar, rápida 
c racionalmente,' novos curso, 
de ação corretiva. 

;\íormalmente, a elaboração 
de um plano de ação parte do 
mais geral para '0 mais especí-

43) A técnica de elaboração do diagrama PERT, que possibilita o inter· 
relac;cnamento de atividades, é exposta minuciosamente na Parte 
n dêste trabalho. 
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j ico, isto é, determinam-se 1111-

l ialmente os estágios mais am
plos da seqüi:ncia a ser obede
cida, para depois detalhar GI

da 11m dêsses est;igÍos, tanto 
quanto nece~s;írio. O planeja
lIlento pelo PERT obedece 
exatamente a (,ste niticrio. () 
ti iagrznna pode ser de~f'Il\'()h-i

do pelas unidades rf'spom;'t\'eis 
pela execução ou atr;l\ l', de 
uma colaborac:ão dirCt;\ entre 
() planejador e o ex('culor. e 
permite a slIbdi\Ísão do traba
lho de modo que c;\(h li'Cnico 
desenvolva, detalhadaIllcnte, () 
plano de atividades <{ue lhe 
(aiba executar. Êste, micro
planejamentos podclIl S(T f:lcil
mente reagTllpados, resta beIc
(endo-se o plano na sua forma 
operacional complcLI. a qual 
poderá sofrer então os ajusta
mentos que se fizerem lle(e~

"írios para resolver possíveis 
i ncollgruências dos planos P;\J-

(iais. Neste esuígio com o pri
meiro diagrama de opcra(:õcs 
i;í pronto - o grupo de planc
jamento e os ellcarregados da 
execução podem passar ú av,,
liaç'ão do projeto. ou .seja, aua
li,;i-lo no sentido de descobrir 
se ;, seqüê'ncia l' re;!Imente a 

melhor pos~í\'el ou se alguma, 
mudanças são aconselháveis. 
Êsse primeiro plano representa. 
assim, um esquema ~eral d(' 
operaçôes, ainda incompleto. 
Os tempos necess{trios a CHb 

a tividade podem não ler sido 
estimados ou a natIHC/<1 de al
gumas das atiyidades pode não 
estar hem determinada, mas () 
esq uema apresenta os elemen
lOS essenciais do projeto. Com 
base nêJc, os técnicos e plane
jadores podem analisar e ava
liar o programa de ação. 

j\pÓ' a (on,lIl1ç;-ío do dia
grama PERT, mostrando as 
atividades componentes do pro
jelo e sllas illterrelaçõcs, os 
planejadores introduzem o cle
mento tempo. com base na es
I imaLÍva do llúmero de dias. 
semanas ou meses necess;írios 
para () término de uma ativi
dade. Serão, assim, avaliado., 
cada um dos estúgios do pro
jeto e determinado o prazo to
I ai para seu ténnino, sabendo
se, ainda, quais as atividade" 
que podem sofrer atrasos sem 
que aquêle prazo seja afetado. 
qual a seqüência de opcraçôe" 
mais imporlan te em fUll<;ão do 
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tempo, etc. ·Il Êsse conjunto 
de elementos, que tem como 
principal variável o tempo, 
constitui o chamado PER T / 
Tempo, que é a modalidade 
b,'tsica e pioneira do sistema 
em estudo. 4:; Pode, então, a 
administração do projeto, apro
veitando o mesmo diagrama 
h;ísico, introduzir outra variá
vel - o custo relativo de ca
da uma das atividades, cCimo 
a deternlÍnação do custo cumu· 
lativo do projeto c, consequen
temente, seu custo final. Tem· 
s{', então, o PERT jCusto que, 
('om o PERT jTempo, consti
t uem as duas modalidades mai~ 
utilizadas do sistema. Não é 
necessário que para dado pro
jeto seja elab01'ado um, e ape
Ilas um, diagrama de opera
(;õcs; a emprêsa pode desenvol
ver programas alternados de 
ação e optar por um dêles. 
Quando vários modêlos são 
preparados (ou, mais provàvel
mente, são feitas variações de 

um modêlo básico) é óbvio 
que a consideração dos fatôres 
tempo e custo não deve ser fei
ta separadamente. Pode acon· 
tecer uma seqüência de baixo 
custo acarrete maior quantida 
de de tempo para o término 
do projeto; ou, ao contrário, 
que uma redução de tempo 
implique em aumento sensível 
do custo total. Quando fôl 
adotado a O1'ientação de con
cluir o projeto no menor tem· 
po possível, sem acréscimo no 
custo, o administrador terá 
que racionalizar a "transposi
ção" de recursos, isto é, verifi
car qual o número de ativida· 
des que poderão ser sacrifica
das em benefício de outras e 
em que época, sem precisar re, 
correr aos meios usuais de ho 
ras extraordinárias, bonifica
ções especiais etc. 

O ideal em qualquer plane
jamento é conseguir-se que ao 
menor tempo de execução cor
responda o menor custo oper;,t-

44) As técnicas inerentes ao trato com o fator tempo no sistema PERT 
são explicadas e exemplificadas na Parte II dêste trabalho. 

45) As ilustrações do sistema, mostrada.s mais adiante, prendem-se bà
lOicamente a esta modalidade, que foi a única experimentada no Bra
sil até agora. Também nos outros países o PERT/Tempo é a mo
dalidade ma's utilizada. 



lli r:\IJI.IC\O\ IlF ,\Il\ll"I\TR.\(j\O 1'(1\1.1(:,\ 

cional. isto, porélll, raLllllell
te acontecc. "-"\s,im sClldo, !J;'t 
scmpre a nccessidade dc UllL! 
decis;10 dc (li jlub ,/,IJl e :t al
tcrnativa a Sé'!' ;Idot 'IlLI. .Em 
síntese, CSS<I dc( i.,;lü dc\'c U)l)- • 

siderar os custos estimados em 
IcIac'-:ío ;\ possibilidadc de não 
serem cumpridos os prazos prc
\istos, risco {·,,'>e inerente aos 
projetos comp!cxos e a IOllgo 
prazo. Lógicamente, nessa es
pécie de op(:ão, o lator deter
minante scr;í o sistcma de va
U'>res que norteia o projeto 
analisado ou, cm outras pala· 
\Tas, a "política de cxecuçfw" 
do projeto. Para o.> grandes 
comandantes militares do pas
sado o objetivo a ser aIcall<,:ado 
cm seus empreendimentos cra 
claro e inconfundÍ\'cl: a ('(JIl

quista. Na construc,'ão das pi
Jámidcs egípcias () ohjetivo 
também era simples: seu tér
mino. Tudo o mais estava su
bordinado ,'!queles fins. A mes
ma coisa pode ocorrer em al
guns projetos de emergência: 
o que importa é que esteja 
terminado em pouco tempo, 
pouco ~ignificando o custo ope
}'"}cional inerente a essa acelera
(:i1o das atividades. Ou pode 
ocorrer o oposto, como constrll-

(:ão dc lima casa por pc", 1,1 de 
poucas posses: () imporL'illc <> 

que seu (lIsto seja redil/ido ;1() 

mínimo jlos.sÍ\"cl, ail1!b flllC :, 

c;\sa sÚlllellte "c!lha a lj(.n COII
dllíd:l Illuito mais t:m.k. f. 
úb"io que a s()lll~';!o ;ltlllta,l;, 
pode el1contr.lr-se entre ósc-; 
dois extremos. ?\a yerdack, lI:! 
maioria <1;\S organi/aç'õc, c\ uri
Cnla(:;!O scguid<l para ., \(J!1.'I('

cllc:ão de Ulll projeto n,tO SI' 

prende a uma dessas a!t"'i"nal i
\as, expressa elll têrmo, L!o 

simples e direlOs. A., ,(H Ícc!:l
des industrialitadas, a panij 
do comêço do século, (ornec;a· 
l'alll a prezar um valor mai, 
sofisticado e intangíveL a efi
ciência, ou seja, o ponto "óti
mo" entre dois pólos. AtraYé~ 

da lItiliza~'ão inteligente do 
PER T, o administrado"" pode 
elaborar diagramas que Tefli
tam essas alternativas, lacili
tando enormemente a :, ,10rão 
de uma delas. 

Vista a mesma que . .,t,l.o soh 
outro prisma, deduz-se que ;1 

elaboração de um projeto po
de ser {ei to de duas maneiras 
opostas: parte-se de um limite 
de tempo preestabelecido, c 
planeja-se o projeto em funç;io 
dêste; em outros têrmos, (j p1"O-



1 :\11Z01ll"<,::\O ,\() PERT lI,bICO 

jelO é especificado e programa
do para execuçio dentro de um 
prazo pré-estabelecido, Quando 
essa limitação não t.: um fator 
determinante búsico, o projeto 
é desenvohido linelllellte e se') 

após Slla all;'dise li:\:l--;C () tcm
po a ser gasto, 

O planejamcnto ;lllaH~s do 
diagrama PERT é possível 
nessas duas ~ill1a~"ôes, mos
trando, lluma a \"iabilidade da 
conclusão de determi nado pro
jeto dentro do pr;lIo solicita
do ou, na outra, indicando com 
relatiY:l precisão, () tempo re
querido pelo empreendimcnto, 
Em ambos os casos, porém, evi
ta o estabelecimento de pra
zos ele conclusão irrcais ou utú
plCOS_ 

Até agora, demos maior êll
fase ao sistema PERT como 
instrumento de claboraç;io de 
projetos, isto é, da fase em que 
se determina a seq üência de 
opera(:ões e se estimam os tem
pos e Cllstos envolvidos _ No es
t;ígio seguinte da execlI<:ão do 
projeto o sistema passa a ter 
lima segunda função: a de ins
trumento de contrôle, infor
mando ao administrador se os 
prazos preyistos para cada ati
yidade estão sel1<lo ngorosa-

mente obedecidos ou ~e os 
custos inicialmente calculados 
para a execuç"ão estão sofren
do altcraçôes. 

O uso elo diagrama PERT 
como ilJ~trllll1ento de contrôlc 
pressupôe a existência de um 
",istcma eficicnte de comunica
(:ôes, com o envio constante de 
informações sôbre o andamen
to do projeto e previsões sôbre 
se as atividades, num futuro 
próximo, poderão ou não obe
decer aos planos iniciais. Êsse 
sistema de comunicações é de 
importância \"ital e, como ser:í 
visto mais ,!diante, constitui o 
o principal determinante do 
custo de aplicação do PERT e 
da possibilidade material de 
sua adoção_ 

Um exemplo simples mostra
rá como funciona o contrôlc 
através do PERT: se detenni" 
nada ati\"idade teve o término 
preústo para 15 semanas e. n;) 
altura da sétima, apresenta in
dícios de que a atividade ul
tr;lpassaLí em cinco semanas (l 

prazo original, isso implica
rà óbYiamente, reajustamentos 
imediatos no projeto, a fim de 
que êsse atraso específico não 
"enha a afetar o andamento 
das demais a tiviclacles _ ~fostra 
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:1 experiência que o cuidado 
inicial com as estimativas de 
tempo reduz, (onsider~lvelmell

t e. tais atrasos e problemas. 
Contudo, a experiência com 

() PERT também mostra que 
êle nem sempre eYita comple
lamente os imprevistos, pois 
habitualmente surgem fatôre~ 

inesperados de atrasos e dis
lOn:i)es. Assim, é muito raro 
o projeto original manter sua 
seqüência inalter;Ível até o fi
lial: h:í permanente necessi
dade de adaptaçi)es e ajusta
lJJentos a condiçi)es novas. Em 
conseqüência, o diagrama pre
cisa ser con~tantemente atuali
laoo, dia a dia, num contrôle 
ll1ai~ rigoroso, ou semana a se
mana, se êsse fôr menos rígido. 
Como é óbvio, tal atualização 
dever:\. refletir, de imediato, 
alterações nas estimativas de 
tempo, mudanças no meio-am
bien te ou o estabelecimento de 
novas diretrizes políticas. 4" 

Como um motorista, ao diri
gir numa estrada, não deve 
observar só o que est:í imedia
tamente à sua frente, mas tam
bl-m verificar permanentemell-

46) E. T. Alsaker, op. cit., pág. 43. 

te as condições do tráfego de
zenas de metros adiante, a fün 
de poder controlar, a tempo, 
sua velocidade e sua trajetória, 
assim o administrador de um 
projeto não pode cuidar, ape
nas, dos problemas imediatos, 
mas de\e atentar, também para 
atividades mais remotas, e sa
ber como os eventos presentes 
irão afetar o futuro. O PERT 
é um excelente instrumento 
para i~so, permitindo relacio
nar de forma segura os eventos 
do presente com as atividades 
futuras e, o que é igualmente 
importante, com a suficiente 
antecedência para possibilitar 
as correções necess;Írias. A vi
são global do projeto e a fa
cuhlalle de determinar, rápida 
e racionalmente, nO\'os cursos 
de ação podem impedir que 
acontecimentos imprevistos re
sultem em custos adicionais 
excessivos OH em medidas de 
emergência, às \'êzes extrema
men te onerosas. 

Ê claro que os projetos em
presariais podem ter dimen
s:10 e complexidade bastante 
diferentes, indo de empreendi-
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mentos simplc'i (que requerem 
pequeno número de atividades 
e prazo curto de execução) até 
projetos com dezenas ou cente
nas de milhares de atividades 
específicas interrelacionadas. 
.'\ o primeiro caso, o homem 
poderá realizar manualmente 
todos os cálculos necess{trios, 
lltilinndo apenas l;ípis e pa
pel. Mas ;\ proporção que o 
projeto cresce em complexida
de o cálculo manual torna-se 
gTadativamente menos indica
do e até mesmo impossível. O 
técnico tem de recorrer, entfio, 
aos computadores eletrônicos. 
que foram usados pràticamente 
em quase tôdas as aplicações 
conhecidas do PER T, já que o 
sistema foi inicialmente conce
bido para projetos complexos 
e sendo pouco econômico pa
ra projetos simples. Não exis
te, evidentemente, um ponto 
determinado a partir do qual 
,e devam utilizar computado
res. Entre os fatôres que in
Iluem na decisão estão o tama
nho e a complexidade do pro
jetei, a natureza do diagrama, 
a freqüência de renovação dos 
d'lculos (recomputação) e o 
grau de utilização dos métodos 
C'i ta ti sticos . 

o PER T foi desenvolvido 
para possibilitar computações 
eletrônicas em equipamento 
digital. O diagrama de opera
(;ões é armazenado no compu
tador sob forma de matriz nu
mérica, gerada pelo próprio 
computador de acôrdo com os 
dados que lhe são fornecidos 
sôbre a relação das atividades, 
os tempos estimativos, as inter
dependências etc. Produz-se, 
então, automàticamente, a ta
bela de resultados. Relatórios 
regulares sôbre o andamento 
das operações e alterações ha
vidas, feitas em formulário es
pecial, permitem carregar o 
computador com o problema 
modificado e possibilitam cal
cular e imprimir, ràpidamente, 
as tabela~ atu<!lizadas dos resul
t ados. Assim, o administrador 
pode dispor de uma programa· 
ção "ótima" das atividades que 
jamais seria obtida manual
mente. Os computadores mo
dernos de grande porte podem 
calcular e imprimir em minu
tos os resultados da execução 
de projetos que compreendem 
centenas de atividades, e os 
computadores dotados de equi
pamento especial de saída po
dem fornecer resultados em 



telllpo ;Iillda menor, projeLIIl
do () diagrama de ()pcra~'õcs 
CI!l tela semelhante ú de UIll 

;Iparclho de tcle\'Í,ão .. !, 
Como foi mencioll;u lo, ;t 

aplic<!(:;!O do PERT ;1 projetos 
simples podc torll;\l·'C anti
cconúlllica ou mcsmo supó'
nU;t. D;tÍ 11<10 -"e deduz;t, po
ll'lll, que o UV) do sistema cxi
ja, scmpre, eljuipamento para 
proce,salllellto de dado.s. 1sto 
acontecc, t.' cLtro, em rda(:ão a 
projcto . ., complexos, que el1yol
\ all! a cOllsidera(,-ão dc grande 
massa de dados numéricos, mas 
y;írios métodos manuais foratn 
idealizados par;t pcrmitir seu 
uso cm projetos SlI f icientemcll
te peq ucnos para prescindirem 
da utilização de computadores. 
O sistema pode ser aplicado 
scmpre que o número das ati
...-idades e suas intercollcxões 
justifiquem planejamcnto mais 
(·uicladoso. 

Em algulls casm o plancja
mento podc ser feito pelo sis
tcma PER T, Huma questão de 
horas. Uma publicação rclata 

o caso da confccção tio dia
gr;uua de montagcm de uma 
peça industrial, c!aborado em 
menos dc um dia, c que n:quc
rcu sórncntc duas hOl:I' Q,1n ;t 

(úlllputaS'ão manual. ", 
. \lguns a Iltorcs têm "dienLt

do quc o uso do sistem3. rEKT 
.,c j li S t i f i (a principa!mcllte 
quando aplicado a lJ1'ljctm 
novos c ongmais, que el1vol
\am opcrações pouco l'<.:petiti
,as, c quando o contrôk de 
tcmpo ou custo constiL\LI ;1'

pecto crítico da execu~ãn. Em 
princípio, opera(.-ões rotineira" 
rcpetit ivas ou realilada, frc
q ücn temcnte, não requcrcm () 
uso do sistema. ·J!i Poder;i h;l

ler casos, porém, dc or;:;anila
(.-õcs que rcalizcm, pcrit>dica
mentc, projetos idêntico'" cm 
condiçõcs mais ou menos scmc
lhantes. Nessa hipótese, o 

PER T pode ser utilizado com 
o fim dc cstabelecer um pro
grama-guia, eliminando-oc com 
isso o trabalho de um llÔVO 

planejamcnto para caela n:ali
la<.-ão. 

47) Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia, op. cit., pág. 20. 
48) Robert W. Miller, op. cit., pág. 99. 
49) Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia, op. cito pág. 1. 



4. CAMPOS DE APLICAÇÃO 

f; impossível precisar, nUllla 
listagem específica, os campos 
,!c aplicação do sistema PERT. 
l:'le pode ser utilizado, como se 
salientou, para qualquer tipi> 
de projeto composto de etapas 
ou :Itividades intenlependen
teso com um nível de comple
xidade suficiente para justifi
(ar um planejamento racional· 
meDle concebido. Assim, o si;,-
tema tem aplica~:ões em grande 
diyersidacle de projetos, de 
("mnp!exidade "ariacla, quer se 
lcfiram aos estudos ~ !l1nnLi

~elll do subm;Jrino po~:p-i, 

quer ;ê um conjunto de at;'ii
(jad(,~ CJue envolvam, apen;i~ 

(inco mil homens-hora _ 

o I'ERT tem sido .:pljrau() 

mais heqüentemente em pro
jeto~ de engenharia mauça, 
<'OJ1]O ;t construção de f: fil,Zt

l-ias, harragens e nayios. É em 
projetos dês se nível que as 
economias de tempo e custo se 

10lllam nUlS marcantes. Sua 
li tilÍlação, porém, apesar de 
tão recente, tem atingido cam
pos extremamente diyersifica
dos; nos Estados Unidos por 
exemplo o PER T já foi utili
lado mesmo no planejamento 
da montagem de peças tea
trais e se ensaia seu uso na 
montagem ele programas de te
le\Ísão - CISO típico em que a 

obediência ao fator tempo é 
estrita. Um engenheiro brasi
leiro informou que êle pode 
ser aplicadó até mesmo na ela
bora\ãü de li\Tos, se o autOl 
quiser interrelacionar, previa
lllen te. os di versos aconteci
lllentos c (j' diversos person;,
gens. 

lima ,Li, nossas fontes de re
ferência shhre o PER T, ap<'>, 
,alielltar a diversidade de apli
ca(:ôes experimentadas nos Es
Lados linidos, indica que o 
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~istellla já foi tentado nas :,c
guin tes áreas: 

- instalação de 1\00'os COIll

putaúores; 
- constru(:ão de abrigos 

contra a ta<I ues atônúcüs, 
cm programas de defe
sa civil; 

- desenvolvimento de !lO

vos produtos; 
- atiYidacles de (Ollstl'll<,;io 

c manutenção em geral; 
- processos de pl"C\'is:lo I i

'lanceira; 
- opera~-õcs de mi !lCI açüu; 
- programas de clesenvol-

\'Ímento urbano; 
- construção de e.,tl'ad~h 

c rodovias; 
- contrôle de custo~; 
- contrôlc de docullleli LJ-

(:,10, etc _ ,'Il 
~ a parte dêstc trabalho rela

tiva aos antecedentes históri
cos do sistema PER T vimos 
que, após o sucesso de ~lIa apli
cação, pela J\[arinha N orle-amc
ricana e pelo Departamento 
de Defcsa, ~tOS projetos de de-

fcsa civil e esp<lciai~, em geral, 
a indústria daquele país adotou 
a nova técnica não, apenas, 
para poder concorrer com em
preiteiros gO\-ernamentais ma" 
também, para resolver seus pró
prios problemas. Entre as em
prêsas americanas que c~tão 
utilizando o PER T, com o, 
mais variados objetiv06, po
dem-se citar, a IBM, a General 
Electric Co" a General Motor" 
Corp., a Sperry-Rand Corp., 
a Aerojet-General Corp., ;t 

~ orth-American AviatioIl, a 
Lockheed Aircraft Corp, . ;t 

Douglas Aircraft Co., a ~an

dia Corp., a General Preci~ioTl 
lnc., a lVIanagement System~ 

Corp. etc. ól, cujas iniciati"as 
cstão relacionadas com proje
los de engenharia. No Brasil, 
como foi mencionado, o Estado 
da Guanabara, através da Co
ordenação de Planos e Or(;l
mento, utiliza o PER T no pla
nejamento e contrôle de seu 
programa de obras; a Compa
nhia Vale do Rio Doce lem 

50) Donald G. Malcolm, '·New Tools in the Growing Management 
Technology", in Gabriel N. Stilian et. al., op. cit., pág. 26. 

51) Relação obtida através de estudos pUblicados pelas emprêsas, men
cionados em diversas fontes de referência. 
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experiência relativamente am
pla do sistema na construç'ão 
de um "pier" marítimo; a Re
finaria Duque de Caxias pre
tende expandir ainda mais a 
aplicação do PER T nas ope
rações de manutenção. e assim 
por diante, 

Tanto no exterior, como no 
Brasil, o PERT ,'em-se esten
dendo a outras áreas, como é 
o caso do seu emprêgo em tra
balhos de elaboração orçamen
tária. No Brasil essa experi
ência está sendo tentada no Es· 
tado da Guanabara, inicial
mente no referente ilS propos
tas. N o exterior há uma ex pe
riência bem sucedida, realiza
da no Condado de Fairfax, no 
Estado da Virgínia, Estados 
Unidos, onde o preparo do 01'

(;amento envolvia cêrca de 1.200 
atividades. ~2 Também a União 
Soviética pretendia utilizar o 
sistema no planejamento de 
sua economia para o ano de 
1963. Infelizmente não foi 
possível obter dados que ('on· 

firmassem essa aplicação e seus 
resultados. É certo que o PER T 
vem sendo utilizado em experi
ências significativas e nova, 
em todo o mundo, mas a elas 
não foi dada maior publicida
de ou estiveram fora do alcan
cc do autor desta pesquisa. 

A flexibilidade intrínsc(:1 
do sistema PERT traz em si 
conotações importantes par;l 
quem especula sôbre os seus 
possíveis campos de aplicação. 
Vimos que êle se aplica prit
(icamente a qualquer projeto 
que envolva programação de 
atividade~ ordenadas _ Nesse 
sentido, o sistema tem diante 
de si um campo enorme que 
transcende sua utilização por 
organizações administrativas, 
';\'las, mesmo limitando a apre
ciação do uso do PER T il vi
cia empresarial, a idéia de 
"projeto", como a própria no
ção de planejamento, tem uma 

, série de aplicações gerais. 
As administrações pública e 

pri\'ada cnglobam projetos de 

52) Richard p, Wahl Jr., "PERT Controls Budget Preparation" Pu
blic Management, fevereiro de 1964, n.o 2, vol. XLVI, pág. 29. A ex
periência do Condado de Fairfax está descrita na Parte IH dêste 
trabalho, em confronto com experiência semelhante do Estado da 
Guanabara. 
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natureza industrial. econômic;\, 
financeira, mercadológica, co
mercial etc. que, por sua n'/, 

comportam uma gama de \';\
I i a (:tíes . Se o sistema fússc COlll

plicado, se req ueressc I 1Ill: I 

grande dosc de conhccimentos 
especializados, telÍamos a í um 
J i mire' ;'[ progr;lma(:;'lo da t ú· 
nica - o quc acontcce COlll ;\ 

:lplicaçlo da Pesquis;\ OpC!,;I
<ional, por exemplo. l\bs, pe
lo {ol1lrúrio, o PERT l: de 
conccp(;;tO extremamente sim
pIes. Um técnico bra~jleiro 

chegOlI, mesmo, a clas,il'id-lo 
de "(no de Colombo". 

Se houvesse 110 lllundo elll
pre,>arial lima resistência (011.,

tante <'t sistemaLiza(;;'io do pla
nejamento de operações, POll

cas probabilidades de Yida tc
ria uma técnica (;to disciplina
dora quanto o PERT. l\fa~ a 
'. erdade é que a mentalidade 
dos administradores moderno, 
csui evoluindo l~lpiclalllent(' 

para a compreens;to da neces
-idadc de eficiência, produ ti
,idade e aplica(;;to de t«lIic:<; 
racionalizado!';ls do trah~1Ihti. 

aeci (;ll1do-.'c CI(Lt \ el m:1 h a 
[esc de qlle 

... nos lelllpo, :lluai:, não 
JJ:'t lugar para organislfloc: 

<rue n;tO saibam planejar () 
jlrogTes~o. Em face da "i 
Y:l e agresslY<l concorrl'll' 
,ja c das freqüentes e "io 
lentas yariaçôes llas eslnl
tllras econômicas do mUll
do, qualquer orgallização 
que deseje progredir ou. 
]leIo menos, sobre\'ivel', 
tem de pbnej:n' suas ali
"idades e cuidar para que 
prossigam no sentido pre
"isto pelo plano. ~,: 

::\a prúliei!, porém, hú al
guns fatôrc~ (llle restringem a 
lItilizaç;to do PERT. Quem 
pesquisar as organizações que 
mais utilizam ou se preocupam 
com a implantação de moder
nas técnicls de trabalho "eri
ficar;í, certamente, que h:í 
maior (onsciência ou sen~ibili

dade em relação ao problema 
por paTt c elas grandes empri'
S:IS, n:to ;)pcna~ porque nestas 

53) W. J. Huitt Yardley POdolski, "Contróle Orçamentário: Metodo
logia e Técnica", Revista de Administração de Emprêsas, Funda
ção Getúlio Vargas. vo1. 4. n .o 10, março de 1964, pág. 21. 
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mai, ~l\ uh" a necessidade de 
métodos racionais, como, tam
Lém, !Jorquc. nOlmalmentc, 
dispõem de recursos para ab
,or\'cr e implantar tais técni
eis. Por "'utro lado, é ()b,io 
<Juc só h;í mOli,,:ção para apli
cação clt tt-cnicas ou sistema,> 
r:lcionalÍladorcs em prnblem;ls 
complexo;;: -

Assim, !lO que se relnc ;l() 

PERT. h:: maior estímulo par;\ 
slIa aplicação quando se trata 
de projeto~ complexos, em qUt 

tempo e (u<.to de,ern ser cui· 
dadosamente ponderados. Nes· 
se caso, Juyerá necessidade de 
pessoal qualificado e de\ida· 
mente Ireinado naquela técni· 
(a, akm de computadore, p:l' 

ra os cilullo, en\olviclos. 
A disponibilidade pennanen

te de equipamento próprio na 
SC<Tetari:1 de Finanças elo I:,
tado d;1 (;ulanabara facilil;t ;t 

aplic<lc,ão do PERT. "-\ Com
panhia Valc do Rio Doce s:; 
recentcr!1Crlte terminou a 111(,11-

ta~elll de UIlI compulador 1'10 i 
em Vitória. Isto criou problc 
llIas para o funcionamento elo 
sistema, pois anteriormente 
aquela Companhia tinha de 
recorrer ao Burcau de Sen'is'o, 
da IB:\f. 

Conforme j;i foi mellciol1;t
do, a exi~ên(ia de computado
res refere-se apenas aos projc
,,os de grande porte. Entretan, 
10. () PERT tambbn pode ser 
;l plicado prOvei tosamen te em 

projetos simples, cujo.') cúlculos 
podem ser feitos manualmente, 
dispensando-se (omputadores. 
e m estaleiro particular, na 
Ilha elo Go\"ernador, por exem
plo, est{l utili/anclo o PER T 
no planejamento e contrôle de 
,;irias de suas atividades de 
produção. A. Petrobds, em sua 
Refinaria de Duque de Caxias, 
t eY"e todos os cálculos realiza
dos manualmente, numa série 
ele programações ele algmna-, 
centenas ele ati\'idacles. 



PARTE II 

METODOLOGIA 



s. O DIAGRAMA PERT 

Na daboraÇio do diagrallla 
PERT o administradot de\c 
jogar com dois conceitos b;ísi
<'0\: e\-ento e atividade. 1<:V('l;
lo é o ma rco C[ ue denota o in í
cio ou o fim de determinada 
atividade ou tarda e lljO a exe
cuç-jo de"a tarefa. A lividade. 
por slIa \C/, represellta a açjo 
que desloca o trabalho de Ul1l 

evento para outro, abson-endo 
tempo e recursos no pl'oce,,() 
de separação dos dois even
LOs, '" Constitui () oegmentD 
do projeto que denota a idéia 
do tra balho realizado, Assi 1ll, 

por exemplo, o término da 
montagem de uma peça espe
cífica ou o início de determi
Il;tclo c,tudo são eventos de U111 

jllOjcLO; a efetiva montagem 
dessa peca ou a realizado dêssc 
estUllo ~erão atividad~'j, Uma 
ati\,idade somente poderá ter 
início quando Iôr atingido o 
evento final da atividade pre
cedente; da mesma forma, a 
atividade subseqüente súmen
te poderá ser iniciada quan
do Iôr atingido o evento 'ri
!lal da primeira atividade, b 
planejador precisa, portanto, 
ao elaborar o diagrama, fazer 
a lista das atividades que ü50 
compor seu projeto e detcrnii
nar sua interrclação, Expressa 
em tênnos gráficos, essa se
qüência ordenada fica bastan
te simples, conforme veremos. 
O símbolo correspondente a 

54) A terminologia em portligues apl'e.senta variações sem maior im
portância, Alguns autôres referem-se ao que preferimos chamar 
de "evento" (do equivalente inglês event) como "etapa", "aconteci
mento", "nó" etc, Quanto a "ativ!dade", a variação encontr'ada e 
referir-se a esta como "operação" ou de acõrdo com sua posição 
no modêlo reticular: "flecha", "ramo" etc, 
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um evento é lIm drtulo peque
no; o símbolo da atividade ~ 

uma flecha ou lima seta, Sa
Lendo gllai~ as atividades com
ponentes do projeto e como 
das se slIcedem, o II arado d" 
g r;'tfi co, em princípio, 11:'0 ofc
rece problemas, Tornemo' :1 

seguinlc seqii[:nci;l: 

GRÁFICO III 

O diagrama indica que ;) .sC

cjüência é composta de cinco 
alividades: 1 - ~, 2 - :;, 2 - 'f. 
~I - '1 c 'I - .r> , As atiúdadcs 
:.! - ~: c ~ -1 só poderão ser ini
ciadas ,)PÓS o término da atiü 
(.!;tele 1 - 2, A 3 - 4 tem seu ÍI!t

cio condicionado ao término da 
~ - :;. :\fas ;1 ali\i<!;alc ,1 -- 5 

ilpresenL:l uma dupla depell
ilência, condicionada que está 
pelo término de execução de 
duas atividade: 2 - 4 e 3 -1, 
Com base nessa idéia, qualquer 
projeto com posto de atividades 
ordenadas pode ser enquadrado 
nesse esquema ?;r,ílico, Imagi
nemos lima . .,eqüéncia simples 
de IIIll projelo hipotético para 
ilmlrarmo." neSl<1 explicação 
inicial, {orno is~o é feito, Diga
mos que determinada cmprê~,1 
pretenda comprar certa máqui
na, contratar um operador pa
ra u tilil<í-Ja, treillar êsse opera
dor ne~sa máquina após test;í
la e, finalmente, rcalizar U:lI 

período de observação para Vé'

rificar () rendimento dessa m;'!
quina com aquéle operado!, 
Tcmos aí cinco atividade'; lb
I ilHas, interrelacionadas da ~e
guinle maneir:l: 

0'""'"" "ÁO","~ ,/r-_TR_r,_N_AR_. C_"_E_" ---' .. ~O PERíODO DE' OSSo -0 

GRÁFICO IV 

II (:i:J~,r;!Hl:l l'lo,tr;: (IIIC ;1 ;Iti

\ :d;J(!:- ::IC'L,II' ;1 lIdql;il!a" de, 
pende di lel:JlIlCllIC da I'r('('e
dell(e, "('OIUPl ;11 ;1 11 I;'((P I i lia" , 

Amh:1\ lllllcpClIlklll da all\!
(La!e "cOntr<.ttar operador" _ A 
ati\'Ílladc "treinar operac!fl!''' 
por sua \'e7, já depender;'! (LI'; 
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duas ;lI1teriores. Para que êsse 
treinamento seja feito (foi e~

pecificado que o treinamento 
seria realizado pela opera~:ão 

efetiva da máquina), eviden
temente a máquina deverá ter 
sido comprada e testada, e 
('ontratado o homem a ser trei
nado. O diagrama retrata exa
tamente a seqüência determi
nada pelo planejador. O dia
grama acima reflete uma situa
<;ão em que a contratação do 
operador independe da com
pra e teste da máquina. Se 
<I(;\.~O [ilr determinado que 
essa contratação sómente será 
feita após haver a máquina 
~ido te~tada, é claro que o dia
grama ter;i de ser modificado 
para mostrar êsse tipo especial 
de ~eqüência. Imaginemos, 
aproveitando o mesmo esque
ma inicial, a inclusão de ou-

tras atividades: "concorr~ncia 
para compra da máquina", 
"recrutamento do operador" e 
"seleção do operador", e que o 
período de observação não seja 
único, mas subdividido em 
dois tipos de observação: "ob
servação do comportamento da 
máquina" e "observaçiio da 
adaptação do operador". A in
terrelação dessas novas ativida· 
des e das demais é simples: a 
"concorrência" antecede e con
diciona a "compra da máqui
na" e independe do "recruta
mento"; êste, por sua vez, an
tecede a "seleção" e esta a "con
trata~:ão do operador". As duas 
observações sómente poderão 
ter início após o treinamento 
inicial do operador. O nôvo 
diagrama scrá, então, como 
mostra o grMico V: 

GRÁFICO V 

o ,i~lema de numeração dos 
e\'ell tos é importante uma vez 
(Im": cada ati\'idade sendo defi
nida como um "par de even
t 01>" - correspondcn tes ao seu 

início e seu final - faz o ad· 
ministrador visualizar melhor 
a sequcncia mesma do proje
to. Esse sistcma é convencio
nal, de\'cndo obedecer a um 



pellllellO ('unj unto de regra, li
xas, cuja utilidade a experiên
(ia tem demonstrado, Os nú
Illeros dados a cada e\cnto -
que cOlTe'ponder:io a descri
(,ÜCS di'iCliminadas num form\!
Lírio ;'t p;lrte - de\er:iú ser di,
t ribuído'i de 101111<1 tal que o 
número ,itu;ldo lU ponta da 
scU 'icja,empre lllaior que o 
da caucl:!, elllbora n:io neces
sitClll ser (OIl,eclIti\os nem 
partirem de 1, .\lgulls técni
CO'i recomendam que essa n\!
lllera(:âo (OlllUC no laelo su pc
rior esquerdo do diagrama e 
,siga no ,cnlido ,"cHica!, pros
se~'uindo na coluna sC2"uinte no 
mesmo sentido, :\"enhum e,cn
to dc\'er:í deixar ele ser nume
rado e, é c'J]nio, o número do 
evento final SCLt o número elc 
e,"cntm de q lIe é: compo'ito o 
projet (), 

,\0 elaborar Ulll diagrama () 
pLlIlcjadol' algumas ,ê/es pre
cis;1 mar ;h chamadas ati\'ida-

B 

c 

dcs ";lniJi( iai,", ",illlldad;,," 
ou "fantilsnlas" ,'I,'" introdllzid;ls 
qllando !J;í neceS,ilLldc de se 
m:ll1lcr a lc'Jgicl <In ';'tcllla ou 
I li 11 idade nllnél iCi dn proje-

11), Tais ;Ili\'idad(, n:u) ll'lll 

(1lslo ou dllra<,';!o lC::lj" i, c" 
11:\0 lhn l'Xisll-n( ia real, S:lO 
repre,enlada'i por lin'L\'s pon
lilhadas. 

,\'i riu:!.,> "illlas()c:' li,' illl('1, 

] l'b(Jio num projeto lUS quai" 
esta, ali\idades simuLuLI'i s:io 
llecc,sanas podem ,,:t bem 
(olllprecndidas ;'[ lUf,;as illl" 
lIas'ôes abaixo, De,sign.ll1c1o ;!s 
a ti ,idades pelas leI la:; A, B, C 
l' D (corresponclendu aos pares 
de e\enlo I - :~, ~ -1 c1- 5), 
suponhamos q Je () C\ "lHO "1 S(')

mente pos';I,er iniciadl) :lpÚ' o 
Il~rlllillo cI;!s ati\iclade, H e C, 
:IllJlJ;h l oll\Trgilldo de I11H e\ell
to comum ~, A primeira \'is-
1:1, o diagrama PERT (OlH',

jJollc!C'l1le scri;! o 'icguink: 

GRÁFICO VI 

55) Do original inglês dllmmy, que denota a idéia de simulaçãü. 
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~Ias vimos (lue para cada 
a tiúdade deve corresponder 
um único par de eventos. Or:l, 
no diagrama acima, as :It i\·ida· 
des B e C têm o mesmo par, 
2-"1, o que é um êrro .• \ cor
reção é feita pela indlls;lo de 
mais um evento (3). O pai 
2-4 (()rre~p()lltler;i Ú atividade 
B e a ati\idade C seLi então 
limitada pele nôvo par, 2 -- 3 
Para que a lóg-ica do si,tc,n:t 

sej a m:tn tida, o e"en to J deve 
estar ligado ao e\"Cnto 1, j;i 
que, como Yimos, a ati"id,\dt 
D é precedida pelas ati\idaLles 
B e C c delas depende. A li
nha pontilhada ligando J a II 

llIantcr:t a unidade requerida, 
c()!1Sti t uindo uma atú'idade 

sem existência real mas neces
,:í ria ;'[ consistência interna elo 
diag-LlJl1a (gr;ífico \·II). 

0_A_--.t~2 ~ iDt---~D_~~,0 
("' " 

" 
3 

GRÁFICO VII 

Em Oll tre,s casos, certos seg
mentos do diagrama necessitanl 
retOl rer ;'IS atividades simllL~

das, :\ fim de corrigir falsas fi> 
I:t<,ôcs de interdependência d"s 
atividade, sucessivas. Êste caso 
pode scr exemplificado toman
do-se a illlstra~:ão inicial, rdor
muLtela rara mostrar a hipóte
se em pauta e torn,i-Ia mais 
clara. Suponhamos que haja as 
~eguintes atividades: treinar o 
operador, após contratá-lo, c 
instalar o equipamento; e ins
pecionar o equipamento após 
sua instalação. A contrataç:to 
do operador é simultânea à 

i nstaLt~ão do cq ui pamcn to, po
rém independente, como tam
bém são simultâneos e inde
penden tes o treinamcn to do 
operado e a inspeção, O dia
grama correspondente aparen
temente seria o seguinte: 

GRÁFICO VIII 
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:\1 as t:ste diagrama mostra
I ia uma falsa relação de inter
dependência. A atividade "trei
Ilar o operador" depende da 
atividade precedente, "contra
tar operador", da mesma for
ma como "inspecionar equipa
mento" sómente pode ter iní
cio após a atiYidade preceden
te. "instalar equipamento" . 
"Treinar operador" também 
depende de se ter o equipa
mento instalado. O diagrama 
mostra de forma correta estas 
três relaçôes de interdependên
cia. :\Ias h;í duas atividades 
que n;io são interdependentes: 
"contratar operador" e "inspe
cionar equipamento". O dia
grama acima colocando o even
to final da primeira como o 
c"en to inicial da segunda, dá 
;, entenc!u que há uma relação 
de dependência entre as duas, 
no decorrer do projeto, o que 
é falso. A inclusão de lima 
atiYidade simulada, conforme 
nos mostra o diagrama IX, 
fal a correção necessária, esta
belecendo as relaç(Jes corre-

o INSTALAR EQUIP 

CONTPATAR Off.R 

cp INSPECIONAR EQUI'-G) 

I 

~ "fiNAR cp" O 
GnÁFICo IX 

,\ direção da seta da ativi(\;J
de simulada id indicar are· 
lação verdadeira, como acolI
lece no diagrama acima. Se a 
direção fússe invertida, estabe 
leceríamos a relação oposta -
"contralar operador" e "inspe
cionar equipamento" - e in· 
cOlTcrÍamo, exatanlCnte !lO 

êrro inicial, evitando pela in
clusão da alividade artificial. 

lJ ma \'CI. compreendidos ê.~· 

~es critérios básicos da elabo· 
1"H;ão do diagrama, h;í doi, 
problemas importantes que de
vcm ser considerados pelo pla
nejador, antes de traçá-lo: o 
primeiro refere-se, diretamente, 
;1 maneira de elahorar o dia
grama e o segundo, ao grau de 
minúcia das atividades compo
nentes do diagrama. Não h;í 
regra fixa e rígida para qual
(Fiel' dêsses dois problemas; as 
melhores soluções variarão de 

56) Secretaria do Govêrnú, Coordenação de Planos e Orçamento, Notas 
sôbre o método PERT, novembro de 1963, apostila elaborada pela 
SEL - Sistemas Engenharia Ltda., pág. 4. 
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(;150 para caso. 
~ relativamente 
atividades bem 

Se o projeto 
simples, com 
definidas e 

interrelações conhecidas sem 
maiores dificuldades, o plane
jador pode partir do event() 
inicial e, com base neste, ir des
dobrando e traçando as :.ttivi
dades subseqüentes, até a con
vergência final 110 objeto úl
timo do projeto. A acloçfto 
dêsse sistema pressupõe a exis
tência, a priori, de uma per
feita visão global do programa, 
o que nem sempre acontece. 
Quando estas condições não 
existem, o planejador pode 
adotar o sistema inverso, par
lindo do objetivo final. 

:\ltsse caso, o objetivo dc\c 
~er definido tão precisamen tc 
quanto possível. O passo se
guinte será definir tôdas as 
atividades significativas quc 
precedem êsse objetivo final, 
com o cuidado permanente de 
'que nenhuma atividade seja 
esquecida inadvertidamente. 

Continua-se, cntão, com o 
mesmo sistema, trabalhando-se 
retroativamente, definindo-se 
sempre as atividades que pre
H'dem cada um dos eventos. 

GRÁFICO X 

o mesmo cuidado para que ne· 
nhum elemento seja esql\ecido 
deve ser mantido. Pode ocor
rer que um dado cvento ante
ccda dois eventos su bseq üen
ICeS: traçam-sc, então, as du;), 
linhas de conexão. Em nenhu
ma hipótese um mesm() evcnto 
dcve ser registrado clu:;~ '/taco. 

GRÁFICO XI 
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"\tillgc-:,e, ;»,im, O primeiro 
n'('nto do projeto, que ser,t seu 
ponto de p:lrlilLt, () planeja
dor de\'CLl ccrtiticar-'lc de que 
lOdo'l os en:ntos assinalados 
(com cXlesào do inic ial e do 
I inal) tcn!l:II11 pc!o menos uma 
Ilccha que ;t l'h' (On(\ll1;[ e seja 
origem dc O\ltLl Ilccha, t im
portante que llenhulll :,eja es
quecido, (omo l: importante, 
Llll1b(-lll, que 1lenhulll fiqlle 
",t)lto" dentro dI) projeto, Se, 
por aC;l.'lO, um nento illljlor
LlIl te ftll e'lI uecido c ainda 
;1'iSilll o di;lgrallLl ü,'er sido 
"fechado", Il;i, ccrtamente, um 
tlTO gra\e lW lllodélo traçado. 
Se () e\'Cll to umi lido ftn' real
mcnte sigllificlti\o, I) plancja
dor deye \eriliLlr 'lc de não 
loi abrangido por outro cyento 
(!ualqucr (' nào apenas simples
mente esquecido, Por outro 
Lido, ao [LI(>I1' UIll diagrama o 
planejado1' n;10 de\-e, em prin
(ípio, Ie,'ar cm considera<;ão os 
cOlllponentes irrde\'antes, AI· 
guns técnicos têm alertado con
tra a tendência. de se incluírem 
eventos aparentemente neces· 
,;írios mas que n:lo s:lo, na \'er-

dade, essenciais para "l Lume· 
cução do projeto. Embora tais 
eventos possam ser registrados 
cm algum lugar, como lembre
te ou para referência ocasional, 
não devem fazer p:\rte do clia
gr;:una. :Jj" 

o segundo probleml, COlll<J 

foi mencionado, refere·se ao 
grau de minúcia que se preten
de introduzir no diagrama . . \'s 
atividades componente:, de UIll 

diagrama podem ser expre;,,;h 
em linhas bastante gerais -
caso em que o projeto como 
um todo será expresso de for· 
ma ampla e global - ou pOLlem 
ser especificadas com minudcll' 
tias. Alto grau de minúcia só 
se torna justificável quando IÚl 

necessário contrôle rígido e vi
goroso da execução do progra· 
ma. Quando isso não aconte
ce, as atividades podem ser ex
pressas de forma mais ampLt, 
Poderá ha\'er, no entanto, ai· 
gumas atividades críticas no 
correr do projeto, de grande 
importância ou complexidade, 
a ponto de merecerem um con
trôle particular. Tai3 atiYi(b-

57) E. T, AIsaker. The Basic Technique: Network Analysis, in Gabriel 
N, Stil;an et. aI., op, cit" págs, 54,55, 
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de~ jJudem, então, ser projeta
das atra\'é~ de nô,o diagrama 
PERT ou, no caso, por um 
sllbcliagrama. Tomemos o 
exemplo do diagrama mostra· 
do no ~r;ífico XI I 

GRÁFICO XII 

Sllponhamo~ que a ativida(le 
4 - 5 seja a montagem ele uma 
peça A. O evento ·1 ser;í o iní
cio da montagem e o evento 
5 ser~~ a peça montada. Essa 
atividade poder;i ser decom
posta como nos mostra o g-rá
fico XBI, constituindo um dia
grama que servirá como fonte 
ele rdercncia ocasional para 
um planejamento e contrôle 
específico' . 

GRÁFICO XIII 

Quando se tratar ele projetos 
complexos, compostos de cen
tel1a~ de eventos, será difícil 

tra(;ar-5e, Hum "ó modêlo grá 
fico, o programa completo. 
N esse caso, traça-se o projeto 
em linhas Ixtstan te gerais num 
diagrama-mestre, milluelencian
do-se cada um de seus segmen
tos, ou conjunto autônomo ele 
a tivielades, em diagrama pró
prio. O prúprio ,istema de nu
meração do diagrama geral ser
ViLi de ponto de referência pa
ra se localiLar o diagrama espe
cífico, (lue naturalmente deve
Li obedecer ;', mesma seqüência 
numérica. As,im, o diagrama
mestre d;l1;\ Ú.,;IO global do 
projeto e os ~ubdiagramas mos
trarão em pormenore'i os seus 
segmento,;. Tomemo" como 
ilustraç;io, o (;1"0 de lima mu
nicipalidade que tenha a seu 
cargo determinado programa 
anual de obras. O (')]'gão cen
traI de planejamento poder;i 
elaborar um diagrama geral no 
<in;-!] as atiyidades romponell
't:s serão (ada uma das Ohl;1 <; 

c.'>pccífira, a ~erem encetada,. 
mO;;1rando (amo c~tas cst:lo il~

lcnclacionada~. A cada 0~):-;1 

(01 responder;;, então, um d;;,
grama PER T próprio, cujo 
contrôle nâo se limitar;i, ape
nas, à sua execução, mas 111 os
trad, tamh6n, como o progra-
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ma geral de obras está sendo 
cumprido, O Govêrno do Esta
do da Guanabara, como vere
mos, minuciosamente na Parte 
111 dêste trabalho, est,í traba
lhando no sentido de adotar 
('~ste sistema de contrôle para 
seu programa de obras pó bli
cas, 

Para Li lle se lenha UIll bom 
diagrama é imprescindível que 
os eventos e as atividades obe
deçam a determinadas qualifi
cações, não importando o seH 
grau de minúcias, 

;'\ esse sentido, IIIlI e\'enu> 
corretamente caracterÍl.ado de
"e ser (1), específico, tangível 
c significativo para o projeto, 
(2) distinguível num determi
nado momento e (;» fàcilmen
te compreensível por todos O'l 

i nteressados fiO projeto, 
As atividades, por sua \'el., 

precisam ser caracterizadas de 
forma a (I) constituírem um 
I rabalho específico, tallgÍ\'c! ~ 
,ignificativo, (2) serem proje
tadas de tal forma que a res-

ponsabilidade pelo trabalho 
possa ser determinada, (3) 
apresentarem uma descriçã l ) 

compreensível para todos e (1) 
serem executadas dentro de um 
período identificável de tem
po, ,'iH A determinação de uma 
atividade, porém, pode algu., 
mas vêzes ser condicionada de 
forma a permitir o relaciona
mento com outra atividade que 
tem início não após seu térmi
llO, mas num determinado e,
uígio intermediário de sua ~xc
(lição, Exemplifiquemos, Inra 
que êsse problema seja bem 
compreendido, Suponhall1O'i 
lima atividade A-B, a qual COI1-

diciona o início de uma segun
da atividade, Se o evento ini
cial desta segunda atividade 
wincidir wm B (evento final 
da precedente) , a relaÇlo 
no diagrama é normal e nào 
apresenta problemas (gráfico 
XIV), Mas se seu início ocor
rer num ponto qualquer du
rante a realização da atividad,' 
A-B, esta ter;í, forçosamente, 
que ser subdividida' em tlua., 
fases, I e 11, com a ('fiação de 

58) Leonard p, Hartung, "A Dynamic Project Control Method", in 
Gabriel N, Stilian et, aI, op, cil" pág, 106, 
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um evento intennediári~ que 
sed o final da fase I e o ini-

GRÁFICO XIV 

tia! da fase li. O término d:1 
fase I sed pois o pontO de co
nexão com a segunda ativida
de, cujo início é o único fator 
condicionante elos limites das 
fases. Assim, a atividade A-B 
foi subdividida apenas para 
possibilitar a manutenção da 
seqüência lógica do diagrama 
e retratar com fidelidade um 
caso particular de i 11 terrelação 
ú~ráfico XV) . 

GRÁFICO XV 

Âs diferenças entre os símbo
los designativos dos eventos, 
nos dois gráficos, são j ustificá
veis apenas para se manter a 
ordem da seqüência. A ativida
de A-B, no grúfico XIV, cor-

responde ;\ atividade A-C, 
110 gráfico XV, e a B-C no 
primeiro conesponde à B-D 
no segundo. 

No que se refere à técnica 
geral de elaboração de diagra
mas PERT, há como se mos
trou uma série de enfoques 
possíveis. O mais simples e di
reto, viável, contudo apenas 
lluando o planejador já possui 
de antemão uma visão gera! do 
projeto e conhece bem seus de
talhes, é partir do evento ini
cial do programa e traçar ;'0; 

relações seguintes à medida 
que as atividades vão sendo 
identificadas. Vimos, também, 
que para projetos mais comple
xos é possível adotar-se o si~

tema oposto, partindo-se do 
evento final e traçando os de
mais componentes retroativa
mente, ou, ainda traçar inicial
mente o diagrama geral e ir 
pOlTl1enorizando, autônoma
mente, cada um dos seus seg
mentos, elaborando subdia
gramas e reincorporando-os, ao 
final, num diagrama completo. 
Se fôr o caso, o planejador po
de, incialmente, fazer uma lis
ta de tôdas as atividades com
ponentes do projeto, para de-
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pOIS. tra oalhanclo com 11 111 a de 
(ada \'e7, ir identificando, gra
dativamente, CJuais as ati\'ida
de!': C] lIe a antecedem e quais 
aquelas que a sucedem. Com 
ba,e lleSq lista simples. o dia-

grama ]>oder:i ser, então, ela
borado sem grandes problema,. 
lIustremos êsse fato, supondo 
(llle a lista de atividades seja 
a seguinte, com as clem:lis in
formações: 

..-\ti\ idade Illlediatamenle lmediatameute 
preceden te subseqüente 

_\ 
B 
C 
D A. 
E A 
F B 
G C. 
II E , 
] E, 

J D, 
K 1, 
L l, 
.\I G 
t\ ,/, 

b,sa list~l mostra de form:l ní· 
tida, que as atiYidades A, B c 
c: são a'i iniciais do projeto, 

D, E 
H, I, F 
G 

.1 
lI, I 
K , L 
K, f", :\I 

H·, J 
H K. L 
II l\' 
F , (;. T\ 
F , (; 

K 

pelo fato de que nenhuma ali
údacIe as precede e que L, :\[ 
e N são as finais, j;'t que nc-



L\TRO!H'C;ÃO AO PER'\' II,ÁSlCO 71 

IlhllllLl outra as sucede, O di.~ 

grama construído com bas~~ 

ncssa~ informaçõcs ofcrcccr;l 

um quadro nítido dc ~ua se
qüência c das intenlependt>ll' 
(i;" (gr;ílico XVI) . 

GRÁFICO XVI 

Par.I ;; elabora(;ão do diagra
ma PERT, temos, portanto, 
IIIn:1 série de passos e regras 
bcm tlelinidos, que são, em 
"ínte,l:', 0, seguintes: 

).1) Determinar () gl au de 
, omplcxidade do dia
:.:,rama, i. e" ,e o gr:lli( () 
ILt retrataI' o projeto cm 
minúcia ou em 'lla, li
Ilhas gerais, 

q (I F~uer llIua lj~ta de tô
das as atividades que 
(ompõem o 
'cgurando-se 
nhunu foi 

projeto, as
de que nc
cS~luecieLt . 

As ati\'idaelcs devcm ser 
descritas de forma su
cinta, semprc em função 
da ação envol\'ida (ex.: 
"compra do equipamen
to X"), c não em th, 
mos de cven to (ex.: 
"cquipamento X cntre· 
gue") . 

~l.o Complement:tr e"a li,
ta, acrescentando 111a1S 
duas colunas: uma, indi
canelo quais as ativieb· 
dcs que antecedem cada 
ati,-jebc1e enumerada c 
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uma ~egunda indic:mdü 
quais as (lue a suce, 
de Ill, imediatamente. 
Por exemplo: para a 
atividade "compra do 
e(luipamento X", pode
remos ter, como imedia
tamente antccedentes, 
"concolTtnóa para com
pra do equipamento X" 
e "preparo do local P;I
la instalação do e(luipa
mcnto X"; c como aLÍ
\idade subseqüente, "ins
tab(:ão do equipamen
to X". 

,1. 0 Com ba,e ])e".,;I lisLI, o 
diagrama j;i poder;i ser 
ela llorado. Bastará i r 
;Icompallhando as reLi
(,ÕCS dc i ntenlepclICitn
(ias definidas na lisLI. 
;Ilendendo paI a os se
guintes pontos: 
(a) o diagrama de\cLl 

ler início (om <IpClI,lS 

um e\'eIHo, 11;10 11l1jlOl

lando o número de ati
\idades iniciai,_ e dClé:-
1;[ terminar, também. 
C 0111 o UIll s(·) c\cnlO 
Jinal. 
(b) com exceção dos 

cventos início e fim, GI
da um elos demais eyell-

tos deyerá ser COIICX;1</ 

de pelo menos duas a t i
\'idades, uma CO!1riuzi 11-
do a tle, c outra partin
do dtlc. Um mesmo 
cvento poderá ser in)
(ial ou final de quanta, 
a tividades forem l1{,("(',

,;írias. 

(c) LISO as a ti \ ,idade, 
i ndllídas no diagrama 
n;lo sejam suficientes pa-
1 a mostrar determina(\;t 
i l1tenlepell(lênóa, de, ('
l;t lan(;ar-5e mão (LI, ali
,idades-J';Ill(;ISm;I. A uti
li/ac:ão de tai ... ;ili\'ieb
des (que nãü ttm exi,
[tncia real, constituin
do apcnas, Ulll recurso 
~r<Ífico) é lIluita, "('f e , 
dcsneces,,;iria, podendo 
,c1' eYÍtacla pela rcfO!" 
lll\lla~'ão atenta do dia
;';Tama. "\ tendênci a ;1 

utilizar essas atiYidadc,
Lmtasma é mais ob"en ;)
d,l naqueles que prin
clplam a clabor;lf.:!o c!() 
grMico. 

5/' Sómente após a CO!bll1l
(,ão do diagrama é que 
se IlHCla a numera(:;lo 
dos e\'cntos. Os 5(,:\,\1 i 11-
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les pontos elcvem ~cr 

observados: 
(a) o número do even

to inicial de lima 
atiYidade de\(~ scr 
menor flue () do 
C\'ClIto fin;d, illclu
,ivc para ,I'i atIn
dades-fanta~llla . 

(fi) partillclo-'ie do c\ell
t'l inicial (número 
1), ,I llulllcração 
dC\'e ,Cf (OlllÍllU,I, 

,implc'>lllellle aLOlll

pallhando ;1 própria 
;,cqü€:ncia do di,l
~rama, (h esquerda 
para a dilCil;l c ele 
(Ima pai;\ baixo. 
.\ regra ;llllerior. 
porém, dC\CLl cons
lituir-;,c llUIlla prco
(upac,,(o cOllsl;ll1ll·. 

.\ ob,en;]eJio aleII

la do gr;íii(o XVI é 
;,llficielllc como ilus. 
I rac,:iío dCs.'ie ~is(c

ma, notadamente 
lia numerac;to elo., 
c"en tos ri, 7 c R. 
\'"OIC-,C que o., C\Cll

los 7 c :-) lin~ram 

;,U<lS lllllllf'f;.çóe, in
vertidas, ;1 fim de 
<]IIC ;1 aliiiILlclc-fan-

.li 

Cisma 7 -8 Iô~,c ade
(lll<ldamellle !1!lllle
rada. 

TraS'ado o di;;grallLI, de
\ e sem prc ser fe i l a LI 111:1 

,m;ílisc rigorosa (k Sl! a 
~'xatid;}o, atcndcndo-se 
para as st:gllinte~ Lllhas 
pm~í\'cis: 

(a) 

(I) 

11:10 indu.,;}u de ali
\id:tde; 
rdac;lo de in:clde-

j 

pcndl'l1eia 11:tO dc-
IlHlI1Sn;lda; 
i 11 l C r dCjJClldC'lll ia 
incxi,tcllte: 

(ti) illdu;;;:io 
s;'tri;1 de :lli\i\Í:ldc

lan tasm;\; 
(C) crros na 1l1l111('l:II:.:ío 

dos eventos. 

!OLI1l1 suficicll lem(' n te 
dhLlilicla'i, alé l:Sle ponto, as 
\ ,mLI'2,cll.S da di:lgram:!s';}o dc 

um jlrOjelo para o plallciador 
c;ll P" la () rcspolls:í \'el li ireto 
1 leL! cxc(ll(;ão do pro~r;ill1a. 

() me. ,mo sistema grüfico tam
bém tornccc melO eXldcntc 
P,l!:l \J COlJ I ,'ôlc geral do anda
menlo do projetu para ;'(ll1l:le 
q l!e, con!1ei.:cndo pouco de sua 
naturc/a técnica, deseja ser in
formado, em linhas gerai" dos 



71 C\llLlC\OS Dl '\P\II:\!STRAÇÃO l'lJBUC.\ 

prO~Il'"m Jeito;,. SuponhamO'. 
por exemplo, (lue um dirigent<.: 
qll<.:ira saber em que esL'lg·jo 
("~t;'1 um projeto por i'-Ie COI1-

t r,1 (;Ido. Se i'-Ic pOli( o (onhe
cer ~úb)'e os componentes [0(

!liros di'-.,se projeto, a inlorm;t
(.;;0 do encarregado ou do rc,
J!0n','I\'d d<.: que "estamos Iler
minando a ,lti\idade X" pou
co ,>i,é;llilic;lr,í e cxi;..;iLí um:1 

,éric tI<.: in[ollnaçilC'i ~j(li( io
liah. para dar-lhe a umheccr 
que j,i foi realizado e quanto 
;Iinda falta para o término da 
CX.CCllÇ;tO. .i\Ia, suponhamo, 
que o projeto em pauta obede
çt a d<.:terminado diagrama de 
flecha, e que êste seja o do gr::
riu) x \ 'f. Se () rl>"]JDn,;;'tyc] pelo 
projeto infollll,l)' que "(',Li lel
minando a ati\iclade J~" .. o diri
gCllte ])(']( el;<.:]';'t, illlcdiaLmlcll
te, pelo di;igra:n;t, C'lll que ])(,11-

lo l'q;l ;l exccu(:ão c idcntilil,l
!;';, ({JIll prt'ci~J(). qll~tis a~ ~lil

\id~!Jc,') que l"uLlill (OlHIlIíd~l.", 

qllai, <t' qtlc ;lin(Lt iL-tO ,cr (11-

«:t:/(I::, l' quai'i a, p:tLtld:t, a 
h.. "\... implÍla(;üe'i ;ldmilli.'
(\;tl!\;!' que (-sse tipo de C(JIl

l!tdc ,,1'('lccc ,:10 (')b\'i;r'i, c ;!pli-

(:l\eis tanto a chefcs de elllprt'
,as como ;t administradores pú
blicos. 

Foi mencionado na pane ill
llodutória dêste trabalho que 
;t!gUl1S técnicos ,são de opini:lo 
q \IC, o uso só do diagrama do 
si'itema PERT j:i constitui lllll 

grande benefí( io c que algum 
I eprescntantc., indllslriai" ;llIi
Imcm 70 ou mesmo ~)()(:;, do 
\ alor do PERT ao 1I10dUo gr;'l
Ji(o. E,ta illfollllac,flO, extraída 
cl<.: jlublicasão ;1ll1cri( aIla (\cr 
nota de roclap(~ n.O 5), foi 
inconscientcmente ulllfÍlll1ad;1 
por alt o fllncion;irio de gran
de cmpr<:'ia brasileira, em ttT
mos entll,i;isticos, durante cn-
11'C\i,ta informal com () auto!. 
\Ias a :tplicat,ão do sistcm;t 
PERT podc ir muito além d;l 
I (lnst rU(;;io do di.tgrama, 110 es
I ;:gio dc planejamcnto. Ao in-
1 rodll/ir-,c IIÚ JllOdl-lo lima ,(:
lic de \;Iriún'i, quantitativas. 
;; lJrc-.'(," p:tLt () adlll i \listrado)' 
;:lllplo hOli/olltc de ]JO"ibili
(Lides dc (onllfJle e racÍonali
/;tS'ão na execlI(:ão do projeto. 
I:: o que "cremos 110S capítulo,; 
,cgl! i lllC, . 



6. PROGRAMAÇÃO DO TEMPO 

A yariún:l mai.) (OmUlllclltc 
introduzida no sistema é o tem
po de execução para cada lima 
das ati\i(bdes (PERT/Tem
po), () que oferece lima ,érie 
de condusiJes importantes para 
o administ LIdar do projeto. 

o primeiro pa~so nesse sen
tido é a estimativa do tempo 
a ser gasto em cada uma das 
atividades componen tes (I () 
programa estimativa esta 
que, embora ;'ts vê/c) extrema
mente difícil, deve ,er tentada 
da forma mais correta possÍ\'cl. 
ILi diversos caminhos p;lra sua 
obtenção, Os mais ,illlPlcs s;io 
a experiência prévia e a ,ll1a!o
gi<l. 1'\0 primeiro, o admini s
trador pode, ocasionalmente, 
já haver side) respons;ivcl pel:! 
mesma ali \'idade em ou tro pro
jeto e sabcr qual seu tempo de 
execução; no segundo, êle po
de cheg'ar a determinar o tem
po de uma atividade X com 

lJ;i,e elll (cita <lnalogi;l Ol[ se
melham;a com lima atividade 
Y. cujo lempo de exccu(ío se
ja (ollhecidci. Haved (a.'>O'i, 
porélll, em qllC a origin:tlid;lde 
de determinadas atividades li
liliulll Oll impõem elevado 
"ran dc incerteza ou mesmo ;1 

~()r aI impossibilidadc de ctl
(uLtr-sc o clclncnto tempo com 
lJ::éie cm outras experiências 
prévias ou semelhantes. Quan
do isto ocorrer, o administra
dor dcverú valcr-sc do cálculo 
de probabilidades lealizando 
11 é, e, lÍma ti V;15 de tempo pa1'<1 
cada alividade, estimaLÍvas yuc 
COlTcspo!l(1crão a trés hipóteses 
h~bitas: condições otimista';, 
mais j>ro\';iveis" e pess(illlistas, 
tC'lldo como clemente) comum 
a qllallti(bde de recurso.'; que 
,erú lltili/ada cm cada ati\'i
(Lide. 

() (lt~ullad() te 111 pu oi iutlslil 
é o menor espaço de tempo 
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po:-",i\cl 110 lJll:!l a :lti\Ílbdc 
podcl:'t ~cr exccutada, Pres~l1-

!)()(', por cOllseguinte, a existl:ll
ri:! d~' (oncli<;õcs operac ionai, 
ide,! i" e :1 não o("()!T[-ll( i;, de 

qu::lquCI' obst:\Clllo Ol! pldblc-
1Il:: lllll( ional inespcrado, () 

/1"1:1'" li/ais ln(rl'ô"cl serú :ll.jlll

lc qllC' pressuponha a plcdomi-
11 tu II i:t dc condiçõcs no] aJai,s (' 
que, cm cOllScqiiên( i:I, :qJrc
sCI1(e () m:lior índice dc pril!J:I
bili(l:idc de ser :Itingido, Se
na, jlorUlIlto, o tempo que 
()(OITCl id com maior frcqiiCn

(ia 'l' :1 ati"id:lde Jú,,'c rcpc-
1 id:1 \ ;',ri;,s ybcs CX;IU1l1cntc 
,ob as I1lc!;mas condi(:ües, 'Ld 
ati,idadc scri:] ou :1 adO[;lt!;1 
se ;Ipenas Ullla cstilll:tl i\:t lú'
se slllieila(!;t ou aquela ll'(()

llIend;,da pel<! maioria dos le'(

nico" consultados, O !nlljJo 
jJcs.limi\/a, por sua \T/, COlTe'i
pOIlder,í ;'IS condi<:ücs l'("iml" 
(,li :1 i IHidtncla de pl"Oblcll1:l' 
c (ilj'~l uL·r.. ipt1)rc\"is_.hci~< ,",,('
l.i () [nflpO mais longo pll1<1 :1 

(,)!)(]lh:!O da atil'idadc, 
.\ 11l1id,a!c de tempo li '1'1' 

:Id()~,id,l depc'nde C,clllSi, lilllCll

te tIl) (!'~ttlin p1"úp!i~) do ~Id

mill;,[I:tdur. Se túr po"í"d 
un!~t C,!!nl~!li\'~~ preci'-la c ~c ~c 

quiser obter tc'n!rôlc lI1::is 1'i-

goro,so, ;t (',I i lll:l ti \;1 pode' ~l'r 

expres:,a em dia.;;; \'a1'i;Jmlo-:-'l' 

as possibilidades de prcci<io (' 
as exigên( ias de conuiílc cLt 
pode ser e x 1>1'(,s,;[ cm seJll:IIl:I' 
ou IlICC,(;:" A. segllllda allerll:l
tila telll ,ido a mai'i COlllUlllel!

te :(c!otad:I, lZeu)JIl('Jltla-se qlll' 

j ndcpendelllell1elltc da 1I11idll
uc escolhida, ;I, eslilIlatilas ,t' 

)):lsci;lIll em tempo corrido, ill
(luilldo-se domillgo,., c feriadm, 
c não !lO lempo útil de trao:l
lho, C ma \ u determinadas, 
lI' hlilllali\as lIão Je\'el1l SO-
11 er :11 terasão, li menos q lIe ha
ja IIlu<l;;I1','a correspondente llll 
natllle/a da :lti,idade, no lndi
(e de ulilitacão dos rennsos OI! . ' 

(;1.'>0 ,>urja conhecimento llÚ\'() 

que yenha melhorar as esl inLI
tilas, hto inclui. revisão do., 
planos, introdução de no\'os n'
(uno,>, a ltClll " ()CS 110 !le:,so:ll, 
difi(I!LL;t!('-. 10clIicas etc, Ao 
(''.[in];!) 'J [(')!IPO de cad" :Iti,i
(;;ulc IJ ;l([,Illnl'·,!I;!dor deve 
'cmpl c (Olhilkr:ll o, meios IH'

I c,.,s;'trio\ p;tLl Slll! C'~('( Ilelo, 

'Uit di'>jlonibilid:Hlc, iml:lla
eiles e lua 1 ell:IIS ] cC] lIcridu" 
])elc-'(' i're'llllli I lj W~ os rccur
,os necessál ios permaneçam 
constantes durante todo o cor
rer elo programa, O l11:lis im-
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pc .. ] ullte, porém, é que suas 
estimativas se caracterizem por 
cleyado grau de realismo. Se 
llece,~:írio, uma a t i "idade mais 
complexa poderá ser subdivi
dida em subdiagramas (ver 
item 41) e as estimatins po
der;io ,er feitas separadamente 
para cada um dos seus segmen
tos, (ujo total resultaLI na es
timativa procurada. 

O tempo médio e a variaç;1O 
do tempo de execução para 
cada alividade do projeto são 
deri\ay!os das três estimativas 
de tempo. Ser;'! possível, atra
\és de um conjunto de hipó
teses, traduzirmos estas estima
tiya~ em têrmos ele probabili· 
dade e'itatÍstlca. Pela obtençüo 

de três estimativas, e não ape
!las de lima, o administrador 
lJão mais pensará em têrmos 
de segurança positiva para m 
tempos de execu~:ão. uma \'e~ 

que êstes passam a ser expres
sos em têrmos de probabilicb
des e curvas de distribuição -
numa nova demol1stra~'ão do 
potencial da estatística na ad
lJlinistra~ão. Isto pode ser de
monstrado pelo gráfico abaixo, 
no qual as trt:s estimativas são 
especificadas na linha superior 
da ilmtração pelos pontos "a", 
"m" e "b", que corresponclem, 
l'cspecti"amente, aos tempos 
otimista, m;,is pro";í,,el e pes
~illlista . 

TÉRMINO DO EVENTO 

__ --------------------~Á~----------------------_ o M ~ 
l MAIS PROV Á VEl PESSIMISTA I 
I I 
I I 
I I 

I ' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

TEMPO DE EXECUÇÃO 

GRÁFICO XVII 
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l\' a ba,'iC elo grMico está tra
cl(la uma (un'a 111Cramcntc 
~xemplifica t i \'a q uc rcpr:se~l
Ll a freqiil-tH i;1 de oconenCl,l 

dos di\"Cr\os tCllljlOS. (;[,'0 a ;I(l

\ idadc fi)"c repetida ,;írias "ê
ICS, A ClI r\"a tem :1 penas lIlll 

apHC (j)('({h) , que, corre:
pondc ;10 tempo maIs pn)";I
\cl, J eprc,cll !:ido ]leIo pOIl t,) 
"Ill", l)(:\"c-"c notar CJuc "m" 
1l;1() é j ixo. podcndo c,tar Clll 
qualqucr pmi(ío clltrc os dois 
pontos cxtrelllOS "a" c "o" 
SUd (o1or:!r . .Io C'1l trc ê,les POll
tos depcnder;( sCIl.)ln::1me!ltc 
dm (rilÓios ,"bjcliHJS de .Iul
";IIllCllto do lcspon,;Í\"C1 pela 
~SI illL!l i\;I, \s ]JlOluhilid;ldcs 
JluÍs IJ;lixd) jJCitCl1CCIll arh 
lC'lllj)(JS otillJista e pcssimist;l, 
j;'l qllc mllito illlpro\!lvcl,llll'I1!C 

o lellll)O de exc( li C.I o C()IIlCldl-1 , 

J;i r ()111 1I1ll di"lcs, 

() [~"lljJ() I1Lli, PIO\;'i\cl ILI() 

(oin( i(k, Ilcccs\;hiamclltc, (Olll 
() telllpo médio !lessc conjullto 
de tn~s nli\1Llliv;I\: tlc repre
sCIllar;í a lllO<!:1 Oll ;1 Illcdian;1 
lia di<;trilllli(:.Io de freqüência, 
.\ estimativa de telllpr) a ser 
dui"amcnle hIlÇ;HL! 1\0 di,l
"rama será a c;.,tim,tti,a rnédi:l, 
" obtida pel:! fórmula: 

ti 

,\ idelllilil<lcào da média c 
tI:t mediana de'um conjunto de 
medidas pode dar informa<;<>c, 
h;tS(;IllIC úlei, :10 :tülllilli.,tr::
dor, 1'\0 C:hO du ,\i,lCllU PERT 
li;i interê,.,.,c 11.10 ;Ipcn:h lla lC1l
d(~!lcia «('nl r;d. llLl~ Llmbt':m lLI 

di'pcrs;!o 011 di~lrjbuil:IO (LI' 
di\er.,;I'i llledid:L'i (!ln n()';",) 
(a.,o, (l:!, di\cr.<';\', jJlui!::lJilid:l
de, de lempo de exc, u<,.I0 d" 
atividade) cm lcLI!,:io ll'CíplO
( ;1, Por C';lil Luào, I' "lllIll<l-"C 

(Olhtruir lI!lLI (in \a ,:c' di,o,;tli

lJlIic:ío de íICqiiL'IlCi.1 (luc. 
<jll:l;](]O ap]i! :IILI :1' I'loiJ;lbili
<!;Idcs ;ldlllillislLll;\ .1'. 1:11;1-

l\!ellIC :ljlresclll:t :1 li)! ;;n ide::! 

de Ulll ,.,ill() , (!u;llld,) .1 (111\:1 

ll;tO l- 11011IJ;tl, o :ldmilli·,tradOl 
pode quer·,'j" d;:lcnnin.tr ;1 ':1-

;i"c;lo Cxi'ilCllll; ou ;1 di,t:IIICi" 
CIII;c ;1 Cll!\;1 olJtid:t e d (U! ':1 
nOllll;d, qll:d sej:l. il llledida (h 
prob;l bilidadc ou o (1e,\ iO-P;l
drão, obtida pela fórnmh: 
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,\ \ariação, por conseguinte, 
é um tênno que descreve o grau 
de incerteza inerente à exe
(lI(;;"io da atividade. Se a \aria
(,ão fúr grande - quando os 
tempos otimista e pessimista 
estão muito separados, por 
exemplo - 11;i uma grande in
certeza em relação ao tempo 
necess;írio it realizil()o da ati
\"idade; :,e a "ariaç'ão fôr pe
quena, a incerteza sel;i propor
cionalmente reduzida. llustre· 
mes a aplica~'ão dessas duas 
fôrlllubs estatísticas, Sl1 pondo 
que o tempo otimista de exe
(u(Jio de lima dada at.i\idade 
seja J semana, o tempo lllais 
]>IO\·;í.vcl ,1 semanas, e o tem
po pessimisLI, 9 semanas. O 
tempo e:,timati\'o médio scd, 
;1 plicam1o-:-c ;1 primei ra l/Jl'-
111111;1; 

I +1.1 ~J 
t,. =,- ---------

(i 

o de~úo-lladrão para esta 
me'>Jlla a ti "idade será: 

semanas 

obviamente, a especificação 
das três estimativas de tempo, 
bem como os cálculos subse
qiientes, estão longe de serem 
compulsórios; constituem, ape
nas, um refinamentO estatísti
co dispensável, o que na vertIa
de acontece na grande maioria 
das \êzes, tornando-os reco
mendáveis súmente em proje
t os de na tureza tôda especial. 
~a prática, é suficiente a de
terminação de um único tempo 
cstimatiH) para a atividade. 
Assim, o administrador se limi
ta ao tempo mais pro\áve! e 
dispen,a o, out ros dois passan
do então aos demais elemen
t os da programa(;ão de tempo 
do PERT. 

Uma \CI detClminados, os 
tempos ntimati\'os são lal1<:J
dos 110 diagrama, junto :l fle
cha correspondente a cada uma 
das ati\idades respectivas, co
mo nos mostra () grMico 
,cgui!lte, 

Os técnicos q lle têm ex pe
riência da ar,licação do sistema 
,ão untlllimes em afirmar que o 
problema básico reside nas e5-
timati\'as de tempo, o que é fil
cilmente compreensível. Quan
do o projeto é relativamente 
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.,imples e o pLlllcj:ldor ou 0 
úrg-:!o central de planejamento 
c()l1hece lntim:llnentc l :Ida uma 

das :11 i \idades c omponrn tes, 
IIIll do,s dois ]Jodesrr () lCSpOl1-

s;'l\el jlcl:!s estimati\a',: llU, j,-

I 
I 

r---------(.-~----------~ 
GRÁFICO XVIII 

t() 1:tld!IlCtlte (' jlO),í\'d. Nor
malmente, (piem estima () tem
po ~ o pessoal encarregado da 
exenl(Jio da aliYidacle 011 da 
sl1pel'\'isão de primeira linha 
- (' isto ~ Ullla fonte de difi
culdades possíveis. i\I esmo 
abstraindo-se o caso em que a 
(',t im:1 (i \a é reallllent c difícil, 
seja pelo seu pioneirismo 011 

pcLts \:Iri:l\'cis cn\'olliclas, lIlui· 
LIS \'l:fes ocorre lima forte rc
,istt'ncia do pessoal de linha 
cOllll:1 a deterlllina~":l() dos pr:l
lOS de cxeClIs:ão cLt" :ILÍ\'idacles 
pelas quais são respons:í\'cis. 
E isto porque SU:IS estimati\"as 
se transtormam, aCb olhos da 
,L;cr['nci:l, em pr;l/os compulscí-

rios, sendu tJes rcspollsabili/:I
dm por II lIalquer atraso eH'I!

lua!. Dc\e-se deixar bem c1a
lO lj til' 1I1ll:1 estimativa não (: 
1I1U:t oIJl"iga<:ão, a não ser elll 

ca,os especiais e quando abso
lutalIlcnte llcccss;.Írio. Caso 
con t r:\rio, :1 pessoa ellcarreg:l
da da e,timaliv<! r()rnecCl~'t Utll 

pr;l/o irreal e será teIltada a in
cluir uma "m:trg"('l1I de segu
I :11](,a" (jlle foge, em princípio, 
:"1 idéia lJ1esma do sistema" 

Pode suceder t:nubém o CI\O 

oposto, qll::ndo o jlcs,oal de 
linha (~ pressionado, formal ou 
informalmente, a realizar sua 
ali "idade 110 menor espa<,:o de 
tempo possível. A estilll:lti\a 



I c,uhallte dê,se 1 i po de pn:s
<io administrativa pode ser o 
lmlwcimento do tempo otimis
LI, o que tornar;'t a programa
<:lo extremamente ndlJcj';h'd 
" imprevistos, 

As c~tim:tti\as adotadas \la!;l 
(.1d:1 :ltividade, COlllO foi visto, 
dCH'll1 sempre pressupor COll

dic,õu; normais e a utili/aç;lo 
de um monLll1te predetenni
nado de recursos financeiros. 
JI1atel iais e humanos. Isto n;lo 
impede que elas venham a ser 
i I1valiJadas em casos e\'en1nai 'i, 
por ocorrências totalmente im
previ,iveis, COlUO, por exemplo, 
~revt' sindicais ou incêndio<', 
ou se ocorrer a impossibilid:l
de de serem utilizados os rc
cursm com que a administra
C:W .Jereditav<t contar. Em Oll

Iras situações, o cálculo da es
Iimativa de lima atividade é 
difiCll~tado por estar condicio
nado ..to cumprimento ele ou
fl:l atividade albeia ~l orgaJli-
1;«(,::0 como, por exemplo, o 
lornccimento a tempo de um 
equipamento qualquer. É e\'l
den (:; l1 ue a programaçlo não 
pode considerar tais possibili
dade~, a menos que elas não 
,ej:mi tão remotas. ~ o raso de 
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uma ,q~llnda cntid;ltle est;lr 
l'llvohida diretamen te 110 pro
jeto (como na hipótese citada) 
t:Jmbém ela dever;'1 fornecer 
~1I:t estimati\'a e, se necessário, 
(Olll o respectivo grau de ill
(cnen, para inclusão no es
quelll~l geral de progTama()'ío. 
.\SSilll, o diagrama PER!', uma 
\el programado, é uma proje
(,:10 das características básicas 
do projeto dentro de condições 
de execução normais. Caber;'l, 
clltão, ao administrador tomar 
:I'i mcdida'i paralelas que neu
li alilem ou minimizem as al
lCLI(,'<leS negatins tI:IS \'ari;t
veis envohidas. 

.\pôs a deterlllilla\,~l() do.s 
tempos estimados de cada ati
"idade, uma simples operação 
de soma, no diagrama, permiti
I;í a ob(en~:ão do primeiro COI1, 

junto de infonlla~'ões para o 
administrador: o dos prazos 
mínimos de execução para ca
da um dos eventos ali etapas 
componentes do projeto, ou se
ja, o menor número ele dias ou 
'-emanas necessários para que 
um evento possa ser iniciado, 
desde que as estimativas per
maneçam constantes. Chame
mos êsse prazo de "data mais 
cedo", e o clesignemos como 



0') 
<~-

T};. ~," O scu ddntlo é feito 
autom:'tLicamenle, e<;(~\ll(lo ba
,c;tdo na seq ütllCÍ;t c nas lela
(iics de i llterdcj>t'IJdl'llcia das 
:t tividade,. TOlllcmo., como 
b;tse p:na ilmu:tç:!o dêsse c'tl
culo algulls segmcntos do dia
grama llHhlr.td,) llO grilfic() 
;\1;\. 

Por csclllplo IJ Il'lllPO ne<c"
,:irio p:11':1 quc (l CI('lHo 4 seja 
iilici:tdo, .,ct:i () tcmpo nece.,
;,:irio p;tr:t ;\ c\.et!l(,:lo da :tli
\ idade quc imcdi:H:tlllentc o 
precede (:ttiYÍd:lde C), qual se
i;l, 1 SCIlLtll:t .. \ dala mais ce
do ]laLt () illí( in do c\Tlll!) /, 
por ;,tI:t \ ('/, s(I ;'( t!clcllllin;td;t 
I'('b "lllll;t dm lCilljJ()'i de C~('

(tlC,;W tI:l' dt!;>, :itilid:ldes ;(ll

Ic'rio!(,. C c C. (lll lO scma
II;IS. () (:'dil:!" IIL!i, silllplc'i 
p;lla l"\{' tipo tI:; "iltl;I(,:!O JlO 
diagr<1ill:! s('Li ,,0111:11' o TE do 
c\ento illledi:tLlllleJlte prcce
dC11((; ao tempo (k eX2ClIS':!O 
(I:[ ati"idadc LlllllJélll imedia
t ;1J11cnte precedente COlll o tem
po de C\('CIIC'<lO (Li :tti\id:tde 

também imediatamenlé prele
den te, de vez que o TE daq ue-
1e evento j:i representa um to
uI acumulado das atividades 
que o al1 tece(km. () c'tlndo 
lllodific;l-se ml1 pouco, nu.' sem 
perder a sua simp1icid,;de kJ
glCI, llO caso em (ple um e\el1· 
t o sucede, ou (: o ponto de C011-

\crghlcia, ele duas ou m;lis 'Ili
vidades simu1tttne:l'i e iwlepen
dentes. Antes de ;IIJil ;lrmO'i 
essa hipótesc a um :'(',-;JllClIt() 
do diagrama, imaginem,), IIm:t 

"itu:tc::!o da vida real que exelll· 
plili(lue bem, em tênnos cla
ros e simples, hse problem:l. 
Suponhamos que dlLl., pessoa, 
lnarquelll UIlI ClI(ontlo llum:} 
(idade ,\ c a COl'( rei lUc::!o 
dl'SSC encontro seja o l\'enl() 
p:ILt o qual bllSCllllO., :1 daI:! 
mai:; cedo de sell inicio .. \ pri
meira pc:-:soa encontLI''';C !la ci
dade B e a outra na cidade C. 
_ \mbas partem ao mc:,mo tem
po de slIas cidades com desti
no a A, 111:15 a primeira leva li 

hor:ls de \i:lgern e :1 >f";uncl:t 

5JI A expressão "(iata mais cedo" tem inúmeras variantes em portu
guês, tais como "tempo eóperado" ou "tempa de início mais cedo", 
o mesme acontecendo ao símbolo correspondente. O têrma traduz 
o eriginal inglê3 Expected Event Time. f:ste têrma será uf.ilizado 
per falta de eutro melhor. 
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;qJ('l!;JS :.2 l1or:ls. () encontro 
,ómente será possível após o 
(('Tmino da atividade de ecluca- ), 
(;~iü m;li, longa, ou seja, G 110-
LI'i; ótc ,eLÍ ób\'iamente o pra
JO de tempo mínimo para que 
() ene unHo seja realÍlado. Exa
Lnl1Cnte o mesmo raciocínio 
'ic1<Í frito dentro do diagrama. 
TOIllOlh1'i o seguinte segment<í: 

GRÁFI::O XIX 

O ('lento (j e: atingido de 
dtlas maneiras concomil,antes: 
pelo l(~rmijIO elas atiYiclaclc~j D 
c H Através ela seqüência 
1-:2-'" lO",Olllem-sc 10 scma
n;ts: 1I;;J\l'S da seqüência 1-
::-5-(" I I semanas. Sua clata 
lllai, ({di) seL't a de duração 
maior, ou ,e.ia, 11 semanas. Oil 
fOI1lel1H" (j caso elo e\'cnto 5: 

_ \tr;i\ l' da seqüência 1-
~-5, trnF), 9 semanas, e atra
I és (Li l-.'l- 5 lemos ·1 semanas 
(jú qUe ;1 atividade 1-3 tem 
tempo .J e ; atiYiclacle fastasma 
:;-5 1'-'1)] tempo zero). Preclo-

GRÁFICO XX 

111 i 11 aLí 1(\gicll11enle o caminho 
mais demorado, Procede-se 
assim ;1 partir do primeiro 
evento dO' diagLmLl ate: atÍll

ginnos o é\tl1to filial do pro
jeto, (ujo núme]'o repre\el1taLÍ 
() prlÍprio tem]lo J i ll;tl do pro
jeto. <j1l;t1 !-cj;!' o prazo míni

mo pre\ i'(D 1';11;1 'cu te:rmino, 
desde qttC ;t lÍuI;:C,;'iO das ati\ i
dades «()lllpClIlcntcs não 'Oh;l 

;d teLl(,;!O. TC'll'llWS a",illl, P:l
J;I cuia ('\"( Ilio. (> meno]' IlÚlllC

lO ]>O"'ih,tl dt' dia,., para que 
Cle "cja :I( i)J~id(), l,:."e número 
l~ LtlH,ado l'llL-IO jUllto ao (ir
(tllo inc!ILldo! de cada UIll c!O'i 
cvento". 1100111;dmcllte dentro 
dc Ull! jlequcno rettmgulo. 
Cakulcllw'i eni;tO ;ts daLls 
mais (cdo P;ILI w, evcntos elo 
di;lgrama que e..,Lll1l0S utilizall
do, continuando com o tralJ:t
lho de jlrn~Lllllas'ã(): 
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o CYCl1(O 1 (crú ,Clt T,: igu~ll 
" zero, ,j;í quc nCnhllllLl :11 i, j
d:ldc () prccede, 

() próximo íOll]Ulll() (lc (:íl
(lIlo.'> senir:í Vira :1 dC(ClllJill:l

(:lo dos PL1/CJ) lll:'I'.inws de 
('xeclIcJio p:\Ll (:ld:l lll11:1 da., 
~!li\'i(bdcs, ou (LI challlad:t "(/:1-

la mais tarde" para (I (tTmillO 
de cada 11m do, CH'11 los, E'iLl 

(la ta cOlTe'pondcr;í ~(() prazo 
máxi mo jJennissÍyel p~ILl () tér
mino dc lima atiyidadc, j,to i:, 
:Ité atingir-se o eyelllo fin:!l, 
.\16n dêssc 1>ra/O, o tempo mí
nimo de execllç:!o - que de
terminamos em F) semanas -
será forçosamenle ultrapassado_ 
Deve-se 110tar que i:sse prazo 
100aI n:i<i precisa ser, neres-

-,;'[1 i all1Cllte, igu:!l ao sell l)ld/() 

mínimo, H:í nesse sentido "á
rias altelllati\:ls possívei" (Í<-

pendendo da natureza de (;1([;1 

projeto. .\ clata final. po; 
exemplo, pode ter sido Pll\'i;l
Illcnlc determin:lda pelo íon
I ralantc do programa, podend() 
('xceder o pra/o mínimo. Ou 
(:sse prazo mínimo po(k :'('1 

considerado :1 inda exce~,i \(), {) 
que forçar;'1 o replancjamclllo 
do projeto ou a redistribui(::u) 
de recursos - o que "cre lllO , 

mais tarde. :'lIas suponlLl1ll(h 
IJue a data mais tardc par:I () 
c\'Cnlo final seja igualada ao 
SCll praIa mínimo, para o~ c:'d
cuIas que se seguem. Designe
mos essa data mais tarde pel() 
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símbolo T L . li" A determina· 
(:50 elo TI, é feita de forma exa
tamente Í1wersa à utilizada pa
ra a deterlJ1inação (10 TI':: tra
balhamos agora (la direita pa
ra a esquerda, isto é, a partir 
do eyento fil1al, c usando opc
laç'ões simples de .'i\l hí LI(Jío. 

Senão yejamo.': O'i e\,(:l1to., 7, 
k e 9 precedelJ1 o cvento fin,ll. 
.\ data mais Ltrde para o e\'Cll
to 9 será elada pela ,ubtnç,lo 
do TI, elo evento final do tem
po estimativo ela :\ti,idadc :\' 
(ou 9 - lU) , Ol! . .,cj'" l~) - ::: 
17 semanas. "'\,Silll, () C'ictlio 

~J telIl UlIl pr;!/o minimo de 
execu(:ão de 15sel1lanas e um 
prazo m;'lximo ele 17 sem:mas; 
em m1tr;ls palana" a :lti\'üh 
de (j - ~) poder:'! sofrer um 
atraso de até 2 scm:m<lS, ;,em 
que () tcmi>O final do proj(:lO 
venha ;\ ser afetado. Esta diic
lenç'a ele tempo ser:', consider;\
ela mais tarde, j;í que constitui 
um dado cxtremamente J1npor-

tante e desempcnha papel plÚ
prio 11:1 programação. Trab:,
balltcmos da mcsma forma com 
os ou t ros dois evento<;. O TI" 
do eyc'nto k sCJ';i 19 - 7 =, 12 
scmanas. Notemos que ne.1se 
caso h;i igualdade entre as da
tas "mais tarde" e "mais cc
do"; 12 semanas para ;Ilubas. 
/:;to significa, lúgicamente, que 
."e\l prazo de exccuC;ão não po
der;', sofrcr at raso, sob pena de 
o tempo final do projeto ser 
afetado. () caso do e\'cnto 7 
:'-prescn:a característica parti
cu];,r: êle [lo.s,ui dois TI, j;i 
(jUC ;'nteccde os evcnto" :-; (ao 
qual C"Lí unido por lima ativi
d:,dc LJIlI:'SI~la) c 10. Com ba
~c ;10 e\ enlo R, se\l -rL ser:'l o 
meS!110 do even to H, i. e., 12 
~cmanas. Com base no evento 
JO, SCII TI. será EJ -1 =, 15 
,r'Jl);IIl;I', Quando O(OllC a hi
p<'Jtese de 11a\cr doi~ ou l1ui, 
TI, para o mesmo c\-ento, re
gistra-se () menor e se desprc
;:11ll os 011 t ros. l'e!1lns ;,ssinl 

60) Também para a expre;,s8.o "data mais tarde" há uma série de va
riantes em português. tradn:t'indo o original latest allowable event 
time, bem como no tocante a seu símbolo corrc-"pondente. Alguns 

autores usam um símbolo próprio (normalmente Ts) para desiiT
nar a data mais tarde do evento final. Preferimos ficar com (l 

têrmo "data mais tarde", enquanto não surgir outro mais ade
quado. 
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para o e"ento 7 o TI. de 1 Z ,c
manas. A forma dc registrar 
(-sse tempo no diagrama, como 
acontece com o TE' (; puramen
te conn'ncional. Podemos rc-

gistLÍ-los dentro dc um p:\Ldc
lograma, superpostos ao T H 

respcni \()s, adicionando assim 
UIll conjllllto de dados ao nos.,o 
diagrama: 

GnÁFICO XXII 

i\'a cxpmi(,ão anterior ficou ]lo CIll quc lIlll:l atiúdade po-
implícito lIm «))1ceito hastan- du:í sofrer atraso (seja pelo 
te importante 11a ,istCIil;'l~ic;l ) :'unLtmenLo ele seu início Oll 
do PERT: o conceito dc folga, por ma10r IL:ntidão n:l exc-
aplicada a C;1(L! ullla das ati"i- clIlJio) sem que o tempo final 
dades ou :1 (:tda UIJl dus c\'cn- p:lLI o término do projeto sc-
tos. (li Podemos definir folga ja afcudo. O conceito l: ú}wio 
COllHi a t1ifcrclll,a entre () pIa- c pode ser exemplificado com 
lO m:'lxilllO de ('XCClIl/tO, TI. e () Illc.'imo caso simplcs das duas 
() rc'pccti\() pr:1/0 mínimo, T... jlcs:;oas qlle marcaram lllll en· 
Fsse dado. cxpres,o lia mcsma (ontro numa cidade qualquer, 
unidade de telllpo adotada P;l- "inda de pontos diferentes. Se 
LI a prog,ralll:lS';I0, ,cd () tem- :IS dll:IS saem :10 mesmo tempo 

li11 Embora variando no símbolo correspondente, o têrmo tem sido ado
tado unânimemel:.t e rrn portugUês, t"aduzindo o origínal slack. 
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de SCll', lcspecLÍYos pontos dc 
urigelll e a primeira lcya () ho
LIS \'iajanclo, enrluanto a sc
p;uncla le\':I apenas 2 horas, c,
ta segunda pessoa terá 4 horas 
de folga. A mesma idéia podc 
ser tr;iIlsplantada para a eLl
boraç~1O de um projeto, possi
hili tando ao administrador a 
detcrmillac::lú precisa dos tem
J..>os ociosos que de"erão ocor
rer, em quais a ti vidades e em 
qual mOIllan:e. bso podcr;i 
ser-lhe cxtremamente útil e de 
di\'ersa, maneiras, conforme 
YC1TmO' JllalS tarde. l~ bom 
assinabr. que para a IgU111JS 
aliyidade., scu TE sed igual 
TS, o <i lIe significa ul11a folga 
fero: é () (aso dos e\'entos 2, ·1, 

:') e R, do diagrama anterior. 
As atividades corresponuenles 
;t [sses e\"entos não poderão so
frer clualq t1er atraso, sob pena 
de o administrador \er ultra
passado o tempo de 10 sema
ll;lS. Outros e"entos, }>or611, 
.têm lima quantidade de folga 
maior 011 menor. Assim, o 
e"cnlo ~ tem um prazo de to
lcrtl11cia de mais 2 semanas, a 
mesma folga que tem o c,en
lo 7; o evcnto 6 poderú atra
~ar I semana, enquanto o even
to 3 podcr;i sofrer um rctarda
mento de <1 semanas. A sc
<lüência de atividades cujos 
c\"entos possuem o l11e110r mOI1-
tante de folga constituI o que 
lhanulllos ck "caminho críti-

GRÁFICO XXIII 
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co". (;:! Lancemos (IS re,pecti
"as folgas de cada e\Tnlo 110 

diagrama e regislremm qu:t! :1 
Irilha crítica di':sse di:lgl;\ln;l. 

,\ seq ü{:ncia I - :! - 5-H-]() 
c onstitui o camillho critico do 
projeto, i,lo é, essa série de ali
\ idades inter-relacionadas é 
qucm dctennin:l o término do 
projeto, dado que sua duração 
é a prúpria dllfação do proje
lo. :'\enhullla de SlIa, ati\"i(Ltdcs 
poder:í se; ;Ilra~ada, j;i qllC u')

das eLh - \/11C S;I,) iillei'dcpell
dcntes - lem folga fero. ::\otc-
111 OS quc ;dguns e\t'lllos (Olll 

lolga fiTO ("I;-to f')];1 d.1 Irilh:\ 
( ri tlc:t, (OlHO é () (a '10 do C\'Cll

I () ! ( ,\ j", 11 (), ]) J; ~', i. 1, ;1 ;! Ll \":

d;\c!c sIIIJse<j;:icllIC tcm lima rol
'.:;:! PU"P!'j:, dz~ ~ .'Jl'PLt }Li '-', dc
d li/-se q lIC l'S\:t f; J!,,<; \ poder:í 
ser aprO\ciuda pela atiyjd;\clc 
J-l, ,seja lOJlljllcl:llllcnte 
qlLlIldo CIlL10 a ali\'i<Ltde ·1-7 
ficar;í C(lm foIg';] IC]"() - 0\1 p;\r-

cialmente. No correr da exc
cução cio projeto essa disponi
biliebde de folgas poder;í SCI 

alterada pela sua an1ll111LHJlO 
continlIa. Tomemo\ () 1Il () 
exemplo disso (J caso do e\T11-
to 9, que tem uma iO],é!;,1 ill
dependente de :! ,em:i~Li" CII

quanto () anlerior tem 11m;1 fol
;~a ele I selll;IlLI . .sc () C\Cllto 
li f()]' IClIllinado !lO,C\I pLI/O 
mínimo previ:;(j, ~U:t I, d:.;.\ !l0-

deL"t ,('l I r;il1sfui (Li . ',I LI () 
C\el1Lo <I, qlIC p;IS"O," ,i gO/;,1 

de lIlll:l lo1g;\ IOlal de ,j ,,:llLl-

1111S, lO:: Por conseguinte. ,) cc/n

(eito de folga (!cve sn "isto 
c!.\'itiCI'I1VlltC: lallto de 101111:1 

('sLilic;t - <jU;:ll<!O il1uCl1lc' I' 

li/H llic\;nt) c\Tnln - l (I.l;.,i di
Il;llllic:l, dC!ltJo (iL: liilL! "'(jlil'lI
(ili ele ;II!' idlldc:,. 

,\ dClc!l11ina<Jio (b, Irl,:.;.I' t' 

<lo Cllllill!JO (lÍtico pude '('I' 

ex I rcm:imen I e vali os;, :)(, LI <) 

11<llIlilliQr;ldor do prolC"), IlIi-

62) O têrmo tem, predominantemente. duas variações em pOrLilguê:i: 
"trilha crítica·' e "trajetória crítica", traduzindo o original criticai 
path. 

63) Não se considera a hipótese, làgicamente, de que as atividade., por 
um motivo qualquer venham a ser terminadas num prazo mínimo, 
quando então o quadro de folgas sofrerá alterações corresponden
tes, já na fase de contrôle. 
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(ialmenle, êle sabed qual a ,e
'1ütllcia de atividades para ;1 

qual dever{l atentar com maicll' 
lllidado, tomando a, precll!
<:ôcs necessárias para que llJ.() 

\('Ilha a ~ofrer qualquey ;ll1;\

,'0, e podendo relegar a um 
plano secund{llio \1l0 que ~L' 
refere a prazos de exetuçlo) 
as demais atividade,. :f o CI") 

,Ol1creto daquele inclu,lrial (h 
Estado do Rio que, :!0 pLIIF'
iar ulna 110\';[ fúbriC:l, e iul<.'
rc",;I<lo em <1l1e (",1:1 CIl t ras,e 
em fll !1cioJlamento o mais ce
do pm'iÍ\'el, ao de'icnhar o di;l
!2,ram<l e fazer uma programa
,;10 rudimentar descobriu que 
nla"iI perdendo lima grande 
(juant idade de tempo c pn.'(;
clIpando c inútilmenlc :,Clll sen
I ido com y;írias ;lti"idad'.''i quc', 
U;l vcrdade, llJO influíam lllll i
lo para que () projetu lermi
lla,sc !lO pr;lzo determinado, 
EI1l'cgundo lugar, a identifi
Cl(;ftO do caminho crítico é () 
mcio mais seguro, 'c nfto úni
co, de utilizar-se racionalmen
le um incremento de recursos 
011 sua rcdistrilJUição com o 
objetivo de reduzir-se o pralO 
total do projeto. Vejamos êsse 
problema em minúcias, visua
li/ando um caso cm que o rcs-

j>Oll);í\'el pela Ohl:1 re,)olva ilCC

lel:í-Lt, :\a hipótese de que êlc 
1 L',oha introdu/ir IlOYOS recur
,,)\ ZCOllll';ILl~;IO de mais pes
"ui, \crões, eLe.) e desde que 
,.lilJa quais s:lo as atividades 

(jllC, pertencente'i ao caminho 
l rítico. poderão pelo seu acele
!'cimento obter melhore, re
,ultados. Da reduçfto dessas 
aliyidades c dela só rcmlt:llú a 
própria redllç:lo de tempo d:' 
lodo o projcto. De n:lda adi· 
.!JHaria, por exemplo, aplicar 
novos recursos para :lle!er:q: 
:IS ati\id:ttles ,1-7, 2-fj nu (j-9. 
Fma segunda altcrnali\a com 
o mesmo objetivo é ;1 rctli'iLrÍ
huiç:!o de rccursos dl' forma 
l':1cion:l1, (luer di7er, J'"du/ir-sc 
() tcmpo total do projelo atD
,és da lransferência de l'CCll!'

~o, d;1) atividallcs cnm in!;s;[ 
para ;15 atividades d;l trilha 

(rítica, Em tese, o administLl-
dor poderia transferir lccursos 
da atividade 1-3, com folga de 
,\ semanas, para a atividade 
1-2, que tem folga zero e per
tence à tl'ilha crítica. Sc isso 
acanetasse uma reduçào de 
uma semana nesta ati\"iclade, 
o projeto total sofreria uma re
dução eqüivalente, enquanto 
que a alteraç:lo da atiyiebclc 



~ I1 ) 

l-:L P;:":lI1do :l ,er lCfminada 
C!ll :J OU G ,cmanas (em ll!g-ar 
(1:1, 'I .',cman:1S ql!e é scu TE)' 
11:;0 ide! ,lI ill em ll:l(!a () projc
In Li-,,('lllCl', "C/li lC"C''', pOI'

']ll(' lJ:'lrl ,(Injll!' is\o é, !>()',í\'c!. 

enio, l<l,do a IjllCq;1O :'pCl1i:S 

('Iil tlllllOS d(' cspcci;di/:l(,::o d(' 
mil;l-(lc-ui!ril. n;ld podercllHh 
(l:'l1lsklil pintorcs pilra u;]];; 
:l!i\ idade de soldagl'lIl. (jl::llldu 
(',LI LI/ jJi!rtc <1:1 Ilil!J;1 críli~;t, 

.'\s I'msibilidadcs de Jcdi<.,(li-
1!L:lic:o de I'C<UI~()S dc\ ;'IH "elll

I'f2 'C'I \ isla~ l'lll l(TIlIO' 1 d;i-

11\0-, ('II\o!\endll ill( lu,iH' :r 
<jlIC"[;-I() SCllIJlIC prCs('lJle (:;1 li-
1'~jjLI(,;io do pOllto de s,lllll "(lO 
<in liSO dc rCclIlSOS, Qu;mcill 
1;li, !epLtllejal1lclllos OCOITUIl. 

(,) ;ldInilli~tr,ld()r e:-,l;II,'[ pro«('

c!cnclo a lima ;lllCra(:;lo 11:1' \:i 

I i;í \c i, do projeto c com i '.S<) 

!1lodilic:llldo o clIllillho (ríL i
( (), S(' t 1'<1 Ilsferi r t ot/os 0' L'
Clll.'iO\ de uma dad;1 seq í'tt'll( i:1 

l' ('''1:1 jJilssa r a ler uma (oh;:1 
Ic.Ld dc fero, segue-se qlle L,i 
;UI11(mi;1 tamh{'1ll paS,ill;'1 ,I 

',('1 lIm Llmill!lo uÍlico, l'lll 
])lé,ll;O proieto IJ;lO pr('cisii lei, 

! Iccc,s;'lriil111('1I te. !Im s,., (ilmi
Idlo crílico, Se a :lli\ idade 
-; -I () elo c1iaglama lc\ assc !) ,e
m:'!!':!, para ser cXC'( uLul:!, em 

lugar das ,1 il"in:dacbs. :1 SC'
qüência 1-1-7-10 seria !lIll 

outro cilmidIO crítico, Pode 
11:I\Tr projetos, por outro bdo, 
em que tÚtl;IS as alividades tc
nham folg-a fero, hipÓ1C'iC <"Iil 

com illlpli( ;!(:()CS cLtL!\, 

(), gl;ífi( m de lJ:lll ;1', lLl for
ma clt: C!U]}0!-iLll1lilS de cxc
(IH,;IO COlllIIIlS, apresellt;1ll1 ill

disllltÍ\'c1 \:1llIagc1I1 s,)IJ1c () 
cii;I;2,I:tlllil PERT: cnd)uJ a {-ste 
Illo,tre () llúmuo de di;" ou 
,fllJilll;l' qlle COlllP(jClll <:Ida 
;Iti\'idadc. (bcm como ()\ dinT
SI" tempos acullluladus para 
(;)(l:! e\'elllo) n;lo permite (()II
t IIdn \ iSII;t1i/aeJo das d:lt:IS :IS

'cciadas a (;lc!:; um dO' e\ClllOS 
ele fOlll1a L-lO cLlla qllanlo a 
dos (rOllogr;lI11as, Ca~() (,.,te ti
po de ,i~lI;t1ú;(S;l() ~eia llCCes
'lírio 1>;11 a o administrador elo 
projelo. (' jlDssÍn'l lIaçar-se 
n{n o ,i"tClll;1 gráfico q 11(' com
binc ;IS clJaclcrbticas princi
p:li" dos (rOlJogTalllas com d lias 
d:15 informil(:Õ( s do diagrama 
PERT: () caminho nític() df) 
projeto c o intcr-rcLtcion:llllcn
lo c!:IS ati,idadl's, De\'c-sc dei
X:ll' bem claro, pOIt"m, que êssC' 
gr;'dico n."ío é pane componen
te do sistema PERT, (omti-
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tuilld()-~e apenas Illlm ,ubpro
duto d aq uele sis tema. 

A elabora~ão dessa modali
dade de cronograma c.' bastante 
simples, uma "ez que :ie tenha 
e:;tabcIecido ;1 trilha crítica e 
detenninadq a duração esti·· 
mac!;l de cada ati"iclacle e ,lias 
rebçe")cs de ill(en!cpclldt:ncÍ;I. 
O primciro passo cnnsis[e no 
traçado de um quadro b;í-;;(o, 
(Oll1PO,IO por linhas yenicai, 
separadas enllcsi por igu;tl 
disttm(i~, intelyalo (',te <jur, 

rcpresenta ;1 un idade de tcmpo 
enyohicl:i. A plimeir<l linh;t 
SCl;t o tempo fero c l!aycl:l 
(,111(;1'> linh:.s quanto Ir)!' o nú
mero de unidades de tempo 
q lle (OlllPÕClll o projeto. TI :1-

(,a-,(~ :1 scgt:ir. no c entro do 
<jll;Hlro, () caminho crítico, (O· 

mo 11Jl1:1 leIa "egmclll,lda, na 
q 11;11 c,d;; s'gmell1O COITCSJYJll

der;1 :1 li ma a ti \'idadc c com a 
cxlell'Jo c1it<lc];t pela :,ua du
nção, RcpL:selllélnc1() () cuni
nho uÍlico, >lia seqüê'llcia ter;[ 
início !lO tempo fero c lermi
na);', llCCC:,;';'lriamellu: lU últi
m;1 li:J!l:1 \Trtical. Paralel:!
mt'llLe a c"a ~cq üêllcia-base e 
olicll(;Jt!OS pelo di:lgralll:l, tra
çamos em linbas (hei"s as dc-

mostrando 

(O!ll linhas pOllÜllhaLla~ as ,U;I'i 

re}a(:ües de intenlependên{'i;l. 
Estas linhas, quando hOlif()Jl
(ais, determinam o lllolltalHC 
de folga de c;:cLt atividade PCI

tnitinc!o :lO :!tlminislrador UliL1 

\ i';lo iillediata dú 'cu início 
"ll !('ll1linD sem al'et:11' () t<'in

po I in:!! ou ati\idadc ;,\I\)v'
qÚt:nlc, pois m; inícios c te,· 
l~lilllJ' ,:10 indicados em da[;'i 
pru 1'>;1" Q!lando \cnic ai" 
lllo')lralll a reLl(:ão de inlcnlc
pendtm ia. O chagram:1 lIte' 

('<11;10 ulili/atlo para a ilu'itn
(:l,) do PERT teria como ('Gi

l L">jlollllcJlte o seguinte, ;\)1])

~r:IllLl lllodificado: 
'. Temos aí, c~,sencialIl1Clllc, :i) 

1ll,',m:l, infol'maSõe, do 'di,;
'2,LIl11:t PERT, mas S())l1C'lltC 

pO'>shei,> ;tpÓS () tr;H:;l<1o (L!fjll('-

1(' di:''2,;;illJ:1. O c:lmin])() (lÍ

,:,0 ()(ti]),1 a Darte CCllli';;l Ih , . 
'i,: {Ii'j(!), indo da primeira ;\ úl-
tim:t (olulla. Supondo que :\ 
llTlid;u]r. ele lel~lpo ~ci:l C~

plCS'ia em dias, o aclmini:,u.:I
dor tCl;i então Ulll quadro b,t"
!:Inlc 'iimples que lhe pcnuit i-
1 ;'1 \T1 quando as diver,a, aI i
,idades' 'ierão injciadas bem 
C;Jll1O a s~ric ele dcslocamclIlm 
!lO tempo que são pOSSiVClS. ;\ 
at;,icl:td" n, por exempl;" Pr)-
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deLí 'li iniciada nos dias g 011 

í. sem a[etar a atividade J que' 
a ~ll(ede; esta, por sua H'/, jJo· 
ded ,er iniciada nos dias 11 
ou I~. c ;1 atividade ?\ nos dias 
Eí, 1(; ou 17; se f{lr decidido 
que ;( ;Itiyidade N deyed tU' 

inÍ(io no dia 17, eliminando· 
se (om j,so ~U;I folga lndepfn. 
dellte, jJodem-se dctcrmill:tl' (Ic
imeúi:I[(1 as Ilo\'as altcrn:lti, ;1' 
c:c iníc jo p:lra as ati,jdadcs n. 
i l, .1 ( 1\.. As ;!tiúdades E e F. 
por .'ClI turno, gO/;lll1 d,' \lll),l 

iolga [oLIl de ,1 dia.'., permitin
do ';(1 i;l<; :lltcrll;lti,;I;, ]la];: ,ell' 
H:',ll(" [1\ ,h inícios (' tlTl11iI1O'. 

,el11 afetar o evento 8 que, (',. 
tando na trilha crítica, corre.'>· 
jlondc rigidamente ao dia 1~; 
() mesmo acontece, com menOl 
folga, para as atividades C e C. 

Êste cronograma reprcsell L 

:lpen:l;' um dos ,,<irios progu
mas pm'ií\'ei'i para o plOjeln, 
dCll1!O de Ullla série bast'lHh' 
\ :Iri:lcb que permitir<i, indistin-
1:1111CI11e. que êste seja termina
do no E).n dia. Na etap:t de 
pLlllej:ullcllfO, o adminisl r:t'luj 

l'oc!CLí é'pecificilr aqu{-!e (! Ul 
lllclhor 'c adapta :'ts Sll:IS ('(m· 
\ cnitll(jas ou ;IS carac:teI'Ísti· 
(:l'i prúprias da Silll:l(Jío; dt'-

GRAFIC'O XXIV 
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poi~ que o projeto estiver ini· 
ciado, já nas etapas de contr<)· 
le e replanejamento, determi· 
)]ar <l'i alterações que se fizerem 
necessárias. Pr<tticamente qual
(Iuer tipo de projeto p;l~sí\(:l 

de ser Lolocado em tênnos de 
diagrama PER T poder;! ser re
presentado por esta modali
dade de cronogram;l. O con· 
t rôle de execu~'ão nos gr;ífic()'; 
de banas faz-se pela inclusão 
de uma segunda barra, com es
la finalidade, junto a cada ser-':
menta ou atividade; o mesmo 
,istenu poder;i ser utilizado, 
dentro de variações q lIe obede
(;:1111 ;, critérios próprios do a(l· 

1 2 3 4 

1 X 3 4 1 

2 X 

L~ X 

I 4 X :-. 
5 

6 I I 
7 ! 
8 - f-

I 9 
-c--

l~ 

I 

5 

6 

ministrador, aproveitando os 
dados oriundos do sistema de 
informações para contrôle inlé
rentes ao PER T . 

Alguns técnicos têm cham;l
do a atenção para a possibili
dade de o diagrama também 
ser expresso na forma de uma 
matriz, na qual o eixo vertical 
cOlTesponde aos eventos "iní
(io" e o eixo horizontal ao 
CH:nto "lim" e nesse sisLema 
de coordenadas são lançados 
os tempo~ estimati,'os ele cada 
atividade. O diagrama até en· 
tão utili,ado correspollderia à 
seguinte matriz triangular: 

6 7 8 9 10 

7 
I 

O I 4 

i 9 
-'-

Xl2 3 
-I X 3 

X O 4 

X 3 7 

X 2 

xJ 
• 

GRÁFICO XXV I-
Ao examinar êstc quadro "e· des assinaladas nUllla mesma 

mos que, se existirem atiyida- coluna, isso indicará que essas 
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:11 i\'i<l:ld<:;, lClminalll 110 Cn~l1lo 

(k número igllal ;t da coluna 
em qlleSLto. !'\ a coluna do 
e\Tnto ~, por exelllplo, e,t:!o 
:IS atiúd::dcs F c 1, r<:gisllalL!" 
alr;n'é-; dc ,"cus tCJl1pOS respcc
liyO'i de1 c :: ,emanas. lk 
fOI!lJ:l ,imihr, :1 cxistênt i:1 de 
:\liyidadc; lT~,i,trad:t\ ('Ill t dl!:! 

l:n!J:l dCJ10(:1l :'1 fl1!;,i, :1\ atil i
d::dcs quc têm illÍ, io :10 C\'ClllO 

( OITCSjlOIH!c111 C' :10 1II'IIl)e!(, 

dessa linh:I,h,:1 disposi(:I', 

gr:ífi( a pClli,j iC a dCIClllliILI<,;i" 

(/11\ d:II:i\ "])':Ii, cedo" c "1Il:li, 

;::r<lc". bcm (omo (LIS folg:t, 
indep<:ndclllcs c (o(;li, e, com 
ISSO. de) prr'll'rio c;ll1linho (lÍ

I i co, 

CUlll h,i'~ Ih'),:1 idl'i:1 (1111 

grupo de t!..'~( l1i{o'i bLlslleirn"l 
dCSCIl\'O!H,t1 Ullla (UriO'iII Y:11i;{

(,:;0 do PFRT.'.!lgcrilldo 1I:1~ 

~,l,~'t)rit!no que of<:t'ccc tlU):l :""~'. 

! ic dc \:illl:lgel!'>: é «(}!1\litllÍ, 

do de ()jJcr;l<.()c'i SiIllPlc;, c dilc-

1:1 \; (J) (hei (0\ podem ser for
J]ecido\ <le J)J:ltlcil a ;lllJitr:Íl ;;i, 

'elll :1 prC'(lcup;!<Jio d;1 OrdC!ll 
(!()llo)(')gi, 11 c da exi\l('ll( i:l til' 

:'II\i,k;t!::, i,:ILdd;':i; tli";JClhll 
., . " I I'! ' (' l'lopno {11agr:1I1J:l (C cena,. 

J,'rllC'cclldo após a dClcrminl:
(,;;0 du caminho críti( o os d:t-

dm par:l 1i clabora(JI() dclilli

li\iI dêsse diagrama, com micll

I;t<':-ío plll<l () andamento ti" 
projeto; c é !JIISLll1ll' ~jlllpl('\. 

(;llllo pltLl ~cr utilill,t![) Clll 

,:ílculos lll:IllUlli" como plll:1 

>n prog\':1ll1atlo p:ll:l "1111jHl-
,:dores digiLli,. 

-:",Y c.')\c ~i."'tt.:ll1:l, o~ d:u 1< /, IH'

{C"ls~fri()-.; .)~l() gl tlP;ltJo) illici;d

li,Clllc l'lll dll:t\ Llhc/;J,; :1 /lI i
II1Cil:l (Olll(:lll 11.\ lililid:ldcs 

!!1Il1lLTad:l'> :IJiJilr;lli'{!llCIlIC c 
;1, ropcnj las dULiS')cS, c :1 \(

C:tlllda cSjJC(iJi(ll, P:O;I <atl;l 
;;ti\'id:idc. fju;li,s:!o aqueLh 
(l"e :t anlecedem. O grllpa
l1Wlllo (': feito tClldu cm "isl:! 
{) dC,\CIl\ol\'iJll(,II!() fll

'
tll0 (L, 

;d.~·l)ri t 1110. 

,\lr:l\é,\ ele 0jll'l;(Sc:,c, ,iill)!!l '> 

",:lirica-sc a c~i,\ttJ1(i;1 til' :lli

'. Idades pllrldeL!\, ;10 Flj,S!) qlll' 

",' incluem :i) ali';idllt!n Llll
L;\llIIIS. ~\s ;ILi\idaclc~ ,;-1(} (O!')

(;Ida\ elJl~O C!ll ordem (JOIIO!,'l

,~j(;\ C '>1111, dULI(Jies ~;I" I C)lIC

''':lI[;\tLIS IlUllIII llllllri; que SlllJ,
i itl,i, 'Ílllplcs c COmp;!(l;IIl2l'lItC'. 

<) di:I~;TII"};1 de Jkdl:''l. 

0pClalld()-,c (om 0' L'~('lll(,ll

los dessa llla [lil, é pos,hcl <1,:
[cnnillar 11.\ da!:ls "ll1ai, cedo" 



de clda C\ClllO, representando
,'s na parle inferior da matriz. 
,\ partir dêsse ponto a determi
;J;IC;IO da trilha crítica pode ser 
!cita alLlvés de lima simples 
ill'pc~;lo da matril. Operando
S(' IIOV;lmClll~ com os elementos 
(LI matrÍl, determinam-se as da
LlS "mai, tarde" c, com issú, as 

~)5 

folgas de cada atividade. (a Esta 
uriação do PERT foi concebi
da teóricamente, não tendo sido 
;, plicada a té o momento c 111 ne
lIhum projelo (OlHTC(O, ,\ c\:
plicaç;io minuciosa e ;1 l'XClU

plificac,;"lo dêsse sistema ]>" rt ir\!
LII', por seu turDO, levar-nos-ia 
;t!((1ll do csct>jlo dl'ste 11;1 h;tlho. 

64) E~.c~ vnriaçiCl feli cClncebida e desenvolv:da num tn,ball1o c;c grupo, 
cor.'pü[to pElos En::;.s, Yvol1nc Stern, Gecrgcs Landau, Moy.c{s Ja
cob Lil2;1baum, Léon Clémcnt Rousseau, Carlos Al'gusto G, Pcr
lingeil'O e Albe)'to da Silveira Lop~ Netto, e Exposta em Ui;'! AIgo
rdl1W jl'ira a Resolução de Problemas pelo Método do CCimi7!ho 
Critíc8 (P.'RTj, de dezembro de 1963, apostila de circn18ç;:;.o limi
tada 



7. PERT jCusto 

Vimos al~ agora os cOllceilm 
q Ile compõem, bàsicamenlc, a 
metodologia do ~islenL\ PERT, 
com a cOllsidcra<:;10 cLt \'ari;í\'c1 
tem po !lO pIa I1C j alllenlO, pro
gr,lIl\;I<;ão e conLrtJIe de proje
loS. Foi mencionado q llC o sis
lema pode considerar outras 
\ariú\'eis alón do atributo tem
po; nesse selltido, uma val'i;ível 
de grande signific:l<:ão a ser 
cOIbiderada pelo ~i,tema é o 
(listo do projeto, allernati\';1 
ljlle, embora já largamente uti
lizada IIOS Fstadm lln'idos, 
;Iinda não foi lelltada 110 lha
,i 1. 

i'\;1 verdade, o PERT/CLlsto 
(ollstitui um;l técnÍt a st'nsl\el· 
mente mais complcx:l quc (l 

PERT/TclllpO, l'IllIJO!;l bascl
da nos ll1C,l1l0s conceito~" a 

ponto de poder ser con,iderada 
lima eXlensão da(]L1~·b. Seu ob-

1 

jeti\'o é o descil\'ohilllel1to de 
UIl1 plano racional de :ts'ão para 
os gastos enyolYidos num pro
g;rama, atr;t\l's da :'plin(ío d~ 

técni( :IS de estÍlnaLÍ\'a de <Lh!i1. 

Fllnciona como mil guia p:1I:1 
se determinarem as \'aria~'ô('" 
por exemplo, quando os cu" J'; 

reais aprcscnt;tm qualqucr di!i'
J éll(:;t em relação aos ClIstos pj c
\isl m, ,\ lnesm:t in,atisl:!c:,() 
(()Jn a lU nologia cxistcnte, (1'1' 

deu ()j i~c1l1 ao PERTjTcJl1I'''' 
moti"ou o n:lscinwnto d(~sse s:';
tCIl];! . 

~ a rcalieLtdc, considerou-., 
que os orçamentos utilila 1"s 
normalmente pela:; emprts .. s 
não são um sistema com)!l::t;) 
para o C:Ol1tlôle administrativo 
dos custos. Embora ri Ol\;ll1l.ell

to seja Ulll in.strlllllcnto exlre, 
lllt'llt c rdc\':tn t c, n;tO deixa (L~ 

ser Ulll mec1I1ismo contúbil que 
I (J111ClC i 11 form;lções histtÍri Cl S 

par:l uma <lyaliação a j)()s!l'riori 

dos administradores. 

Assim, ;15 Ínl'ormacões Or(;l
mcntárias n:!o S;(O ;uficiell{cs 
para a tomada de decisões di:l
ri;ls, sendo cOllsiderada, POll( ~J 



I"TRODUÇÃO ,\0 PERT llAslCO 97 

<>pCl.Jluon<us por não estarel:l 
disponíveis a tempo e na forIll:l 
requerida pelos administradu
res p;Hd suas decisões. 

O ,i,tema de inform~<,üe<; 

prc\i>w pelo PERTjCnsto, foi 
(onceb;dn exatamente com ("'~' 
objet i-" \, procurando ;t uxilijl1 
os admi,nistradores a idc!1Liticll 
dirtnllt::!des e áreas nilicils que. 
<onstnni::m problemas de custo 
ou, pc, ,\ ;'lyelrnente, 10l'nar-Se-;\() 
problnll;1ticas no futuro. Como 
(luaniij !'ji considerada :l ,-ari:'L
\-el tenUJP, no sistema bú..,ico, no 
PERT íCusto os dirigentes po
dem :ltenlar mais racionalmen
te nos JJrohlemas crítico, e, com 
isso, nitar imprevistos excessos 
de (wtn e :ll1terip:\;- l'()',í\: i, 
probkm;:s em potencial (0111 

tempo ,uficiente para as cone
(:ÔCS HeI ess:írias. Poder;í. tam
bém, iI~elltificar aquelas atiYi
dadc~ (lue mereccm lIITIa n)]]
cen tra( ,10 de recursos, a Em de 
apoi;n" ,l' fases níticls elo pro
jeto. 

EmJ 'cCl lras palavras, () PERT,' 
Custo te um instrumento pelo 
qual 0, controles on:ament<Írim 
poc1ern ser integradm direta· 

mente com as deci.sôes operaci,). 
11;\ is. O sistema permi te a rCll· 

niãü de (Im conjunto de in[or· 
m;l(:ões yalio;,as para todos os 
níveis da administração ao mes
JIlO tempo que as orienta para 
;IS nece.ssiebdes geradas pelas 
1 espol1sa bílidades específicas de 
(ada nível ou de cada elemento 
i ti tegr;m te do programa. A sín
I ese de t;1 i s informações, forne· 
(idas a curto prazo e de form;l 
propícia ;'1 apreciação, evita que 
() dirigente len!r;t que revisal 
dados minuciosos no sentido (k: 
;l\-aliar o status de custo de Ulll 

projeto. O (Iue l: igualmente im
portante l' o administrador po
der ter em mãos um relatório 
adaptado ao seu nível decis()
lio, sem Ilece.ssidade, pois, de 
perder-se em minúcias inúteis, 
;1 menos q Ul: enCOll tre UHl pro
!i!cm:l q lte realmente metera 
lima an;íli\c maj~ demorada. J'\ a 
hipútfse de que mais informa
(}l:::S sej::Dl nece.,,:írias, o admi
nisll:tc!Ol- pocler:í obtê-las em 
oulIos rebtórios, graças ao pro
le . .,so de inter-relação inerente 
;lO sistema de informações do 
PERT/CUSIO. I;;; 

65) Gabriel N. stilian, The PERT; Cost Technique, in Gabriel N. Sti
:ian e outrcs, op. cit., págs. 81-82. 



Ib,.,ic;tIl1Clltc, o PERT/ Custo 
l' ~clllelhan t c a '11.1 a lq llcr Oll no 
llll~tod() de pLlllcj:ullell!O e (011-

!r(lle: (omtitui Ulll plano de 
:\(:;10 c o e,tak'!c( imelllo de UIll 

,i'tCIlLI de illr()rlllaç(-)é~, que pos
,\i bili (;1 :t \ ('li I ic:\<Jío, dcn tm de 
dctCllllilUdo, intcrLt!O). de 
(OlllO aq li i lo Ij lIC (',>Lí \elldo ob
tido ':\li:1 elll jc/;t(J((J :10 que 

loi pLillcj:Il!O, (' ('ll>1 i"o lUll

'[,lllleIlU :\, d",i'l)l'\ lil' Ct'tPIILt 
p:ll:t ;(, :: cUllcti\:i'> que 'c 
'i/CLJlll llCl(',':Ü i:t" {"'c si"LC
'na llc pL:nl'j:'ll!Clllll (' (Olltrú-
1c de lll,to, \:!li:!, elll ,",'lI lllC

(,ll1i'll;;J, de CilljJll),' p:ILl elll
IH [-"I, lL~ projeto p:ILI projeto, 
,-,tUhOl;1 (01 L""1~'t \ J l1du ~li ~l."; cal';1(
i~'ri.'Jti(;n ,(4'('1 ~~i~. t li11 d:1S ex pc-
1 illlCi:" !'Lli, :llllpL\) t!tl PFRT . 
emln, \ c:i! i ',/1 !:t !lcl,) Dcpal Li
ll)('1](;l (k Dl'li ':1 di), y,tad .. , 
{'nidcls, l:ll]J:t lIn. (id\l de pl:t
ncj:lJ1lClllO {C:Jll;'in"l () (k' S ]);11)

so,: 
:1. ('\"l:thcl ,,-,(jlil l_":ll / ) zl:l C':ti'il

IllLI do proje!.!, :\ ~j!ll de ;(1..:1-
1 ili(~ll li' :I!il'id<tdc, :1 ,erCl] 1 
j'L':di/;~d~lS (' c'dciheh'{{'r .'~~~i! Pl'()

('''0 de illtL'I-1CÍ;ti.,.l,,- F'LI di,i
',,'lO do projeto cm "U:h ali,'ida
d(~ co:nponcntc'l (~ o prjnlciro 
I'~I.'';() p:11:1 lIm 1,!al1cji:lneIlIO 
il1legl :Idl) de IC!i1jl') e I mIC" 

fornecendo meios para 'c llICII

surar e <[yali"r () lrab:t!h" " \Cl 

realizado; 

b, dcfini~';io ,l:Is Llle :,i' :1 V'

rem realúadas; 
t. preparae";ío dc lIl" ,,',digo 

(OIlLibij; 
d, elabora<,';I() do,., d;,igr,IIll::' 

de flecha.;: 
c, I'Him:lti". dm ~("l'pih di: 

dl1ril(:;lO p:ILI :, C'i\id I' 
des; 

f, pLtncjamento du prujClo 
em funç;lo do tcnlpO; 

g. cSlimatila dos Cll~'-n, (' n'· 
(urSUI) l1cccss~n 1: h):, r,1 

(ada :\ti\ilbde; " 
h. lcYis~lü do planIJ, 

()s elcnH-~ntos d(\,)SL' /, :1_'fO d,~ 

pLmejilll;CllI o SilO, 1 )!l!'l:ln t (l, 

:ifjudcs ]]l'(css;'lrios ;10 pl:tIlCj:i
mente) c COlllrtllc do, LlltJlTS 

tempo. lthto c lTClILSU, CIlUl]

,idos 11:1 c\.('( 11<:;10 de' 1:'11 pro-

,~T;Un;! . 

() cido ele (ontr(lL" I c, ~,j\i! 

'C/, pode ser rompo': pc!;;, 
"cgl1intcs atÍ\ilbdcs: 

ll, iI1)1'0\:!(,';(0 do pLtn.l de 
::(io e seu olSJ.m~nlc: 

b. al1t()ri/~l(:~,o para (' t [;:\-

lho ser iniciado; 
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C. ;I( ulllula(Jio das informa
(.,jes referentes a tempo e 
,lIstos reais; 

d. :1 (1uli;;H;ão dos planos, 

"tl :lI1do necc"úrio; 

e. pleparo dos relatórios e 
informações; 

f. :m;'dise dos rela lúrios e 
i)) formações. 

<) ;,\ :dia(;ão do ,1/11/11.1' do ,--,' 
1 'fOjcto; 

h. ~ ~L( i~ão súhre ~l s :I~'ÜCS ne-
(t '''~lria~; e 

,. J n i.,ão dos pbnos e orça
l:>:ntm. quando preciso. 

(h ] cL!túrios emitidos com 
lnsc I,U sistema PERT /CIIS10 

pre( i':lI11 estar intcr-relacion:l
dos e coordenados cntre si, ,I 

fim de 101 necerelll um eS<juclli,; 
lInific.a!o na apresentação J:IS 
illJ"OlIlJ;I(t)es; isto permitirú alll.1 

:1I1:ílise t)c>stas inlorma(;t)cs com 
() n~'( :ss:',rio detalhe, de <!côrdo 
com as ](:,spollsa bilidades ou os 
illtell's:<'S da poso:! que as re
ccbe. /\s'iim, os rclatr')rios de
\'elll :q!lcsentar informaçôes di-
1 igid:IY" cspeclficamellte, :\ alta 
:Idministração, :I gerência média 
c :'1 snpen'isão de linha; e como 

l:stes \ :Írios rda«'ni()!, são b:l
scados no mc..,mo conjullto de 
dado" c\ i ta-,c () fOl'nccimcnt () 
de inIOlm:t',lJCS di~t()rcidas ou 
pouco plU 1.,:". Os rclatól iDo, 
não SOlllClllC identificam ::, 
~írcas problcm<Íticas do pro
grama, como, também, :1, rel:!
(ion:lli) :lm indivíduo'> rc'pol!
,.,:h·cis por (-'>Sc" probltm:ls (O'H 

isso COlldll/indo naturalmente 
ú deci'<io e :ieJto :ldlllillistrati\;1 
exigiel:i.,. Planejados 'iel1lpre de 
:Icún!o (ml1 :IS necessidades c 

clractcrÍ!otil:ls próprias de CId.! 
cmprêsa, ou de :td)n!o com :, 
pn')pria n:lll!l'C/:1 do projeto, a 
preellchem objeti\'os di\'eno.'i. 
Pede ser um rElatório de linha\ 
~crais, enderl<;;Il!o ;', :tlta admi 
n i s t r: 1(/10 ; lIlll re LI tóri o cs ped. 
fico sôbre a lll:lo-de-obra utili
fada; llm lclatório que mostra 
as atividades realÍladas até de
terminado momento, elll tênnos 
de C\Clltos alcancados ou em 
tênllos do (]l(aminhamento 
~l()b:il do projeto, até dado 
ponto: Ulll rclatól io ;,tJbre pre
\'lSOC" (Olll 11111:1 ;(eJlo das ten
dências pellcptÍ\cis em rclaS'ão 
ao [atôres tempo e custo; Oll, 
fin::!lllentc, relatório sóbrc (h 
c llstos operacionais, apresenl:i
(::\0 dos gaqos reaIs e elos cllS-



100 C\DER:\"OS DF ,\DMI"ISTRAÇ.~O PliBLICA 

pêndios lu t u ros, habi tualmcn te 
sintctilados dc forma gdfica. 

O PEKT, Custo aprcscllld. 
J>orém, aspcct os (011 tl'()Ycnido\. 
{Jm dêlcs é () método utilizado 
para a cstilll<lLiY;l c aCll!llubeJio 
dc cu."o,: y;',rjos problemas tl'lll 

surgido <ju;mdo algullLh em· 
pr{:s;ts [('IlUm l',t;!lJck( ('] lll','

lodos lllilludcllln. ~:l n-rda(k. 
1l:1 JIlcdid;1 ('li I q\lc ,I' P10("l11:1 

;:1I111::11LIl" () 1..;1,1 I! dc jlurmCn'll" 

" (Ie (olllplcxi(!;lllc do, lllt'I<l

rios. (]nTCS(,' tjlLI.SC ql!" pl"Oj)()I

(iOIl;t!1)ll'llU' () \·;.JOl" di) ,j,lt·lIld. 

.\' ('''I:n1:lli\;I' ri" )L'(UIS", 

hunl~tnO:"l, 1Jl:tLC!'Lib, Cl(., l\_'q~I'> 

ridos para o projcLO, ,:to clab()
L,oas n{) diag-j';111Ll C' c~lL-IO (í)t1-

\I'llid;,s Cil! (""!O.' ;1 111ll de c,
LllJcl,'«(']"-,,: () (II,!O direto "L
(;,<1:1 :ill\i<!:,,1c OI! (011jll1l10 dc 

I hH1í.lUT&CA 

'~""'i~ f;',úlin V~ 

ati\ic!adcs. Os custos indireto" 
são, então, acrescidos aos custo;. 
diretm de cada atividade nu :t'; 

custo total do projeto; essa dc
(crmillac:lo servirú como ba,c 
]ULI Ulll;( ::\:diação (;1) ',II:/I!' 

do ClI,to do progranLl UH 10111-

p:lr:\c,:\o com os (ustos I 'lé:\i,( (l', 

H:I'; cstllllati\·;1'i. A cad., :ill\i
t!:lde, jJor conseguinte, (\)lTl',

jJ\JI!dcLI UIll formuLíl i\) I:é e,
lilllali\:ts. (0111 o conjunlo 11C' 

(c,,;jrio dc inIormaçõe.< peri/)
(Iil:!', normalmente dell',m (]( 
IIlll illlcn·;tlo mensal Dc,,;; 
Irllm:t () ,i,tClll<l de jlLm~j,I:nCll-
1 () c C ()11 t nílc ele cW,LO,), "cLi 
;qJ!O/-,l i;!cL!mcntc inlegLlcl,) c
(lill'iC'ITado aluali/ad\), tonfor
me neec:,s;Írio para <llcisõc, 
;:dmillistr:ltiya, mais U[CiClllC, 

c paLl o conlr(J!c ,)r( .11 11 Cl! , 

Lírio. 
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(~uase que ,illlult;i J1C;l111ClI te: 
com o surgimento do PFRT 
bàsico, em fim da dé:c\(L! pa,
'ada . .J. F. Kclly e M. R. \\'al
ker, (!:t ]. E. DllPont, desel1vol
\eram IlI1l,istemil ;llllalmentc 
conhecido como CP.\I. ,i:~Lt qll(~ 
,inteti/a Critiml l'f!/l/ J[d//r)/I, 

C pode sei' Iradul.ido j>;dtl o por
tlJO'L!(:S (lIlllO JII;!olilJ do Co/!/i-,., 
li/lO Critico. Fllndtllllcl\[;ldo 
llum tr;;1J;dllO de rCb(,;'lO entre 
{)'i Ltti\lC'i te:mpo c CU,!O, (", in
duhiLhclrncntc, 11m ,i,lc:m;t 
mais complexo c n:! i 11;I<!O q ul' 
{) PERT;Temjlo ou () PER Ti 
Custo, e:mbora n;"ío t;lo comple
xo quanto uma técnica mai.s 
;1\ <l1H,'ada, ;linda conhecid;\ lO, 

mo Rr:sollrn; A !localiol/ ({I ui 
MlIlti-Project Se 11 (' li III i 1I g 
(RA~IPS), que esta proellla 
obter a distribuição ótima de 
recursos dentro de progTama 
composto de projetos múltiplos. 

Tanto o CPM como o PERT 
baseiam-se no princípio dos 

diagr;lI11;IS c são idênticos até 
o pon to das e . .,timati\as ele tem
po . .'\:e<'!e último sistema, corno 
,imos, () administrador é soli
ciL\do ;\ cxpressar a Íncerte,CI 
de tempo dentro de uma Ltix:\ 
lil1lita(L! pelas e"pcctati\'as o(i
l1li,ta~ c pc,simistas; no CP:'.! o 
~;Tall dc interte/a é maior, jlICCi

:iupondo cXlll'ril:l1li;t prévia ti:), 
at i,idadcs do J>rojeto. Essa e:,,:
periên(j;\ dc\c seT Ltl ti ue per
llliLl c,tilll;\li\;\ ,illlllIL)nea d-: 
(usto c tempo de duras';1O 
E,,:,as c,tillLlti\':I:i ,;tI) <lplicad;., 
a (atl;1 ;ltividadc c, referida, 
CO!110 "I](llmal" e "acc!eLIS';;,) 
1Il;\:'I.im;\". tti'lllOS que signiti
(am e",treI1lO, oposlns em te111-
po c cu'-lo .. \ e:itimati\'a normal 
~igllific;l () g:lsto mínimo de 1'(:
(111S0S pala .c;e completar o tr:l
halho c o mcnor monta1l te de 
telllpo ; .. ."OCi;ldo com aquêlcs 
recursos. Em outras palavras, 
qual o cmto mínimo da ativi 
dacle e: (lu;t! o menor tempo de 



J()~ 

dlll:t(,.IO dessa atÍ\id;ldc. A.o 
(on:,idClal-se a eslilll:l!iY:l 1I0!-

111:11. cllfali/;t-sc () custo, assoei· 
:tlldo <) tempo :10 ClI,ro mínimo. 
,\ c'lilllitti\;1 para ;t a(dCl;I~'âo 

máxim:l l', u mellor tempo pos
sível P"I,I ;1 reali/;t(;âo da alivi
(bd(' (' o (U,lO mínimo neces
,;'"ill p:i1:, c011seguir.se aquêlc 

tempo; ;! ênfase e,t:Í, pOl COIl,>e
guilllc, no elemento tcmpo, 
(Olll ,;cu nt.qo associad,). ,,,; 

() crilóio fUIl(l:!mcllLt! l: que 
tcmpo (usta dinheiro. pelo Ille
/lOS !lO que se relere ;IOS (listO.' 
(~irclm. A rebÇí(j Clltre tcmpll 
c custu (~ ilm(J;lda pelo gl:ífi«() 
,eguintc. 

'" I 
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Como mostLl () gL'dico, é pos
sí\TI moslrar-se llllla alternati· 

\:1 :tdicion:t! de tC11lpO c Ctht'J. 

a fim dc definir de forma nuis 

(6) David M. Stires e Maurice M. Murphy, PERT/CPM: Modem Mana
gement Me/hoeis, MateriaIs Management Institute, Eoston, 1963, 
pág-. 121. 
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realista a relação de custo de 
uma operação ao longo de um 
dado período de tempo. Assim, 
o ponto normal de execução en
volve 6 semanas, ao custo de 4 
milhões de cruzeiros, sem ex
traordinários e com o equipa
mento usual; ao tempo de 5 se
manas corresponderá custo di
reto de 6 milhões, com trabalho 
extraordinário e equipamento 
usual; ao tempo de 4 semana~ 
(aceleração máxima) já corres· 
ponderá um custo de 10 mi
lhões, com trabalho extraordi
nário e equipamento adicional. 
Assim, o principal objetivo dês
se tipo de informação será a de
terminação rápida do aumento 
de custos por unidade de tem
po, sem têrmos que usar cál
culos matemáticos completos. 
Isto é obtido através de uma 
aproximação linear à verdadei
ra curva tempo-custo, entre o~ 
pontos normal e de aceleração 
máxima. Teremos, apenas, uma 
interpolação, com pequena mar
gem de êrro, que mostra como 
o aumento dos custos pode ex
ceder de muito os benefícios 
obtidos. Será possível, então, ao 
administrador obter o "custo de 
aceleração", qual seja, o au
mento de custo envolvido na 

economia de uma unidade de 
tempo, através da fórmula. 

C' C" 
CA ----------

T' T" 

na qual CA é o custo de acele
ração, C' o custo referente ao 
ponto de aceleração máxima, 
C ' , o custo normal, T' o tem
po ela aceleração máxima T" 
o tempo normal. 

Por conseguinte, o CPM pro. 
cura dar ao administrador um 
sistema que equilibra os custc1~ 
diretos, indiretos e outros, ll~' 
sentido de minimizar o total d": 

investimentos necessários à con
secução de um objetivo. Os cri
térios enyolvidos na determina
ção dl~ custos diretos estão ba
seados no fato de que, se as 
atividades forem mantidas no 
seu nível normal, o custo dire
to total do projeto será o míni
mo para um período máximo 
de tempo; ao mesmo tempo. 
qualquer tentativa de acelera
ção implicará em aumento rios 
custos diretos. Há, é claro, di
versas maneiras de reduzir-se o 
tempo de um projeto, a cada 
uma correspondendo um deter
minado nível de custo. 
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Chegamos ao ponto, então, 
em que a determinação do ca
minho crüico torna-se valiosa: 
ao analisar-se o custo de acele
ração de uma atividade do ca
minho crítico, teremos uma ba
se para acelerarmos uma ativi
dade que ofereça o menor au
mento dos custos diretos em re
lação ao decréscimo na duração 
do projeto. Isso fundamentará 
nôvo plano de investimentos, 
correspomlcndo a um projeto 
com duraç~o menor e a CLlsto 
mais elevado; das várias alter
nativas abertas para a redução 
de um mesmo montante de tem
po, tôdas estarão necessana· 
mente relacionadas de forma 
direta com o número de ativi· 
dades da trilha crítica, o que 
implica a necessidade de o CPM 
prender-se, apenas, a uma das 
alternativas e com isso reduzir 
o custo ao mínimo. O mesmo 
processo continuará até o fim 
do projeto, com a elaboração de 
novos planos para se reduzir o 
tempo e aumentar o custo .ué 
o projeto global haver sido tce· 

lcrado ao máximo, ao menor 
custos indiretos também têl11 
papel importante na detcnn;
nação do ponto de investimen
to mínimo;'" deve-se procurar 
aproximar quantitativamente 
custo possível. Por sua vez, os 
essa curva na medida em que 
os gastos aumentam em relação 
linear com o tempo. 

A razão dêsse aumento em 
função do tempo é que êste é 
um custo cumulativo a ser me
dido entre os tempos normal e 
de aceleração máxima. Há ou
tros custos envolvidos, nor
malmente alheios ao projeto 
(multas por atrasos, perda de 

mercado etc.), que também 
devem ser medidos e considera
úos. A acumulação dos diferen
tes custos entre os pontos nor
mal e de aceleração máxima, 
em determinados intervalos de 
tempo, permite a elefinição ela 
curva do investimento total 
para o projeto. 

David M. Stires e Maurice 
1\1. Murphy (op. cit.) apresen. 
tam um sistema bastante [un-

67) O conceito de custo indireto é extremamente controvertido, bem 
como a diferença entre custos indiretos fixos e custos indiretos 
variáveis. 
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INVESTIMENTO TOTAL 

OUTROS CUSTOS 

It'-lDIRETOS 

CUSTO DIRETO 

GRÁFICO XXVII 

cional, em cinco estágios, para te, (5) desenvolver um plano 
o cálculo da curva total de in- "ótimo" após a determinação 
vestimentas: (I) desenvolver da curva total de investimen
um plano usando as estimati- tos, ou seja, a solução mais 
vas normais de tempo e custo equilibrada na relação tempo
para cada uma das atividades, -custo_ f'.ste trabalho é facilita
(2) desenvolver um plano do pelo uso de um formulário 
idêntico, mas com as estimati· bastante simples, que mostra 
vas correspondendo à acelera- em colunas sucessivas o núme
ção maXlllU, (3) desenvolver ro dos eventos inicial e final 
um plano com o custo mínimu de cada atividade; os custos 
e o tempo de aceleração máxi- normal e de aceleração máxi· 
ma, (4) desenvolver um plano ma; os tempos normal e de ace
"adicional" para auxiliar a de- leração máxima; o custo de ace
finição da curva de custo dire- leração; custo e tempo respec-
to, plano êste que corresponcle tivos; a data "mais cedo", a da· 
a um tempo qualquer entre as ta "mais tarde" e a folga; e com 
alternativas limites e, finalmen- barras horizontais para se tra-
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balhar independentemente com 
cada atividade. O computador 
pode ser utilizado para os pro
jetos mais complexos, provendo 
o administrador de tôdas as in
formações necessárias. 

O conceito de folga no CPM 
é um tanto diferente do utili
zado no PER T 68 e envolve três 
tipos diferentes: total, existente 
quando tôdas as atividades pre
cedentes começarem em seus 
livre, existente quando tôdas 
as atividades precedentes e sub
seqüentes ocorrerem em seus 
T ES; e independente, quando 
tôdas as atividades precedentes 
ocorrerem em seus T ss e tôdas 
as subseqüentes em seus T ES' 

Uma tentativa de avaliação 
do CPM em comparação com 
o PER T mostra claramente que 
êles podem, com vantagem 
completar-se mútuamente. En
quanto o PER T possibilita efi
ciente mecanismo de elabora
ção e contrôle de projetos em 
função do elemento tempo, o 
CPM é capaz de inter-relacio
nar êsse elemento com a variá
vel custo, coisa que ci PER T (> 

incapaz de fazer dinâmicamen
te. Na verdade, o CP.M apro-

veita o diagrama de flechas tí
pico do PER T e ambos os sis
temas separam-se no momente 
das estimativas de tempo -
mas os resultados de ambos, 
mesmo sendo diferentes, s:-to 
igualmente úteis. O administra· 
dor poderá considerar a vari,'!· 
vel custo através da utilizaçãn 
do CPM e, simultâneamellte, 
de forma integrada, contro;:H 
T ES e terminarem em seus T SS; 

o tempo com o PER T. Aind" 
está em fase de desenvolvimen
to um sistema, híbrido que pos
sa combinar as vantagens e as 
limitações dos dois outros, per
mitindo a flexibilidade das es
timativas ele tempo elo PERT, 
a relação tempo-custo para a 
determinação ele soluções óti
mas etc., em um único meca
Illsmo de planejamento e con· 
trôle. 

A consideração da variável 
custo, no sistema PER T, per
mite uma série de aplicações 
interessantes. Expressivo é a 
otimização de custos totais 
quando existem cláusulas que 
estabelecem multas pela demo
ra ou atrasos correspondentes 

68) A terminologia difere em inglês: slack no PERT, e tloat no CPM. 
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ao término previsto de uma 
obra. É possível em tal si tua
ção adicionar as multas respec
tivas a cada um dos orçamen
tos elaborados para as diversas 
datas de acabamento e selecio
nar dentre elas a que corres
ponder ao custo total mínimo. 
Pode acontecer, inclusive, que 
seja indicado o adiamento da 
data de término, quando o 
montante de multas devidas 

fôr menor que o capital reque
rido para a aceleração do rit
mo das atividades ao longo do 
caminho crítico. 

Assim, tanto o PERT /Custo 
como o CPM podem ser consi
derados como um orçamento 
dinâmico do planejamento, 
apresentando a grande vanta
gem de introduzir a variável 
tempo, não considerada pelo 
orçamento estático atual. 69 

69) Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia. op. cit., (separata). pág. 17. 



9. UMA ILUSTRAÇÃO DO PERT BÁSICO 

Ê bastante conhecido daque
les que iniciam estudos sôbre 
processamento ele dados, para 
mostrar a seqüência lógica do 
raciocínio operacional de um 
programador de computado
res; o exemplo do despertar de 
um chefe de família e as múl
tiplas alternativas que podem 
condicionar seu comportamen
to até o momento de sair de 
casa. Os engenheiros J acq ues 
Cohen e Geraldo N. Silva Maia 
desenvolveram ilustraS'ão seme
lhante para o PER T, suficien
temente simples para ser segui
da e calculada por um leitor 

leigo eCl planejamento. Ape
sar de sua trivialidade, o exem
plo mestra, de forma dara, as 
características básicas do siste
ma e ilustra, com nitidez, os 
seus conceitos mais importan
tes. 70 O exemplo que seIecio
n;1I110S para ilustrar teórica
mente o sistema não é tão sim
ples e curioso, mas preenche 
as mesmas finalidades; é COIlS

tituíclo por um plano militar 
de operações, baseado em da
dos fictícios, e que envolve pe
quena parcela de uma Fôu,;a 
,\crostática. 71 

70) I1llitração contida no trabalho citado de Jacques Cohen e Geraldo 
N. Silva Maia e reproduzi.da sob permissão, em "PERT Já Não é 
Tão Sem Graça", Direção, n.o 35, novembro de 1964, pág. 13. 

71) A ilustração utilizada foi desenvolvida por Pedro Leopoldo Noguei
ra da Gama, Arthur Miller, Evonio Arouca e Arthur Bandeira, ofi
ciais da F AB, como trabalho de estágio para a cadeira de Organi-
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Imaginemos que um país A 
acione dispositivo de ataque 
contra um país B, objetivando 
o bnçamento ele pára-quedistas 
no território inimigo. Tais ele
mentos deverão fazer ligação 
posterior com as tropas terres
tres de A, tropas estas que de
sencadearão ataque global 24 
horas após o lançamento. Tal 
lançamento é justificado pela 
necessidad~ de estabelecer-se 
uma "cabeça-de-ponte" na re
taguarda do país B, a fim de 
enfraquecer suas defesas. 

Assim, suponhamos que o 3.° 
Esquadrão de um dos Grupos 
de Transporte de Tropas da 
Fôrça Aérea A receba, como or
dem de operações, lançar um 
Batalhão Aeroterrestre na Zo
na X às 15 horas do dia 17 de 
agôsto de 1964. A ordem foi 
recebida às 5 horas do mesmo 
dia. Após o recebimento da 
ordem (chamada de Ordem de 
Operações) três ou tras Unida
des tiveram de prestar o apoio 
necessário e indispensável: 

a. o pesso"al ligado ao SAR 
(Search and Rescue), que en
trou em estado de alerta para 
as operações de Busca e Salva
mento, caso fôssem requeridas; 

b. um esquadrão de Avia
ção de Caça, para a missão de 
escolta aos grandes e desarma
dos aviões de transporte; e 

c. o pessoal do SPV (Servi
ço de Proteção ao" Vôo), para 
garantir o sistema rádio-opera
cional, que em tempo de paz 
opera durante 24 horas do dia. 
N a guerra, êsse serviço opera 
em ligação com a rêde prote
tora de raclares (defesa contra 
incursões inimigas) que, por 
sua vez, está intimamente liga
da à Aviação" de Caça. A essa 
rêde dá-se a designação de Es
quadrão de Contrôle e Alarma 
(ECA). Cada uma das unida
des acionadas foi responsabili
zada pelos setores respectivos. 
Apenas para fins didáticos, as 
seguintes atividades podem ser 
especificadas como componen
tes do plano de operações: 

zação e Métodos da Escola Brasile:ra de Administração Pública, 1.0 
semestre de 1965, sob orientação do autor. 
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Atividades Discriminação 

A Recebimento da Ordem de Operações pelo 
Esquadrão 

B Preparação do material aéreo necessário 
ao cumprimento da missão (aviões, equi-

Tempo em 
minutos 

pamentos, combustível, armamentos, etc.) 120 
C Alimentação para as equipagens de vôo e 

tropa pára-quedista do Exército 45 
D Carregamento do material pesado nos 

aviões (canhões, jipes etc.) 100 
E Reunião de todo o pessoal engajado na 

operação para esclarecimento da Missão, 
(brifing) 40 

F SAR fica em situação de alerta 10 
G As equipagens de vôo e a tropa pára-que-

dista se preparam para a operação 12 
H SPV fica em situação de alerta 02 
I ECA fica em situação de alerta 05 
J SAR prepara-se para as missões de evacua-

ção de feridos 08 
K Todo o pessoal engajado na operação em-

barca nos aviões 23 
L SPV provê o balisamento da rota a se 

voada e fornece o apoio de comunicações 
necessárias à missão 22 

M SAR decola e permanece na si tu ação de 
alerta, no ar 20 

N SPV ativa o sistema contra incêndio e 
apoio de pista (tratores, jipes, ambulân
CIas etc.), que irão apoiar a decolagem 
dos aviões 11 
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É introduzido no esquema um fator de 
planejamento de unidade: é um Esqua
drão de Caça que irá efetuar a cobertura 
durante o deslocamento do Esquadrão de 
Transporte 
Partida dos motores, decolagens e reunião 
dos aviões componentes do esquadrão de 
transporte 
Deslocamento do Esquadrão de Transpor
te para o ponto de reunião com o esqua
quadrão de Caça 
Deslocamento do Esquadrão de Caça para 
o ponto de reunião com o Esquadrão de 
transporte 
Deslocamento conjunto (Caça e Trans
porte) para o objetivo (país B) 
Ataque do Esquadrão de Caça a determi
nados pontos próximos ao objetivo, a fim 
de enfraquecer a defesa inimiga, possibi
litando o lançamento da tropa e equipa
mento pesado (apoio aéreo aproximado) 
Deslocamento do Esquadrão de Trans
porte para o ponto de início (PI) , onde 
terá início a corrida para o lançamento 
da tropa 
Lançamento da tropa e equipamento pe
sado 
Deslocamento do Esquadrão de Caça para 
o ponto de regresso (PR) , onde se encon
trará com o Esquadrão de Transporte 
Deslocamento do Esquadrão de Transpor
te para o ponto de regresso (PR) , onde 
se encontrará com o Esquadrão de Caça 
Regresso ao país A 

65 

20 

13 

02 

60 

03 

05 

05 

02 

05 
70 

111 
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o gráfico XXVIII mostra de 
que forma tais atividades po
dem estar inter-relacionadas, 
indicando de forma nítida a 
seqüência de operações. D:~\'e 

ser notado que, no caso, a 
cumulação de tempo foi feita 
em função das horas do dia. 
Na elaboração do gdfico, os 
seguintes fatôres foram deter
minantes: 

a. as atividades 1-2, 1-3 
e l-J são simultâneas e se ini
ciam às 09:5R, uma vef que, en
quanto o pessoal de terra pre
para os aviões, equipamentos, 
combustível, armamento etc., 
o pessoal de vôo e a tropa pára
-quedista irão almoçar e, con
comitantemente, o pessoal de 
apoio elo ExércitO carrega nos 
aviões o material pesado. Es
tas atividades são dependentes 
uma das outras, pois a missão 
não se poderá realizar sem que 
tôdas sejam efetivadas. Exis
te uma folga de 35' na atiVI
dade l-J e 20' na atividade 
1-3. 

b. a atividade 4-5 é uma 
reunião conjunta de todos os 
elementos engajados na opera
ção. Ela somente se realizará 
se as precedentes tiverem sido 
realizadas. 

c. as atividades 5-6, 5-7, 
5-8 e 5-9 devem ter seu iní
cio à mesma hora. 

d. enquanto o Esquadrão 
de Contrôle e Alarme (ECA) 
providencia para que a Ca<:a 
esteja no ponto de reunião às 
13:50 (caminho crítico), o 
SAR decola, permanecendo no 
ar para efetuar missões de eva
cuação aeromédica; o Esqua
drão ele Transporte se equipa, 
decola e se dirige para o pon
to de encontro com a Caça: e 
o SPV providencia o apoio do 
sistema de comunicações, con
dições meteorológicas, apolO 
de equipes de terra etc. 

e. a atividade 14-15 só po
derá ter prosseguimento se as 
atividades 10-12 e 11-13 esti
verem em ação. 

f. Haverá folga nas ativi
dades 7-14 e 11-13 em relação 
à atividade 10-12, da ordem 
de 3'. As atividades 14-15 e 
15-17 mostram que o Esqua
drão de Transporte chegará 
um minuto antes (13:49) do 
Esquadrão de Caça ao ponto de 
reunião. A atividade 17-18, 
por sua vez, é o vôo em conJun
to dos Esquadrões de Trans
portes e Caça, que chegarão ao 
país B às 14:50. 
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g. O Esquadrão de Trans
porte somente poderá lançar 
os pára-quedistas e o equipa
mento pesado às 15:00 (ativi. 
dade 20-21), se o Esquadrão 
de Caça atacar as posições ini· 
migas às 14:53 (atividade 
18-19) . 

h. Após o lançamento, o 
Esquadrão de Transporte se 
dirige para a reunião com o Es
quadrão de Caça às 15:05 (ati
vidade 21-22 e 19-22), cons
tatando-se uma folga entre essas 
duas atividades (10), que será 
em proveito de maior proteção 
pelo Esquadrão de Caça. Am
bos os esquadrões regressam ao 

país A (22-23) em conjunto, 
chegando às 16: 15. 

!,ste exemplo ilmtra, de for
ma parcial, os aspectos essen
ciais do PER T como instru
mento de planejamento. A 
mesma sistemática, variando, 
logicamente, em extensão e 
grau de complexidade, funcio
nará para sua adaptação a 
projetos de porte, com milha
res ou dezenas de milhares de 
atividades. Nas páginas seguin
tes será mostrado como o 
PER T básico está sendo utili
zado na prática, quando será 
possível observar seu poten
cial e flexibilidade de apli
cação. 



PARTE III 

APLICAÇÕES 



i O. APLICAÇÃO DO PERT NO GOVÊRNO DA 
GUANABARA * 

Uma das aplicações brasilei
ras de maior significância do 
sistema PER T tem sido, certa
mente, a idealizada pela Coor
denação de Planos e Orçamen
to do Govêrno do Estado da 
Guanabara, caracterizada não 
apenas pela sua amplitude mas 
pelo cuidado impôs to à sua im
plantação. O campo de ação do 
sistema não foi limitado ao 
planejamento e execução do 
programa de obras estaduais, 
mas atingiu, também, as pró
prias normas de elaboração da 
proposta orçamentária de cada 
uma das Secretarias estaduais, 
no referente às obras a serem 

encetadas. A decisão de ado
tar-se o PER T partiu da Coor
denação de Planos e Orçamen
to, insatisfeita com o contrô
le de obras até então feito pelo 
tradicional gráfico de Gantt, 
onde os progressos conseguidos 
eram mostrados numa série de 
gráficos de barras horizontais. 
Até então, todos os setores da 
administração estadual deve
riam manter relatórios e ma
pas que mostrassem os índices 
de execução em têrmos percen
tuais e enviá-los mensalmente 
para aquêle órgão central de 
c;ontrôle. Percebeu-se, então, 
que o sistema PER T poderia 

* As informações contidas neste capítulo foram obtidas em entrevistas 
com o Dr. Osvaldo Bittencourt Sampaio, chefe da Assessoria de Con
Contrôle da Execução Orçamentária, e com os Engs. Geraldo Maia 
e Léon Clement Rousseau, bem como em informações contidas em 
SPPC-Sistema de Planejamento, Programação e Contrôle, trabalho 
elaborado na forma de apostila pela SEL - Sistemas Engenharia 
Ltda., em novembro de 1963, e publicada pela Coordenação de Planos 
e Orçamento da Secretaria do Govêrno do Estado da Guanabara. 
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ser utilizado, com vantagem, 
nos trabalhos de planejamento 
e contrôle orçamentários das 
obras estaduais, como ponto de 
partida para aplicação muito 
mais ampla. Assim, em outu
bro de 1963, o Estado contra
tou uma firma de consultores 
com a missão precípua de au
xiliar na formação de um gru
po de técnicos que teria a ta
refa de estender, tão ràpida
mente quanto possível, o nôvo 
sistema às diversas áreas da 
administração, bem como, pa
ralelamente, adaptar o PERT 
naquilo que fôsse necessário 
para sua aplicação racional 
pelo Estado. 

A obra escolhida para tes
tar o sistema foi, propositada
mente, a mais importante das 
em andamento: a da Adutora 
do Guandu. Ao mesmo tempo 
em que isso era feito, a Asses
soria de Contrôle da Execução 
Orçamentária, unidade compo
nente da Coordenação de Pla
nos e Orçamento, iniciava a di
fusão do sistema através da pu
blicação e distribuição de apos
tilas especializadas, além de 
conferências. O primeiro gru
po a assistir a tais conferências 
foi o do Departamento de 

Águas, em maio de 1964. Es
pera-se que até o fim do ano 
todos os engenheiros do Esta
do tenham conhecimen to do 
sistema. Nesse sentido, é in
tenção daquela Assessoria for
malizar o treinamento de enge
nheiros na teoria e aplicação 
do PER T, notadamente atra
vés de um programa de está
gios pelo qual dois engenheiros 
de cada DepartamentO estagia
riam na Assessoria. Tal treina
mento seria dirigido com maior 
ênfase para os trabalhos de fis
calização de obras, e iria até o 
ponto em que tais engenhei
ros tivessem efetivamente de 
preencher as fichas de contrô
le e saber interpretar, com se
gurança, os relatórios do com
putador. 

O PER T foi lançado com a 
finalidade imediata de disci
plinar a execução do plano de 
obras. A tecnologia até então 
disponível fôra considerada co
mo formando um processo es
tático. A dimensão de obras 
do Estado exigia, ao contrário, 
um processo essencialmente di
nâmico. Na parte referente ao 
contrôle orçamentário, p o r 
exemplo, a introdução do 
PER T foi efetivada no sentido 



de manter-se o equilíbrio cntre 
a receita e a c1e'pcsa, 110 toelll
te ,'ts obras, atran\s do acompa
nhamento de tijelas as ati\'jd;t
dcs que antecedem o início real 
(Lts o])1:\s (média obsenaela: 
90 dia,), Com i,,>',o, o l-:stado 
poder:l antecipar e preyer com 
rcla ti \:t segu ra nçl a,,> fu tu ras 
alteraçDes (jue um atrasú qual
quer, lluma determinada ativi
dade, acarretará no planeja
mento das despesas (previsão 
de caixa, por exemplo) e po
derá replanejar e determillar 
uma nova programação. preve
nímIo-se :tSS'1ll contra ""lIrprê-
5as" desagradá \'eis - experiên
cia tão comum nos setores res
ponsáveis da administras'ão pú
blica, 

Êste e"t udo stJure a aplicação 
do PERT pelo Go\êrno da 
Guanabara, pode ser di\'jdido 
em dllas partes: na primeira, 
"cremos como est,í sendo utili
zado no setor das propostas 01'

çament:lrias; na segunda, mos
traremos como uma yariação 
da idéia b;ísica do PERT estú 
<lcndo aplicada na execução in
tegrada do planejamento, pro
gramação e contrôle de ohras, 
inclusive prevcndo-se a lltiliLa-

119 

ção de computadores eletrô
lllCOS, 

AjJ!iUlçí/IJ do PERT ao cam
j)U orça IIWII tário: Uma experi
l'l1C i:l, pOiS) ,clmen te pioneira, 
dt: li til i z:l<::1 o do PE RT na 
;'1 Il~:l orç:1Il1Cn Lí ri a f oi rcla tada 
1 )elo COllcLldo de rairf:tx, no 
L'[;ldo da Virgínia. Fstados 
Unidos, onde o sistema foi usa
do como gllia p:1ra a elabora
(,:lo do orçamento de 19M, co
mo resultados considerados ex
! remamen te compensadores, É 
interessante relatarmos com 
minúci:ls cssa experiência, que 
pode selTir de ponto de refe
rência para iniciativa seme
lhante do E.,tado da Guanaba
ra, A cxperiência daquele Con
dado norte-americano abran
geu todo o c:lmpo da elabora
(::}o orçamcnt:',ria prt'Jpriamen
te dita; o Estado da Guanabara 
limitOu-se, por enquanto, à 
elaboração d,'" diyersas propos
tas orçamen t,í ri ~IS, l\' o momen
to em qlle tsse trabalho era 
realÍ/:ldo j:t se pensava seria
mente em utili/,u o PERT com 
aquela intenção, 

'Segllndo aO fonte consultada, 
a Divisão de Orç:llllento e Pes
quisa do CO!ldado ele Fairfax 
(órgão exatamente equiyalen-
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te à Coordenação de Planos e 
Orçamento do Estado da Gua
nabara) Yinha enfrentando, 
desde longos anos, o pr(jbIcma 
tr~ldilional dos órgãos de eLt
bÜLt<Jío orçalllelll;íria: o acú
mulo crúltico de trabalho, 1'01'

~'alldo a a!L1SOS e ;,eHies inter
min;íveis. 7\Ioti"a"a1l1 t"se C,la
do dc cui,as a prcpara<:ão P;l
raleb de seçôes dcpendell tes 
do orçamento e, primipall1len
te, a ;,ul>c:,timativa dos tempus 
neceS;,;lIIOS para a re;t!i/;[(JIO 
dos di n'rsos trabalhos com po
ncntes do doclllllen to. O orça
mento poderia ser, na "enLtdc, 
bem aC~lbad() c útil P;l ra scu, 
objetivO'i, mas dcmand;l"a dos 
re,pon,~í\eis tremeJl(L! q ua n l i
dade de t ra balho. Além do 
mais, a Divi"ão enfrentava, em 
19(i3, um problellLl adiciollal: 
grande parte dos flllHionúrios 
fúra H:mo"ida e os rccón-ad
mitidos eram inexpl'Iicntes; c. 
como se n;iO !;;Ista",c a alta ad
ministr:i,'ão do cOll(Ltdo dclcr
minara que os dOClllllcntm 01'

ç'amel1túrios de,cri;llll estar 
prontos antes do pcdudo até 

então conccdido para ,ua ela
\)ora<;ão. ~\ DiYisão de 01(;<1-
ll1l'nto dc( idiu, então. utililar 
() PERT como rcc llrso para 
melhorar ;1 dici[,tlcia intenLl 
da repartic:;!o, com ênLl\C e'pe
cial no planejamcnto do pro
grama. O diagrama intl'lrcla
cionava UIl1 total de 1~()O ati
,i(bdes, 73 

O primeiro resultado benéfi
(O foi o desellVohi11lcn!o dc 
acuradas estimativas de tempo. 
durante o estúgio do planej;l
mento. Cada ;Iti,idade compo
nente do programa lo[ anali .. 
saela det;t!hadamente e, em COI1-

seq uencia, túdas as pequenas 
p;lrtes do processo foram cui
dadosarncn te cOIl"ideradas. ;\ 
melhoria II as estima ti ,as de 
tcmpo foi devida quase intei
ramente ao fato de túdas as ati
vidades serem consideradas e 
não, apenas, parte delas. Foi 
possível à Di visão prender-se 
;\s datas preestabelecidas pelo 
diagrama graças a uma dife
rCI1:;a importante: antes, havia 
sómen te uma ela ta-limite, a da
ta de publicação; com o 

72) A Expcr'ênria (~O conu"rlc de F,1irfax está relatada em Richarcl P. 
V/8.Ll, PZ;;.:cT C>:)'f~~,'!)l-: B7~(!~h't P"Gl~::'!'Fali(Jn, Pl~LJZ~C l1Ianagsllzent, fe
v-.:~c~~,-; L\: .i~<>l; '.·u~. =.'~'~;;/J, n.:) :J, p:\~. ::J. 



PERT, ntabeIccer,11l1-,e \'árim 
pia/O" intermedj,írio.'. o quc 
tornou jJo"Í\ c] a <i\;tliação dos 
IH.,g'cssIIs feito., dU;<lllte todo 
o cido '!c tl ;If)allw. lima ~illl-

01e., ld(o(lllia ao diagrama (';1-
p;lciLI\;; t)S IUiH jOlL',rio, a de
tUH;;)'::l se 0' C\ClltUS cstaY,l1ll 
SC!,t!I) (\lllll'lct;!dos delltro do 
)ll'i/U leiC\isto. (I!l n:lO. Ca.'o 
1100:\'e"l aI! ;1'0, au(oritava-sc 
imediaL I Il.ltl1tC ré'lcJrço de re
cur~os (;t!L~V{:~ de scrôes, por 
excmplll). P;ll:l que a progra
m;lsào \ (J]t;;,se a obedecer ;lS 

da tas 1'1 cYistas. Com isso, os 
seriles p:1S\aYam a :,cr utiliza
dos LI{ iO!1;t!mcn te, ;1 p e nas 
quando realmente neccss<Írios, 
e não mais como medida ele de
sespêro. O seu número foi, 
além do maIS, sensivelmente 
reduzido em rcIaç·rro ao mOI1-
tan te dos a nos anteriores. A 
revisão perirídica dos progres
sos reali/ad()'; acarretou dois re
sultados pri Il( i pais: os proble
mas pa'iY<lvam a ser descober· 
tos nnis cedo e mai, cedo se 
empleelld i:l a -ação corret iV<l. 
Com i.,'o, ZI'; ;ire:, prohIcm;iti
L'" l'<lS'~lL'.!n a 111CrCCCr, no an .. , 
sC~lli"I", :!l~:l~i,):l (>:pc(ia1 da 
Di\i<;~) c ;,l::;lllilU, (kLt, [oram 
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percebidas até um mês ante~ 

do que o eram anteriormente. 
Os efeitos do sistema tam

bém se li/uam sentir, bene!i
camentc, no corpo d~' fllBeio
n;írios. O pesso;!l, mesmo lltl

\'0 e inexpe]iente, e"igiu me
nor supen'i<io p;tr,\ a (xeclI(;ão 
dos trabalhos do <J llC nos anos 
anteriorcs. () di;l~r;ll]];I, fonte 
permanente de reÍén'ncia para 
os fUllcioll{lrios, tornava fácil 
a determinaç'io de quais os 
eventos j;i comp1etadús e quais 
ainda a executar, e quando. 
Tornou-se possível trabalkll' 
independenlemenl c em mui tas 
fases do programa, Si:m os pro
blemas cü.'ltul!1einJ'i de omiss:io 
ou duplicação de tarefas. Os 
funcion;írios simp1C',mente se, 
guiam o d iagram:t - e êste fô
ra cuidadosamente eb.borado 
para prevenir omissões e ga
rantir execução ordenada c ló
gica. T;l! diagrama mostrava 
à Divisão quais os evel! tos COI1-

cluídos e quais os respons;ivei.,; 
por sua exelu(,'ão. Assim, a 
administração, além de racio
nalizar a :\(,ão corretiva, dispu
nha de instrumento para a\'a
liar a prodllti\'id~lde de cada 
setor ou (L; c~:da rlllvlon;íri.') 
e medir SU;1 prcd!H"':~') ('::1 l'CLl-



CIO ;1(l (,,!,(')j(,O IOLd d;l unid;\
de, Cltl i ()\;l1llcntc, c"" expen
('II( ia lni de t:d OI dl'lll que (h 

JUllciOILíl ilh mello, produtiyo, 
1'.'I!obL\l;\!ll SCI!' "j(»)(,O'i P;\I" 

111<1111('1" :1 pmi(,:-'o, hlo n:to e,
t:!\:l lh) prO«(~T~tnl:l. '- (Ll1'o nl~t" 
I) I'FRT ;\(,d)()u P<)I il111'o<ll1lil 

11;\ Di\ i<io s:\whn'! :\llllosfeL\ 

de (Olllj '('I jl,,-\O (Olh! IUI iY<I, Sob 
:"lwl lo llL\i, f0l111:tI, () l'FRT 
tlllll()lI-',l', cnl;w, lllll "l]l:\Illl;ll 

mÍnilJlo de rotil1;I<', 1111 qual :\) 
"t i \ id:\( In e'iLI\:llll regi'l rad" 'i 
l' sua ,eqü;'llcia Iklt'llllill:\d:l. 
clllbol;l'l'1ll ex)!li( ,!c,<-JC' 11L\i, 
dCLdh:\d.','i. O di,lgl:\llla, 'l'

gllll(!O rd:\LI a Di\ i,;-!(), Y:li 'li 

tlliii/atll) (Oll]() h",c p:\Ll u de
st'lI\'ohillll'lltO dc Ulll llL11111:t1 

11\llllllIO,O dc 1 (JUlla, 1);11':1 :1 

c!:lboLIS':IO 01l,:II11t'llL'ttia, 

Os 1\.'."l1t:ldo., d,\ :lplicllflo 
do PERT lIO Cl'O partilllbr 
da eLtboLieJio O1'ç,lllll'IlL't1'ia ]]0 

lOlld;,do de Vai1'!";lx fO!;llll, por 
(OllscgUlllle, CXlCP( iOll:li,: 

... lodos (l., bellefícios C'i
ti\"l'I;I111 lcbciollados com 
;dgo que () PLRT impôc 
e qut' llltlit:h \ l'/c, é o 
m:u, llccc"s:iri,,'i em "Jllal-

quer org:llli/a(,':to: distipli-
1];1, Os requisitos do si'lC
Jll:l PLRT ,;10 tais que () 
lLl/}:t!ho c os trabalh:lI!o-

101l1:lllhe disciplin:,
()s c,forc;os tOlllam-

se ordclLlt!O\, lógicos c 
rlC( 1'1h. () pLtncj:llll:.'llto 
':' (lIid:lt!(»() c completo, 0' 

rl'qui',ilOS \:10 d()(UlllCllt:t

do,> d:1Lllllcnte, os progn',
'o., S:-1O lllctiJdiC:Il1H'llIC llle
dido,; c 1(,\"istos, :1 a(,:lo 
«JITcti\,\ ,:' leita s,' I]('(C.'
<lIi,l l' qll:llldo Jil'Cl''iS:íli:1 

C' o C.,rl)l(,O total é \ i.,to 
dClltro de lima pc1'spclli
\:1 cLua. 7:; 

() L'lado da GlIal1ah;lra \cm 
I,r()( lIl:tllt!o, 110S últimos ImO.'>, 

melhorar ,ClI ,i,,>tcl11a on"llllcll
L'lrio :Ill:né.,> dt' lima série de 
i llO\:I(/ll''i dc gr;\I1dc ,dea I1C(' . 
,\ primeir:l foi o abandono, j:í 
em 1 ~!tj:!, da ,istcm/ttica p)('( ()-
11 i/:ltla pc!o Decreto-lei :!.1 I li, 
com ideLlll:t o!J.,>olC'ta diantc (LI 

c\"oluç:io cLt técnica on;amCllLí-
1 i:l, com :\ :ldo(::io de nú\'o si,>
(cltla on;:lllll'llLírio, na lllodali
d,ale do orc;;lll1ento-programa, 
jlC(;:t de fUlldamental impol
t,ln,ia dentro da política admi-

73) Rich,'rd p, Wahl, O]), cU., pág. 33, 
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!listrat]Y:! do gOYl'rIlO e.'tadu:d. 
Procurou-se obter um PIO)!; LI
IlLI anual de tLlh:dho que. ohe
decendo à PlO)!;Lllllil('<tO a 111('

dio prazo, firm:H!a 11<1, dirt'tl i
le, b:ísicas d:1 :tlLl ildministLI
<,ão, ]Jenniti"e () e unntJle cLI 
,lia exccl!(Jío e a it!cric:ào do, 
resultadO'; obtic!m. Consegllill
-se, em ]Qü2, lllcl!]()r disnillli· 
lIac;ão da desl)(,~';1 c IIL!ior IC;l
li\lllo 11:1 prni,;-!o cLI rc( ci \;1. 
Elll I ~)():l, 110\ os 111dh()ldl!)(1l

tO'i foram introc!liiit!o,. com 0' 

progralllas pass:!lld() :1 it!Jl illl
ger todos os ClIllPOS Ih ilti\i
dadt' eqadllal c. 1:11 iliLilld()·,C' 
a cOl!tabilidade dc e lI,t,)" pcl:! 
pO',sibilidade dl' 'ILI ilplIrilc-lo 
:Itra\l'·.s de COllljJuti,l!orc, C!ctltJ-
11 i-:os, pela primeira \'Cf. utili
;ildos no p:lÍs nil C'labor,lc;;-IO (Lt 
prOpm[;1 on:alllcllt;"tli:l. \:("SC 

esftJrc;o de IilCionit! i/iHão. te\(' 
l-llLM? ttHla p:lrtinl!;lr o ilJlI i
moramell to elos t LI!Jitlhos dc 
claboLI(;ão da proposta, qllC 
trouxe C01ll0 1I1lLI tIL- 'lias in()
yac:ôcs a distinc;;-Io cntre os 1('

Cllrsos destinado, :t CXpilll';IO 
dos ser\'i~'os e aq lIl']es rebeio
nados com a manutcJ1<:ão do 
statllS da época, possibilit.lll
do a an:'tlise por exc eção. Pro
curou-se, além elo mais, padlO-

ni/i](,i!O dm ql1estion;'trios, ele 
IOlJlLI il Llt ili!;lr Slla reprodu
(Jio c di,tribui(,~o. :\C'sse qtLl

elro otillli.sta dc Jllodifica~tI(,'i 

'l1(l's,i\ il' o PERT foi introdll
lido, Jluis p:lrticlILtIIllcllte na 
prc\i';lo elas despes:ls com 
obras jlúblic;IS, for~';lI1do me
lhor an,'tlise dos ill"e'limellLOs 
c. lógicalllclllc. c~,(.imati\as nuis 
;lprill1o];lt!;IS C rc;ilistil'i. Com 
i,se), ('SPC];I"C ,I gcncrali/i](:ão 
tio 11'0 cio ,islCllLI no campo 
de e 0111r<"Jlc l' progralllilc:ão de 
tI];LI, (' clllprcT!Hlimclltos. 

.\0 'ellie itar 1eCllr,0'i orc:a-
1Ill'llt;'trio, p:lra obrils. as 11l1i
d:ldes rc'poll,:hci'i dC'YClll prc
encher, paril cad:1 obra il ser 
Cl1tC(;ltla. Clll!C outro" o for
J111!L't1 jn cl:tb()rildo til' admlo 
C01l! ;I.S itic"iil\ !Ji't,lcils do PERT. 
Como pode '(']" \i,(o llO lllOdt'
lo ancxo. ti 10\ Jl1uL'tI io jlre,,(: 
:1' scguii1lc; npccific;!(.()Cs: 

I. Allexo. SlIbill1C'X(), t'ni
el:!dc, Lllcgoria, Ver]);1 e (:011-

..... j~;ll;t(:;J(): 

II. Subt omígnaç;lo. item e 
número dc OI c!C1l1 rclt'lclltc ,lO 
sistcma elc itdjudicl<,ão que se 
tCllha ell1 \'i'Ll. i\a Cjllarta co
luna, o número de ordem indi
ca a seqiitlHia elas pbras de 
acôrdo com ~ua prioridade. 
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IH. () tipo de obra (ponte. 
C'ô( oIa, ,i:tcllllo etc,) o local ela 
obLa (e,pecifícação do bairro) 
c StlitS dimensões. 

IV. O tempo necess;írio pa
ra a exe(u~'ão de cada uma elas 
ali\'idadt"i relacionadas com ca
da obra, antecedenclo e suce
(1:11<10 ~ClI tc':nnino, de acônlo 
com os seguintes Ítens: 

1-2 - número de dias ne
(cs.,;írios para a elaboração do 
;1I11eprojeto, sondagem, servi
ços anteriores do projeto etc; 

2-3 - número ele dias ne
(C';s;írios ~t elaboração das espe
cificações; 

2-4 - tempo 
el:tboração total 

necessário à 
do projeto, 

inclusive detalhes para a sua 
execução; 

!l-4 - tcmpo l1ecess;írio ao 
pn:paro de um di;lgrama das 
tlin:rsas ati\'idacles de que se 
cornpõe a obra; 

"1-5 - tempo necessúrio à 
elaboração do programa deta
lhado; 

!I-(i - prazo necessúrio para 
a elabonç';10 de um programa 
ela obra, tcndo em vista a dia
gramação (3-4), o projeto 
(2-4), as especificações (2--3) 
e o orçamel~lo ('1-5); 

l-C - tempo nCtc"íriu :IS 

dcsapropriaçiic'i e ao rcgi,u o 
dos títulos de propriedJ1il, de
simpedimC'nto do (:Illk'iro da 
obra e delllais seni\,os prelimi
nares que permitam a Clllreg:l 
do canteiro para iIHL1') d~1 

obra; 
6-, - tellljlo nc"':",:!1 ill :10 

preparo do proces"o {' :1 obten
ção da autorí/:Ls-:io P:tLt :tl)crt\l
LI da concorrência ou :Hlju(li
clção da obra, por qualquer 
dos sistemas indicado, !lO for
mulário, :Lte perÍo<.!IJ de :tti\i
clade se cncerra com :\ pu bli
clção do :tto de autOli/:tç;!o: 

7-8 - tempo nece,s:tl'lO a 
realizaç'ão da cOllcon,0111 i ,\ ou 
adjudicaç;II): 

8-9 - tempo nece",il'w ao 
C!ll ]lenho cLt despe"~l, :. pu bl i
(';l(Jio do contrato e ti' dem:li., 
;Itividades admini,tLltiLl', :m
les elo ell\io p~ILI regi;tro: 

~1-10 - tempo nelC',,:nio :10 

registro pelo úrg:ío de UlllUCllc 
competente: 

8-10 - tempo nCle,,:írio ao 
replancjamellto e ;\ 1l1J\:t dj~l
gramaç'ão da obra, de ;tc,')rdo 
com a proposta COlLtralu:ll: 

10-11 - tempo neces;:'lrio ZIO 

preparo cios clementns fnrm:li, 
c ;) expedj(;:ío do memorando 
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fixando a data do início ela 
obra, inclusive o prazo exis
tente entre a expedição do me
morando e a elata marcada pa
ra o início da obra; 

11-12 - prazo preyisto para 
a execução da obra; 

12-13 - prazo estimado para 
YÍstoria e aceitação da obra, 
até à ela ta da possível libera
ção da última fatura, 

É que pode haver caso em 
que algumas obras não te
nham ele ohedecer rigidamen
te a es~a sucessão de etapas. 
Para esta hipótese em que não 
seja necess;íria qualquer ativi
dade que anteceda o início efe
tivo da obra será marcado o 
tempo O (zero) para sua dura
\'ão. Observação mais acurada 
<lo formulário permite não 
.lpenas UlIla boa compreensão 
do sistema envolvido, lnas, 
também, da sua dupla utilida
de para a unidade responsável 
pela obra e para a Coordena· 
{ão de Planos e Orçamento. O 
diagrama mostra claramente, 
por exemplo, que a pormenori
?ação do orçamento da obra só
mente deverá ter início após 
estar completo o projeto e tér
minada a diagramação sunú
TÍa para concorrência; mostra, 

também, que o início elo repla
nejamento, ele acôrdo com o 
c()ntrato feito, pode ser reali
;;ldo paralelamente ao empe
nho e à con tratação da obra e 
seu registro pelo órgão compe
tente, e que, idealmente, o seu 
término deve coincidir com o 
final das duas outras ativida
des. Apesar da relativa sim
plicidade do programa envol
yido, as estimativas de tempo 
para cada uma das atividades 
tCl7fm, certamente, grande (10-

~e de informaçües yaliosas. As
sim, pode-se obter, não apenas 
o número de dias compreendi
dos entre os estudos prelimina .. 
res e a aceitação da obra, mas 
também a certeza de que os tra
balhos relacionados com os tíw
los de pl'Opriedade e desimpe
dimento do local ela obra têm 
seu tempo condicionado pela 
realização elas atividades 1-2, 
2-3, 3-4, 4-5 e 5-6. Com essas 
e,pecificaçõcs de tempos, os 
rcsponsá"eis têm um gabarito 
~implcs para medir os e"en
( uais atrasos ou adiantamen
tos de seus esforços, no que to
ca aos órgãos financeiros, como 
já foi salientado, há um con
junto de documentos que lhes 
permite e~pecificar, com preci-
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(O!ll Li/o;in:! all-
Iccc,kllcia, () mOlllantc C a épo
(a dl' dctu;I(,;!o do, p:lga!llcJ1-
los ;10.'> eJll prei [l'irm, Em ou
Ir;lS pa];" ras, haH:lÚ uma base 
p;aa ;1' pIT\iÇICS de deipes;I, 
:,Clll;.ll;l ;lpÓS ,emana, pn'\T

!li Ildo-sc os ploblemas d('concll
te- de SI LI !;t1t;l [;11l10 par;1 ;1 

)lIC"plla ;](!JllillisLra(,;-\O COlllO 

P;II:l o p,'!iJli«) ('Jll i-',u:d, 
.\ C'I)(,(iliCl(Jio d;" ,lliiida

de . ., Foi leila COII\l'IHion;t!lllcll

te, Pode SCI !lolado '111(' o di;l
i-',Llllla l'st;Í dilidido ell1 tIts 

gla ndcs sq~l1lt'1l1 00" cada \UI! 
déle, rcl(']'CIII(' :1 dClnlllill:ldo 

C'st;íi-',io do proCi'sso COJllpleto: 
() primello (' limiLldo PCl'h 
elcnlm 1 e ti. (Oll1pICCIHlcllt!O 

a ,.,<"til' de dli, id:"le,> quc ,1111('

cedem a (OIICOllll1l id pa];1 a 
('xec\I(,,-IO da obra: o ,q';lll1do 
refere-,c ,'IS :lli\idadcs !CLi,io

nadas COl1l ;1 exc( \I C;-I o da UJll

COITtllCi:1 C' os llaballlo,s (OI1C

lato,: c o tercciro ,ci-',!l\Cl]to 
cOIlll'rccndc :t exc:clIc:IO, COIl
trtl!c e ;1('ci(;IC::1O prO\ i.,c')ri;1 cLt 
obra prr'jlli;1 tIlCl1 t e di ta, f: 
claro que o mesmo diagr,l111;\ 
poderia ,cr 11l;lis pOl'lllCllOri/a
do, o qllC' a Coordcn,!(Jio achou 
de.,n(o~;ilio, () importante (' 
que ;I.S ati\ ichdcs indllíd:\s 

compelcm o ciclo COlllp!cto, 
em hora n:'ío 11 ('c(',.,S;'1 rio de t(,

das as obr,ls, e constituem, con-
f()rme cxprc;,s;ls, os J11dl (O, 

jlrincip;li, do procC'ss:) lIs11;d_ 
r:. por cOllseglliíJt(', Illll IIlOdl:
lo que reflete a ,ic;tcl1l;úica 
J)j()pri:1 do Es(;,,!n eLi ClI;lI\a-

1);\];1 c é p:l"sí\'c1 de I:í( iI ;"Lp
(:!c:io por p:lrtc dc OlltlllS ;lij

milliqj;lc(ICS c.,tatllllli, 011 Jl111-

11>( 1j1;IIS, De\'c-sc 1I0(;ll quc a 

exec\I\,:/o da obr:t ;Q)111('«(' I]() 

diagrallLI como lIIJla SillljJks 

;ui\ idade (11-12), SllccdclICb 
;1 eXjlnli<:;/o do Jll( !1l0J;IIHlo 

de IllíCIO, Esta ati,iebdc COII,
tirlli 1I111 di;q!;r;ll11a :'1 P;IIIC, !ln:

\ j,IO de cOllrorlllid:idc (OllW 

l'!;\!JoJ:ldo 11:1 ali\id:!i{c :;-1, 
[alllo p"r:l c/cilOS de COIllOlTt"l1-

l 1:1 COlllO, postcrlOllllcllte, P;I

rll () (olltrc,lc de slIa ('xcClIcJío 
pelos cngcnhei lOS I i ,cais <1:1> 

obras, ]>!t'\'iamcllte I reinados 

p"r:l cs,:t tarefa ú IUI dtsse ntJ
\0 .si,tClll:l, l:sse lllC,IllO di;l
g-rama "eLi I)('(:a fundalllCllLt! 
p:lr:l ;1' dllas ati\'idadcs sl!l)S,'::

qliellte...: a elaboras':J.o do pro
grama detalhado, tendo-sc elll 
\'i,sta ;l diagr:1l11a<:;lo anterior, 
o projctu (ati\'icladc 2-'1), as 
C']ll'l i1 il ;!(:()CS (:1-1) c o ou;a
DlCnl;) (1-5); mas n;;o scd, 
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necessarIamentc, O (ii:lgraIlLl 
definili\o. O procn.,o prc\{: 
1];1 ati\idadc S-]O () replalleja

IllUltO C :1 !l0\:1 didgram:H:;to 
d,l 0/)1:1, COl1!O lllodi fic:!(:\)CS 

illIJl0,>t;1' pela propu..,I:1 (OIlILI
IIl:d \ cnl UIOI:I tI:1 (O!lCun{'ll
( la. 

Por C(llhq>,tlintc, IH) qll(' se 
rci'L-n: :'1 ela !Jor:lC,-;"io (J]( :l!!lCII
t:llld do (;0\l-1I](J. o ..,iS!Clll:1 

l'FR r :Iilld;t n:lo c'Li sendo 
1IliL/ado COl1l0 110 (ol1dado (k 
LlirLtx: Slld dplil :«,:'10 I" 1>:1\
lallll' p:lrci:d, lillliLIIIc!'J-'l' :'1 
,\oIicil:II,:IO de Il'Illl."IS paLI :1.\ 

Ol!r:IS de c:I(Li gLIIIC!c Illlid:ldc 

1111 .,11:1., l'I"Jl'-'III\:I:; !>IO!>O'!:IS 
OI t::tIJlCllt:'lri<t\. :\0 momelllo 
CIJI Ijtle {'\te 11':1!J:t!11O eS[;I\:1 

scndo reali/:tdo, t()llll'l:a\a :1 ..,('}' 
,0ri:IllICll te (ollsitl(']:ld:1 a h i P<"J
tese de lI.sar-se o PER'!' na eLt
bOl;lt,:io orç:mlcll!:'trid própri:l-
1I1cnlc di la . ()S :I\j>('( to:; rc:t!
mCllle flllld<llllCIl 1:1 is tio si ,1('

lIl:l, COII fO]'Jnc pLillcjado pelo 
Y,tado lU ClIdll:lhara. C\!;IO ex
plic:ltlos e cxcIllJlIili( :Ido:, 110\ 
JlCllS qllc ..,egllcllI. 

]>.1:11/ I' in I! /(' 1/ f o, In (),::,TIllllil í(1 () 

(' IIJIllrrjlc dr: Orn((s. ,\ cllljJrl'
sa COl! tra t:lda pelo E\tado, pa
ra treinar SClI pcsso;d na 1l00a 
técnica c adapl:i-l:t :'10; nClC . .,-

. .,idades e c;lr:lllcrÍ,tiC:IS pHí, 

jlrias de ,li:! :!dmini,tras·;to, de
"clI\ohclI, em liJlllO das id0i;ls 
lJ:'",it as do PERT. 11m sistcma 
q til' dCIlo11li nOll de SPPC, (Olll 
:l till:di(bdc dc permilir :1 exc
t 11(::10 illlegLI(];1 d:!, l:lrcLl'i dc 
pLiIlcj<lIlI(-!J I n, progralllaC,:l(J c 
(ullllúlc de ('X('( IIt:iO das oIna, 
('\Lldll:(i" prcH·tlt!o \::, ill( ltlsi, 
\(. :1 lIíiJi/,Ic:tO til' (Olllplll:uIo, 
1\' .... ('lctr\~)}li( o:... L~lC ~j:-..tc:l1a ('~ 

:Ipli( :Ido, CI11 SILIS lillIla, g~ rai" 
a dll::s rases di,lill!:IS: a prl' 
IllliJ:1 (', :1 Lt,c do (OIlILllo, quc 
lell' COllIO pOlllo illit i:tI a lOll
(e!Jt::lo d:1 ObLI e \:ti :tlt': a cLt, 
!>OLI(:;l(j do (olllralo re'ipcni\o; 
llc.sla LI'l' S;~() ('xC( li I acla . ., :I'i 

elapas do pl:tll('j,llllcllIO e pro
glallI:I(,:io illit i:tis. ,\ sCglllld:1 
l: a challlada fa . .,c de excc llt;:'io, 
qlle ,.,c' inicia com o contrato e 
\:ti :lll' o tl'rlllillO da obra .. \í, 
CIIL'IO, .,;tO cxcllltad<t, as trl:s 
ct:lpa, do Sl'PC: o pLtllcj;lJllell
lo, :1 prog-ram:lt.:lo e () cOnl rôle 
dc,q obla CSjwcífit:l. 

;\ difnCIl(,"1 na cxeCllç;to tI:IS 
CLI]>:!;; do SI'PC, Ilc.,tas dllllS 
Lt.\es, rc . .,ide simplesmenLe IlO 
gLIII de delalhamcllto a que 
. .,e dc:,ce lia tli",ccaS-;tO da 0/)1':1 
em ,\I:IS :\ti\'idat!es componen
téS. i\ desCI i~·;tO quc se seglle 
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de,las etapa, do SPPC é fcita 
para o caso mais completo, que 
se situa, lúgicamente, na fase 
ele execU(Jio da obra, onde re
side a maior complexiclade de 
sua aplica<;;io. () SPPC opera 
b;'lsicamente com a vari;ível 
tempo (dmaçio ele atividades 
c elatas dos e\entos) , podendo 
ocasionalmente incluir outros 
latributos ebs atividades, ta:is 
COlHO custo, m;'io-cle-obra, cli'i
Jlt'lldio de materiais etc. Pode
d. desta forma, deterllljn~lr a 
prograllla<:;'ío da dura<;;'io da 
obra e as da tas dos evcntos, 
além de fornecer e controlar 
os cronogramas referentes aos 
demais atributos. l\:o CIS0 par
ti( ular da aplicac'-;io pelo 1-:,(;1-
do da Guanabara, até o mo· 
mcnto, prevê·se, a penas, a CClll· 

sidcra\;lo eLt vari;í\'cl tempo. 
Os (oncci lOS b;hicos do Si,IC

ma PERT, conforme ,imo;; atl' 
;Igora, S;lO ;lplicaclos idênti<a
mente ao si,tema adaptado pa
LI o Estado, tanto para as COII· 

< Cilll<lS'('Je, de eventos e ;Iti\i
dades, como para os elemcntos 
com jloncll te, da progra m;t</lO . 
Como vimos, a etapa de COIl

trôle ';Iria de organi/a(;ào pa
ra oj'gani/aç;lo e o exemplo {Lt 
Guanabara fornece um ótimo 

C:I,O p;lra a vcri ficaç'ão do f un
(ionamenlo operacional dêsse 
mecanismo. A designaS'ão si 11-

1ética de cada elemento el:! pro
gramação é, lógicamente, pn'J
pria da experiência em paut:!, 
);'1 que não existe l1en111111LI 
uniformidade nesse sent ido. 
F,,>a varia<:;lo, porém, em n:leb 
i mpede a boa compreensão do 
,istcma e de seu funcionamen
to, em reLt~'ão ao capítulo an
terior. 

\'ej;Il~.Hl' como o SPPC fun
(ion" em slIas t r(~s etapas, se
paradamenle, e ilustremos com 
U111 exemplo concreto essa apli
(:Ição dos eSL'lgios do sistema, 
tomando o ('a,o da construs·;i.o 
de uma e,>cola típica. 

I. EII/j)(l de /)/11 lI('jo 1171:11 11) . 
.\ etapa inici,ll do SPPC: é 
(oll1posta de cinco passos di~-

1 intos: e'>lrutura b:ísica da 
obra; estrutura dos cenlros (!c 
apur<!<;;io; detenninaç';lo de ati
,idades e e"entos, e di:lgT;Il11a
<;;10; nUJ1lc!,;IC;;lO das "ti, id,,<!cs 
c eventO'>; c, finalmente, a es
tim:!ti"a do., atributos das ati
,idades. 

la. estrutllra da obra. F.s
te passo telll por finalid"de a 
:IjJl'eScnt:lç;'io das partes compo
ncntes da obra (não de suas 



~Iti\'i(bde~), de [orll1;1 ;1 comti
tuir a e,trutura da opCr;I(,;Io. 
Os item dC\'elll ser ddillido'i 
com suficiente grau dc detalhe 
para a ,ua complcta caracteri
.Iaç;Io. Os ele nível mais haixo 
são denominados "unidades 
de trahalho" e (on,tituelll 1101"-

mallllente o pOl1to ele partida 
para o terceiro pa,so. ~ o CI

,'i() da construc:ão de um prédio, 
sua estrutura pode ~{T mostra
da de acúnlo com o gráfico 
abaixo, bastante semelhante à 
idéia elos organogramas co
lllU ns: 

GRÁFICO XXX 

Ib. eslrutllm rios rI'lItros 
.d(' aji/{fIIção. COl1siste na di\'i
,ão da obra em suas parte, 
(OJllpOllelltes, de forma scmc
lhante ao !J'I..,so anterior, com 
o objetin) de definir a forllla 
pcla <]lul se descja grllpar c 
sumariar as informac:ôes reL!
ti\';;s ;IS <lti\idades. () gdfico 
resultante, é, em geral, semc
lhante il cstrutur;J(:;Io da ohr;l. 
< o~lsistilldo êste passo apenas 
em atribuir números de,igna
ti\,()'j aos itells da estrutllra já 
pre\'iamente determinada. A'i
sim, cada atiyjclaele rccebefú (J 

número do centro de apuraçlo 
(c.\) ao qual pertence, c as 
illformações relativas a túcla, 
;I, ;It iúdades do mesmo Cé"ntro 
jJodcl;Io ser reunidas 1105 di
\TrSm relatórios a serem aiJlc
'entados. O sistema ele !lume
laç;10 dos itens da estrutura 
de\e permitir, portanto, a aprc
<,ellta<,ão ele relatórios em di\Tr
.,0, 11 Í\'eis de detalhamento. 
Pa ra o caso específico da estrll' 
tllra da obra mostrada no grá" 
fico anterior, teríamos então o 
se;;uinte sistema de numeração; 



Gdrrco XXXI 

[.'1(' ,i,ICIl111 (It- (',11111111 () 

(, lllllliCJ.IC;IO foi (O!ll I ('LlfIlCllll' 

:qJjil :Ido, J>0l c,(clllplo, ptlo 
lit-l' lll:IIl\("llIll de Agl!:1\ ILI 

(UIhillll:IO d:1 .\dllllll:l do 

CU::I"[II, oIlde ll'i til', jJrIlllCI

nh I)i\('~, (Lt olJLI ()()O() - .\dtl

(:1" dl) CI!.IIltlll, ':10 dCtclIllilLt

d,!' (lIll:) '('glle, 1111111.1 ih"ILI

( :i l) p:1 I ( i:il: 

Gl:hIO XXXII 

LII!:I :!I i\ i(Lltk pel IU'( elllc ;l 

11111 qll:IIIO !IÍ\cl de l'',,(,( 111>-10 

!J()(k ,('I' ('',,(·IIll'lili( ali:1 jJO! 

t lIO - DiqllC .\/:!lgiIl:d, ljll" 

I'cnUl( U:'I ;to glupo 1100, te 

lI"illl por dillIltc, () ,i,It'IIl:! de 
1l1l111t'1 d(,:lo, por (OII"eglliIJlI', 

dci:',ll \ ag:1 m:li" Ilm:1 (a'll JIII-

1I1tijl:l p:IJ:I 1i hijJt'Jtnc de 'c 
t,pU di, :11 Illll qllilllo llÍ\d tle 

(,~d'llll,l-IO, () pLtIll'j:ldor !l()d('

I:í CIII:'io dl"l cr :10 gl :111 de dl'

l:tIiJ:llll(lltll <]11(' <jlli,('r, 11:1 l'\

];('( i! il :ll:-IO lLtS p:11 lI', COlIlpO

IleIllc'\, 1111lIllClldo ,Clllpl I' 1'111:1 

(Il(:a 111,):, l!!ll IIÚllll'lO c!C,igILI

ti \0 lj lIl' I'l'lllli t:1 ,,, lI;t 1 :'Il il l ()

!(J( 11f,:IO dl'lltlo do C'ljl1CllLI gc
):tl (Lt 01)]'", f:,te .,i\lema de 
C;,lJlIllli:H:;!O e de ltfnl-IICill 
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llumél i( il, aplicado 110 ca,o a 
uma obra de cll?,cn!l;l1ia, pode 
~er utilizado com Yantagem 
para Illll selll-número de pro
jl'lO'i de: oulra llature/;l. me,
ll\O m de ordcm ;tdmini'il rat i
';1 (no C;IS() de rCOl?,<lni/;IC,()C" 
por exemplo), ~CJll maiores di
j ictlld;I{Ic" 

1c, (1r'/l'rJnillllçill) dI' ('VI'II' 

lus I' otil,idllr/I'S, I' dillgTOlll14-

((71), r:ste é o p;I."O mais im
l'01l<1l1le da etap;l de planei;l
llIC1110, no qual se define CO!1li) 

a obra dcver;'t ser exeUll<\<!,l 
atr;l\és da especificl(;:io (LI" 
;lli"idade,> e de suas rcla(:õcs 
de illlerligacJio e interdepcn
dê'llcia, :\csle passo "cr;\ elll;lO 
elaborado o diagrama PERT, 
conforme descrito lla Parte ] I 
elêste trabalho, bem cOmo a, 
Fichas ele Atividade, A elaho
ra(,;lO do diagrama eleve ser fei
(;1 concomilantemente com <! 

alJl:rltlLI das fichas, Ullla parir 
cada atiYidade componente d,l 
obra, O eliagrama mostrarA a 
posi(,;lO rclati,;\ ela atividade 
110 COlTer da obra e ;1 ficha dcs
cn~\'Crá a aLi\'iclade, através de 
setl título geral, obra corre'í
pOm1cllte, ccntro de apuração 
l'especti \'C), ]la rtcs com pOllcn tc~ 
e suas cótimativas (le durac,::J.o. 

. \ atividade rcceber;í el1l;lo um 
númcro preliminar }J<tra LI( i
liLlr a idclllific;[(Jío e i\ (011-

lecc,ão elo diagL1ll1<t, lIúmero 
(,le <111e será Sllbs~iltlíd() 11'J 
l',,',o'cgllillle peLt desip,naeJír) 
ddi II i 1 i \-a, ex pres'i<l lllllll P;l1 

de númcros - o primeiJ() (cll
J c'pondente ao C\'Cllto illici;J! 
e {) segundo ao e\'ento fin:d, 

ConlO já ioi salielltado alllc
rir)Jl(1Cllte, considera-se em ge
J;d mais f<Ícil começar a c1abo-
1<1e,:\0 do diagrama PERT a 
pa rLir elo seu último e\CI11.o, 
I r:l balhamlo-se retroati\amentc 
pc li! c'ipeci fica(,ão das outra'i 
:llividacles qllc a êle condulem, 
Em oor;\s complexas, é aCllllse
lh;h-d tra~'ar o diagrama para 
ulda unidade de traoalho c 
depois integrá-los IlUlll di"gra
ma glob,,1, através da adição 
das alividades complementa-
1C, e das que l110stram a'í leIa
(t1es de illterliga~'ão das di,'er
,sas unidades, Estas atividades 
;Idióonais representarão, em 
{erlos casos, a ti ,idades Ll!\tas
in as , 

Dois fat<\res ir;lo condicionar 
o grau de detalh;\ll1Cnlo que 
'>e qlliser dar il clivis;lo ih obra 
(ou uni(brlcs de trabalho) em 
atividades: o primeiro é a pos-
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~ibilidadc dc ~e e\limil)('lIl (h 

;tl! ilJlIIO\ Oll variún:i." l' () ou

lIO (', o grall de COIlll(>!l" qlle 
~c plcltIlde eXC}H:l dur;IIlIC a 

(xC( !t(,;lO do (Jloj('[(), () lillii
It· ,,1IjJCl iOl ]>dLt a dllLII,;-IO (le
lIl]];! dtiút!;lde (, \ i;t de 1('-',1,:, 
1001l(,( ill1t'IllO pelo \It!or do itl
(cl\a!o de COllll(>!e ;tt!O[;ldo, 

Lúgictlllelllc, o di;'!',1 ;lIlLi 

global dC\'l'd. COIl(U ;1]>('lla, 
um eH:lllo inÍci;d e lI1l! nl'lIto 

final, Quando j;,to ll:iO lúr O]J

tido no diagrllll1a t ra(,'at!o, de

\'enl ser adicionados Ulll evulto 
initial c um e\ento final, ou 
um dos dois, ligados ao diagl a
ma por atividades simuladl", 
ldt'llli( :lmentc, tais ati\idlldc<; 
;,Cl:io w,adas paLt se eviLll a 

OnJllt-IlI id dc mais de uma ali
,itbde (0111 o, mesmos evento-; 
inicj;d e final. O tlii(;ado do 
diagrama, bem [orno Ulll mo
dêlo das Fichas de At i, idade",. 
são mostrados mais adiante, ao 
cuidarmos da exemplificar/lo 
do SP1'C. 

Id. 1/ li IIU'HIÇrlU dos Cl'CIl {ns 
c das 'lI/liidoi/l's. l'\estc pa"o. 
as ;!'I Í\'i(L!ck's rcceberão ,lias 
design<l(;ôcs defi niti vas, que 
consi"tili!O de um par de nú
n-:cru';, lIl') p:i l';t c::d:t c',·cn{ D. 

,,1(1;1 ]l;,1 dc\CJ';'1 (OlleSpOlltllT 

iijl<'I1;IS lIf!l,1 i1ti\idlldc, pois, em 
Illllhl!lila hip<',tcse, o diagl;tlll;' 
(k\i'L'1 pWLstlll' IlIalS de lIll};1 

lI~i\ill;[(I(' 1<,,)10., IllCslllOS ('\'el1-
lo, iilil ;;>1 (' LII;t1, ,\SSiíll, (t 

111I1~1l 1.'( :;,> do., l \ (>/It(), dctl'i

!;[[ll;I';', ,I 11'11!l(~'I;I(,:-!() (h., ;tll

,jt!:ll:,\, ILi :qll'II;',S 1I11l:! rc
gL! 1 ígid;l Il:) tOC:1l1lC d 11t11l11'-

111(:10 dos ('\Cll(O,,: ('!li qu;t!

l!1Ié'l ali\ idade, o ell'llto illí
(in d~''''('I;i ter Ulil IIÚllllTO ill
kl iOI ;10 n('llto fim, de lorllLt 

n:io llCCc.,s;'lriamente ;,UI cs.,il (I, 

J.,srJ se i I!'.t i ficl Il:iO a penas 
P,lI a que 1i lúgilil do di;lgTama 
sej" mantida, 1ll;1S, Lllllbtlll e 
])}jllcip;dlllente, Pll1,t ]Jmsibili
tar a pw,tcrio[ utili/ilcão dos 
CUI1l putadores. 

Aillda n~ste passo s:io espcci
ficados os nÚllll'lOS dos centros 
de II]JltL\<,ão (C,\) cOlrespon
dentes a cada atiYidade, e pode 
ent:io Íll.:cjar-se o preenchimen
to das Li"t;ls de Aati \ idades 
(Iue contel:io as illfolllla(:ôes (l 

sercm CIl\ iad;:s ;\0 centro de 
)lrcce;,sltl!1c!1 lo de dadm. E'iLl 
Lista, t':u 1,plilicl(1a lllilis ;tdi
ante, CCH:lt':n: 

;1. () ~!!!.d() :lLr(:~,i:"l t::: 
ar i \ ;',:;:d':; 
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h. O número do evento 
i 11 ício de cada atiYida-
de (Ki) ; 

c. () lIúmero do e\"ento fim 
de cada ati\idade (1'\ J ; 

d. o número do centro de 
apur;I(;:lo; 

e. a d llr;I<;:lO de cada :Iti 
,idade; 

f. ou 1 r05 atribULo' . 

Te. esti/lU/titlos dos atrilm
los das ati~lid{/dcs. O SistCllU 
de Planejamcllto. P!oê;ram<l(Jlo 
e 'Col1trúlc lltili/a cstimalins 
de dULIC;lO e Ulll m:iximo de 
dez Olllr;);; atriblllm. Tais es
timati\'as são feitas separada
mente, para cada atiúdade, e 
comider:ldas fora da seqüência 
previst;l para a exe< lI~ão da 
obra. Os atrihutos além da du
ra~:ão podem ser, por exemplo, 
quaisquer dispêndios associa
dos com as atividades: gastos 
financeiros (custo diretO, indi
reto etc.) , mão-de-obra por es
pecialidades ou não, materiais, 
e assim por diante. Dentro das 
possibilidades do SPPC, êsses 
atribu tos poderão ser totali/a
dos pGr períodos de tempo, se
paradamente ou em 2 glll pos, 
ou das duas fUll1~ ;;:i. "\ Li,LI 

de Ati"idades estad assim com
pleta, com túdas as informa
<',ücs nccessárias para o cont.rô
le postcrior. Uma "e! termina
das as estimativas dos atribu
tos das atividades, pa~sa-se ;'l 

uapa scgllinte à do pIaneja-
11Jellto: a programa(,'ão da obra. 

11. Ela/Hl de jJrO[.',TIlIllII(I/n. 

.'\'e .... ta elapa determinamos, de 
forma precisa, quando LI/er o 
cSLlbc:lecido na ctapa do pla
lIejamento. Torna-~e interes
,:Illte, então, a u(niza~'ão de 
(u1l1plltadores para as obras 
lJIais cOll\plexas, divididas num 
grande número de atividades. 
:\ rotina de computador pre
parada para o SPPC tem como 
elementos de entrada os (ons
UnHes na Lista de Atividades, 
além ela data relativa do even
to inicial e ela informação sô
bre a existência de uma data 
marcada para o evento final 
ou, caso contr;\rio, se esta será 
obtida pelo processamento das 
durações estimadas para as ati
údades iguais (T l e Te elo 
evento final). Note-se que o 
SPPC emprega data relativa 
110S proces~al1lentos em compu
tador, sendo a conversão em 
daLI-ct!cndúrio reali/ada l!l:l

lllLtlrnellte. 
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() pHllC":1II1ellI0 :111:1\('" <lI' 

(f;nl/lIII:It!OI' !1I0<l11/ (OIIlO 1'('

'Iillddo dl)l' tipo, <lI' I'cl;lH'lIilh 

/J:'f.,il<" <rilC' f h:lllLII('lll<h di' Pl 
(' <I:' P~. 

() lt'!;'I"l\io 1'1 il\ll'n{'lll:1 :I' 

:11 II id;](Jc, :::!,III!':id:IS 1'111 (CII

i i f)', dI' :1!J1li:{(,:\O c ()l"dCII:I<I;{, 

/,c!i "di!I:1 lllai" (('(lo" do ('\('11-

lo illi< i,Ii, ("lIIClldo !);II:I <;Idd 

:ill\it!:,<Il': 

;1. (I) 1 C (1',) i - (b
LI' "llI:li, (Cdo" l' lllal' 

1:11<lC" do e\'Clllo illieiill: 
li, CI,) 1(' (T,,) -- tlil-

LI' "mili, cetlo' (' "mal, 

LII"<I(''' do e'.'('1I10 final: 

(, fi e FI - folga, li\T(, (' 
lol:t! dI' cld:1 ill i,idiltle: 

ti, ]) - dur:I(,:lo lLi :lli\i
d:ldc, 

() relal('llIO P:2 ;IJlI"CV~llla o 

(l"ollogr:lll1a de disPl'lIdio do, 
dCllLli, :llrilJulo, para ilS illi,i

dildcs, podendo ser iIJJlT~,I'Ilt;\

dos LllIlo P;11i1 I ()(];\ :\ olJr;1 (0-

lllO, 1;1l11!Jt"!Il, pelo, (1'IlIro, de 
aplll:H;il(),C](>( iOllados, ,\pl"S :\ 
rc;!li/il()O d;\ pl"imeira prngra
miu:i!O, lima an:'tlisc p()(!cr:'1 in

<fielr ,e <"Iil c' illil<kqUil(];1 llO 
tcmpo ou na di"triblli(>!o dos 
]'CCU1SOS ou dispêndios, Se 
isso aconlccer, turna-se então 

nccêssi'lllil UlIlil 110\';( plOgr:t111;(-

, 
(tC 

jJl:iIlCj;!J)]l'll[{' oligillid. i\[l' oh-
1('1'-'-,(' 11n1:1 \olu(,';-\O (oll",idcj :1-

Ih sali,l:II(')liil (lIl a dc',('j;i, d, 
():; (Till''1i1lS que lIolll'i:111l :\ 

Illili/:l(,:-\O de: 1':JlljHIl:ldo't"c, lLI 

Clilp:i de )lI "~~I iIIlL:I,'!O, IIU ,,:SI) 

d(' ,',{I:I iq>ill::(,:lo ]>l'lo 1','I:ldo 

(::1 (;U:lllit!Jil];l, Si-lO o, IllC"llllh 

(ks( I ill); tW (iljlílldo :; dtsl-' 

I I ill):IIIIO, 

Pal:1 \1111:1 melhor (0111 Jlil'l'll

SilO do SI'I'C - c con,cqüclllt'

menlc do pr{']>rio ,i 'leI]]:! 

P L RT - 'CjillllO., i Ius[ ral,:!O dc
t:dlladil do lUllcionilnH'lllo do 
sistema Pi\!,;1 () (i1S0 de obra 
rcl:i! i\illlll'llle simplc" porém 

I ípi( a. das norlll:!lmenlc Cllce

udas pelo F"litdo: iI 101].,,1 lLl

(';10 de li Jll préd io ("iCOl:! r. (), 

dados ';'10 il i pOlél iem, Illas re

tlctelll com rigor t,,,c tipo de 
illiciati"iI c Cilp:lcitarão il COIll

prCCnSi!() (h I:li\llcira de apli-
1:11' o ,i,tcma - c sell funcio

IJ:lllIcnto em projetos de llliliol' 

porte, llle,mo fota do CillllpO 

d:\ cllg'clIharia, 

[111111 il/',[/'{/(iío dll 0l,/i((;riio 
rio SiS/I'IIi!i, O exemplo adot:!
do p:\ra "c i!w,tral' iI aplic;(cJio 
do SPPC, contonne co]]ccbido 

pa!'a o ,Estado da CUilllahar:l, 

(,ll vohc 11 úlllcro n:L ti Villllcnte 
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pequeno de eventos e ativida
des, mas suficiente para deixar 
bem caracterizadas as três eta
pas do sistema. Como anteci
pado, trata-se da construção 
de um prédio escolar de dois 
pavimentos, com 5 salas, cujo 
projeto está resumido na plan
ta-baixa anexa. Est,í sendo 
executado num bairro qual
quer do Estado, mas, para 
efeito de sistematização numé
rica, receberá a designação 3, 
fazendo parte do programa ge-

PRÉOIOS NOVOS 
1000 

5 SALAS E 2 PA YIMENTO 
1.100 

LOCAL 1 
1110 

0000 

REFORMAS 
2000 

10 SALAS E' 
3 PAVIMENTOS 

LOCAL 2 
1120 

1.?OO 

ral de construção destinado à 
ampliação da rêde escolar es
tadual. Vejamos, então, etapa 
por etapa, passo a passo, como 
o nôvo sistema funciona para 
o planejamento, programação 
e contrô!e dessa obra específi
ca, na sua fase de execução. 

I. etapa de planejamento. 
Suponhamos que a estrutu~a 
do programa de construções, 
do qual essa escola é parte 
componente, seja a do gráfico 
seguinte. 

SALAS NOVA$ 
3000 

10 SALAS E 1 PAVIMENTO 
1.300 

LOCAL :3 
1130 

LOCAlJ,. 
1140 

GRÁFICO XXXIII 

Na parte superior de cada 
retângulo descreve-se a nature
za de cada componente da es
tru tura e na parte inferior o 
número do respectivo centro de 
apuração. O prédio escolar em 
pauta corresponderá ao núme
ro 1130, uma das várias inicia
tivas do grupo 1100 - escolas 
de 2 pavimentos com 5 salas 

- que, por sua vez, pertence 
ao grupo 1000 - Prédios No
vos. Assim, na elaboração do! 
relatórios das obras que com
põem 6 plano de construções, 
as informações relativas à obra 
em consideração serão agrupa
das de acôrdo com o Centro 
de Apuração 1130, número que 
deverá vir escrito em tôdas as 
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fichas e listas correspondentes 
à mesma, no espaço próprio. 

O passo seguinte será a ele
t~rminação das atividades e 
eventos componentes da oora. 
Chegou-se a um total de 27 
eventos e 33 atividades. As in
terligações das atividades fo
ram estabelecidas pela neces
sidade de se subcliYidirelll al
gumas atiúdadcs maiores em 
etap:ls ou segmentos, em virtu
de não só da duraç'ão destas 
para efeito de contrôle, mas, 
também, para mostrar as rela
ções de interligaçfio no caso de 
certas atiyidades que podem 
iniciar-se antes do término d:1S 
antecedentes. Isso acúntcccll, 
por exemplo, na ati,idade refe
rente a "seryiços preliminares" 
(1-2 e 2-/1), que foi segmen
tada para pcrmi tir a i 11 c:lusã o 
da atiyidadc "funda(;ões 1" 
(!l--1), cujo início acontece du
rante a execll(";!o daqueles ser
viç'os, mais especificamente na 
lO.a semana (marcal!;t pelo 
evento 2) de lima atiYidade 
cuja duraç'ão é de 17 sema
nas. 

No trabalho ele diagrama-
ção não se desceu, para sIm
plificar o exemplo, a um grau 
de detalhe muito gr:mde, S;':Il-

do a descrição de caela ativida
ele suficiente para sua identifi
cação correta, :Mostramos ab;ti
xo um exemplo ela Ficha de 
Atividade, correspondente ;\ 
atiliclade 1- ,2 (serviços preli
minares), com as informações 
de referência (obra, título (LI 
atividade, centro de apuração 
e c\'entos inicial e fin:d), su:t 
desc:rit;ão e suas estimati~'as {k 
cluraç;io, Lógicamente, an tes 
que a Ficha estivesse comple
tamente preenchida procedeu
-se à numeração dos eventos do 
diagTama, a fim ele que as ati
,idades fôssem designaclas apro
priadamente, por um par de 
números, e as mesmas informa
ç'ões Ulssem introduzidas na 
Lista ele Ativielades. Tanto a 
Ficha como a Lista são comple
tadas pela inclusão elas estima
tivas do atributo considerado 
- a clura(Jío de tempo para 
carla atividade. Deve-se notar 
que o Estado não tem usado 
() sistema das três estimativas 
de tempo (otimista, mais pro
dvel e pessimista), preferindo 
prender-se apen,l.s a uma c~ti

mativa média. Na nossa ilus
tração não foram considerados 
outros atributos (CllSto, rccur
c;os etc.) . 
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I::K C.\IlLR:\( )S DE ,\ll\ll:-J ISTIL\(,::\O PlBLlCA 

1\' I:,U 

Al\'tn;lria I t!70 

1I 1~i1 

TubuL Abaixo Com, Imper. O,/IJ 

CaIll. 1 f11perlllca billzado r a ()~IJ 

Cisterna II~I) 

Caixa-d'úgu:t Superior ()!H) 

la"l Hombas 11111 

III::::t:l1. !lomba 111) 

Cobertllra (;\1:1d~ir(j m. 1311 

(Tell",,) ",111 
P~J\'iIJlt'nt . (Tacos) I:l() 

Cimentados ( PaviJ!\t:nt F~p 1.r,(J 

Il;l\'illlt'nt. (Sallit. Co/ l:i() 

C"l\)(. Aflarellllls S:!I1it. ~:20 

Tubul. ETIlbut. AlI' I l·i1) 

I1 Ih!) 

rnfiat;;Jo 1711 

Ap~lrtIJ,()s 11[[111 in ,1\" J(J ~()o 

l<l'\'estilll I it;1) 

11 IHII 

1··..,I'n·;:li~ 1911 

l'illtur:1 I Ikll 

11 :!IO 

Al:tll I L:,tJ 

11 '2t)() 

F,(nU"'I!I,I'i ():!() 

070 

UI) 

150 

170 

17IJ 

:!:lll 

I L c/(//}(/ d(/ jJYIJgmll!llçl/IJ, 

1"ta ('tapa tem (O!llO base a 
111aJ'(;I(Jío da dal;I do iní( io (LI 

obra. isto (>, uma data-calcnd:í
rio a partir da qual sed feita a 
contagem de praJo. i\"sim, em 
(L), C,(J'CY(:'IllOS (lO()O; Illas ,e 

1:111 ~l 

I~O I:) 

150 !:"> 
OHIl 

ISO 1::' 

090 :lIJ 
100 I ~~ 

110 
'2:)1) 

"~i1 :I 
~:;() :, 
'2JO J 

~;)() :~ .', 
:!:!() 111 

'2:11) 

IliO 

1711 
:!(J() 

~:)(J " 

lHO lO 

IVIl I" 
:>111 ~ 

'no I ~.) 

:!t;O J:, 
LtiO ~() 

:no 
11311 I) 

IIHI) () 

I ~I) (I 

IIiO O 

ISO 11 

:!:!{) 11 

L:-J() li 

li, é.\>,C1l10S cOIL,ider;tdo outLI 
data qualquer como base, aqul'
lc tempo inicial seria, llCC(:'S,:'I

I iamcll te, expresso em dias COll

tados a partir daq llela da ta . 
Por exemplo: se o início fús"c 
marcado para 2,10 dias a/>(')s () 
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término da pnmena obra do maIS atividades senam cu mula-
grupo, esta base sena modifi- tivamente somaclas itquele nú-
caela para (Ts ) n= 0240. Tô- mero. Em (Tô ) f colocamos -
das as datas rela ti \'as calcula- 0000, o que significa que o tér-
das posleriormcll t c para as de- 1111110 completo ela obra será 

LISTA PI 

N N (T)i (TI) i (T )1 (TI) i D li' F 1 ] c J I t 

1l01l11) O(l()~() Il 1i III 111 I11 11 11 
(:(11)211 IlOII·11I lO II1 ~:) ~~ :) H g 
()I,OJIl IIIIO·j[) III II1 :;:1 ~\:-) I;, O O f-
()IIIHO 1I1111;,ll :2:. :.!:l J:'l 3:i lO 11 Il 
IlIllI-11l (lf)OKO :~:1 ):1 11:; <lI fi~ f i ~~ 
IIIIIIHI 1)011911 )j 2:1 :1:1 IIIH :-w :\3 ;d 
II()II)II 1111111,11 :~:l :h ,~2 ·12 11 11 
111111,,0 (tiIO;I) ~2 4:! tU «; :11 11 11 
IIl1il!jO (1)11111 :ú lll~i í(J 1:'3 I', 11 .rH 
Ilomo (1I1l211 li:) I;;] 711 íO n 11 
l\fi1l70 (JIII·III fd fd 11\ <11 '."1 U l] 
(l()()SO 11111.')11 1>:1 1)4 1111; IIHi 1 :~ 11 :11 
11111:211 11111]0 711 711 ~ 1\ !ll :!l 11 11 
IHIIIIII 11111111 711 12:; 77 L::I 11 ~d 
0111111 ()O2511 77 I:W LIl 1:\1 1i :d 
0111·10 11111 :,0 !11 '11 1111, 1 (H) F) Il Il 
(lOj :Hl 1)1I2·11l ~11 (lI ~Lt l:.!:·i :I ::1 :11 
no!·to 011 !f;O !l] !II Illh IIIH ;, lê 1 ~ 
no:.!!!) Ol)~,'j() !q I}~ Li! LlJ :) (\ :J! 
()()l.r1n 1I11:!:lO 1111; 1111; 111'1 J:lJ :l i~2 22 
OOI')\) OO:.!:)() j()/i 1111; UI 1:'1 :!;) o 11 I-
nnl~){) 1I1l2,~1I 1 (li) 1I1f, Illi 1:!1 111 H ~ 
OOllil) OIll711 1()1l 111" 1111' IIN ~ 111 
00 I li 11 01110.11 1111; lOS Illi I IH 111 11 -, 
00170 0\)21111 IIIS Ilf, 1 ~!l 1 :':~l ·1 I1 
OI):!(1I1 002;,1) l:2h I:!C) 1:11 1:'1 -, 11 3 
oono 0(1251) IlIi 124 131 131 11 H 
Olll~() OOI9(l llti 111' I LI; ILH 111 11 1 
(lOI SI, 00210 IlfJ IIR 13-1 1 :~() 1:, :l " 001911 on21o 126 12H 1:14 Uli H O 2 
00250 O()2fJll I:ll 1:\1 1;'1 151 LO () () + 00210 0021,1) nl IJli 1,,1 1;>1 I:; () 2 
[J02GO 00:'10 151 ISI lJ0 ISH O O + 
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dado pela "data mais cedo" (;tI

tulada para o evento final. Ser
,irá de ba~e p;tra o prim.eir'l 
l'ro("~,alllenlo a Li"ta de Ati\i
ti acl cs com plctad a com [",{ cs ela
dos, () que nos daLi it liq;1 OI! 
reL!trlrio que e haml'.l110S ele 1'1. 
C(l1]1() vimos imteriormente, te
rcmos, ell(;!(), U111 grupame\lto 
das ;:ti\'iclaclc:; ordcnadas peLt 
"di:!a mais ccdo" do C\TtlLO ini
ciaI, jll111;:nlente com outros da
elos, O pequeno número (Li, 
ilti"i(bdes cll\'ol"idas não justi
fica a utilização ck COJllput;lclo
res para ['sse processamento, 
Entretanto, lsse tipo de relató
rio poderá ser J1loelificlc!O de 
;Je(lit!o e Olll a ,ol1tacle lI;t insti
Illi(,;;o. Em lugar ele tl,IlHOS lI') 

;lI i,id;;dcs distribuídas llllJiLt 

tlrclClll 1111 mérica (1"e'(('1I te a' (', () 
f'H'llto final. parti1ldo-se (h 
c"ento inicial, p<X~Clil()S distri

buí-ios alternadamente (1) pela 
~lla ordem ne,cente \la catcll
(Lírio, pe];l data ]Jre\ista de t(T
mino, 0\1 (2) pcb ordem nu
l11Pri( <I nescent e ela exi:;tênc;~l 

ele fol[~as e sell Illonl<lnte_ N~! 
Ji,ta 1'1 acima, ~lS ati\'übeles cIo 
caminho crítico (com FI e F t 

iguais a zero) c~;tão a~j"jíla1ad,ls 

com um si nal +-, pa ra facilitar 
mais pronta ielenlificls·ão, Na 

'lIposição (Ir: (lHe e,',(a prlíllClI;1 
li'ita seja comiderada saLÍsfató
rj~l, ]}~O srr;l. nccc~3~;~lrja a rcYÍ
são elo plancj;lmcnto do pro
grama da oh;;I, passando,s(', C11-

LtO, ;'1 execução. (~()n1 i,~;~;o C!l

tramos na t('neiel el;I!";l, () «,;1-

t rf)le (l:! obra, 
IH, c/aj711 elo «()II!nile. ,\ 

freqiih1Ci" do con~Tôlc, C(li::i1 

,imo" é ojll:ltil';!, S'lponha!11<l' 
que tenha sido detcnniludo in
u'l\·alo ele 1rinta di", D:lLI (lU\' 1 , 

os rcspoll>::íyeis pela Ob1:1 for
neçam as inform;lC;ões 11C( cs,.;'t
nas ;'0 contr{l!c ela eXeCll(;:~I), 

,\0 fim elo primeiro ill(crnln 
(DOOO - 0(30), c11\'i<\-se ]li) {)r

g;\O celltral um;1 Lis[;l (le 111-

rOlm;JC()('s para COl1ir(,]:" (1:, 

;lc,\rdo com o nwdtlrJ ;'h:;ÍX'I, 

(0111 (I,,", sc~~nintC'~ (L:do'S fC'Lltl
,'y\ ~;n (~lldan1(,!1to d~iS ~['is pri
lllciLj, alividades elo proii"rama: 

EsLl primeira Lista de Inf()r-
11J:1ções j:í permite ,,;íri,~s o];scr
Y;lCÕeS importantcs_ As trts p; i
mdiras atividades, p()r eXel11jl](), 
foram terminadas dentro dI) 
período prcvisto', ;\ primei L] 

com a c1ura(ío estimada ini
cialmente, a segunda atr;lsantlo 
seu início CI11 12 dias e a ter
ceira com a traso de 2 dias, As 
outras três iniciaram-se no fim 
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pecificações técnicas iniciais e 
no próprio diagrama de exe
cução. 

Vimos que, nas estimativas 
de tempo, o sistema PER T não 
considera a ocorrência de fa
tos dessa ordem, assim como 
de incêndios ou greves. Quan
do, porém, isto ocorra e as es
timativas tiverem sido as oti
mistas, a diferença entre o pre
visto e o real poderá, obvia
mente, ser enorme. Isto foi o 
que ocorreu no caso em pau
ta. Além do mais, os atrasos 
em algumas atividades isoladas 
mostram a vulnerabilidade de 
programa construído totalmen
te na base de tempos otimistas. 

Da mesma forma que o Es
tado da Guanabara escolheu a 
Adução do Rio Guandu como 
"cobaia" para a experimenta
ção do sistema PER T, o pier 
do Pôrto de Tubarão foi esco
lhido pela Divisão de Desenvol
vimento para testar a validade 
daquele sistema e observar seus 
resultados, antes de estendê-lo 
a outras iniciativas da Com
panhia. A idéia de se aplicar 
o sistema surgiu através da lei
tura de publicação especializa
da em tecnologia industrial, le
vando o responsável por aque-

la Divisão a VIsItar uma firma 
de construção de estradas de 
São Paulo que, segundo o pe
riódico, a estava utilizando 
com sucesso. Após manter con
tatos com aquela emprêsa de 
engenharia, o referido técnico 
voltou convencido de que o 
sistema poderia ser aplicado 
com vantagens pela sua organi
zação. Tendo-se em considera
ção uma série de fatôres, tais 
como a complexidade inerente 
à construção do pier e os vá
rios problemas imprevisíveis 
que surgiram, além de limita
ções como a distância física en
tre o processamento de dados e 
o local ela obra, e ainda o fato 
de ser essa a primeira vez que 
a Companhia aplicava o PER T 
os técnicos consultados enca
raram a experiência positiva
mente e se mostraram satisfei
tos. Um funcionário do Cen
tro, inquerido sôbre os efeitos 
decorrentes da utilização· do 
sistema, deu ênfase especial 
ao desenvolvimento de "uma 
maior sensibilidade para os 
problemas de planejamento de 
contrôle", bastante perceptível 
entre os elementos envolvidos. 
Acredita-se que, com o refina
mento crescente, oriundo de 
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do pC! íOC:0, h;tvcndo sido esti
puladas as datas de término. 
Para a «tividaüe 0·10 - 050 ji 
podc ser prcvisto (lue a clura
C;I-:> c:C-limada de 10 dias é imu
li( iCllte, elo (pIe decorre :;eu au
lncnto p~lra 15 dias. As modifi
U(/;cs oconiél<\s no período le
,,'ram a noves valtn"Cs ele Te e 
'1'" de FI e FI e ele D. Lan<.a
tbs esl as alterações no diagra
ma, teremos nô-.'o esquema de 
infomnções (\Cr diagrama 2). 
Pede-se observar, por exemplo, 
que o próprio caminho crítico 

foi moldado na fase inicial do 
cnntrôle, pois a atividade ... 
mnz(} - 000'10 que deveria ~er 
reali,:ada Gn 7 dias, conforme 
óua estimativa ele duração, le
V,lU, na ycnlacle, 20 dias. Isso 
n'io ~l[etar, tambérn, a "data 
m::i~ cedo" (]:) tl:rmino ela obra, 
tC!LIa C':.llto final passado de 
1:1[1 p:~ra 168 dias. 

Imaginemos nova lista de in
form;tções, correspondente a 
três meses mais tarde, ou seja, 
do intervalo de c0ntrôle 0090 
- 0120. 



LISTA DE INFORMAÇÓES PARA CONTR6lE 
DATA T Fl. N.' DE I F6LHAS 

3012'64 

OB~A· PRÉDIO ESCOLAR DE 2 PAVIMENTOS E INTERVALO 0090 INiCIO 
5 SALAS DE 

IN'ICIO 1/11,61 
CONTRÓLE D1 LO FIM 

DA OBRA 

TITULO DA 
DATA , 

ATIVIDADE N, N, INíCIO FIM (REAL OBSERVAÇÔES 
REST 

ESTRUTURA IV 00120 00130 0080 OI/I 

COBERTURA MADEIRAMEN . 0'0130 00240 0111 01/4 

ALVENARIA 11 00140 00150 0111 0126 

TUB. EMB. ALV, I 00140 00160 OI/I 0116 

COBERTURA [TÊLHAS) 00240 00250 0114 01/7 

PAVIMENTAÇÃO [TACOS} 00150 00230 0126 0129 

PAV. DO SANIT. E COl. 00150 00220 0126 0136 

INB. EMB, CEV. /I 00160 00170 0126 0131 

REVESTIMENTO I 00160 00180 0126 0136 

CIMENTADO R PAV, ESP. 00150 00250 0126 0151 

- --~ ..... ~- --
GRÁFICO XXXVIII 

Modificações no intervalo 
ATIVIDADE 

0030 - 0090: 

Estrutura I 
Estrutura III 

Alterações nas estimativas: 

-~---I N T N; Início 
I 0005~0~~0~00~60~~Ó'045 
! 000 70 001 29 00 76 

Fim 
0055 

0088 

----------------~--~~--I Data 

LISTA DE ATIVIDADES 30-2-64 FI. I de 1 fls. 

OBRA: Prédio Escolar de 2 pav. com 5 salas (T ) == Ou'OÜ--
s o 

INiCIO DA OBRA: 1-11-63 (Ts)f == 0000 

TfTULO-- N. I N 
I .i 

Duração C. A. OBSERVAÇOES 

Tubulação emb. alvena-=- ------1---
ria 11 160 1 170 5 1130 Novas estimativas 

Revestimento 11 180 1 190 15 "-1 Revestimentos especiais 190 1 210 10 " 



PINTURA I 

15 

DE 

/. ESPECIAIS 

25 

fiv 
Q2TI 
';?I--- ,/ J --------------.,/ 

RTURA (TELHAS) 

3 



ITURA I 
-13 

1 
REV. ES. 

07-10 
~ 

COLo APARELHOS 

2 

LHOS SANITÁRIOS 

PA VIMENTAÇÕES 

14 

-13 

F7 
[§J 

( / 
-------..,t 

t 
(TU~A (TELHAS) 
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De posse dos dados, revisa- e do caminho crítico, de acôr-
mos o diagrama 3 no qual se do com a lista Cl, resultante de 
procedeu à alteração das datas processamento manual referen-
de Te e Tu da duração de al- te ao intervalo de contrôle .. 
gumas atividades já realizada~ 0090 a 0120 (ver diagrama 3). 

LISTA Cl 
(T ). N N c I i j 

76 00070 00140 
82 00110 00250 
8i'! 00120 00130 

111 00140 00150 
111 00130 00240 
111 00140 00160 
114 00240 00250 
126 00150 00230 
125 00130 00220 
125 00160 00170 
126 00160 00180 
126 00150 00250 
131 00170 00200 
136 00220 00250 
136 00180 00190 
136 00180 00210 
151 00200 00250 
151 00190 00210 
151 00250 00260 
161 00210 00260 
171 00260 00270 

Suponhamos que, por uma 
questão administrativa qual
quer, tenha sido determinado 
que o prazo desta obra não de
veria exceder um total de 170 
dias. Apareceram, dêsse modo, 
folgas negativas para certos 
eventos, o que torna necessário 
uma análise do diagrama pelo 
órgão executor, com a finalida
de de apressar certas atividades 

D FI F 
t 

15 2U 7 
o 60 

23 o ·13 + 
15 o --13 + 

:1 39 26 
:l 10 - 3 
3 o 211 
3 27 14 

10 13 o 
5 -- H 

10 o -J:l + 
25 5 R 

7 11 :1 
7 o o 

15 o --13 
15 10 -- 3 
2 o 3 

10 () -10 j 
20 o -- H 

15 o l:l t 
7 o -- 13 j 

do caminho crítico. Esta acele
ração de determinadas ativida
des pode ser possível por au
mento dos recursos de mão-de
obra ou por mudança na ori
entação dos serviços, como ten
tativas para a eliminação das 
folgas negativas - o que signi
ficaria obediência àquele total 
previsto de 170 dias. Proceden
do-se ao replanejamento do 
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prC~LlnJ~l, tCj';';!ll1{'\) lJOYD':) yalú
res para o T" T" FI C f , D, 
Pro('ed(>~l' cLt mesma forma alé 
o términc) da ObLl, 

.. 1/)fir'u('tfo (lO j)'/()<-gr(l/I!([ g('~ 

rol r/(' (.'{J''r"us. () di;:~~~',:llLl 

l'LRT !'(lP,ilê', ll;(() ,i)menlr' () 

pbllC::!l)~' 111 n, Fi<',',::1illa(>o (' 
(olltr(;](' de (:lcl:1 "h,\ 1,;,11\
(U1::r di:, ('1)( :'1::<1;;, !,'ID LsLi

dn - (!~, ~~(t:l\l() ((~J:1 o lnc\ani~-
11](1 (l(~:}~l'il() c c~),C!l~lllirica(l() 11;:~; 

p(!,t~iU~lS ~lIlU_'r;f)rcs -- nl:t>~. t;lill

bc';11:, um:! ,1)i'lO ;11~11'!:t de ~;Cll 

prcgLlll1:l tol;:!. Com ('feito, 
cad:\ oba cspedtiC<l p,jz!c ser 
tr;;ld,'Jll~;\da llum:1 "ati\'idildc" 
(' o Ó!t',',;) C('I1L,d de pL:ncj"
lll(~nt:) podel:í c1,-'tcl;~1,ii1~~r a 

~('qiitnci~! ,'::l que csL'.s ~'Cr;l() 

1 '- -;li/~~\;.:.', l' ,"'U:1S rcl~I~'t)CS d\~ 

ir~l(·i-i.1~'p('nd(~1l: i,l, ql1:indo 1'/\1' 

n (;!',,) .. \,,(,tnl. p~)r C~·;':'PJr~ln, ;\ 

;11 i T

, :d:l~l,' ·'c(;n:;.lf-lH~~n de ('~;;;-::-

11>," r;~j"·l ;1 lU:\ :" ~!nlcc('dcr;'1 

;i ~ltiYid;ldC' ua"Ldtíiln('l1~o" clC~i~ 

,'li mc:;ma ru:!; ou ;t ilti\'iebde 
"remo(;:\<) da LIn'Lt Y" ted, 
11 r', C"'o.ll I ,lInC11 I C de ~cr procc
didil pelo /('Tl1lÍno ela "constrll
(Jio (b conjunto reúdendal em 
l', e ,1\si111 por diante. O día
p ,Ilna geral resultante dêste 
tr;~balho constituir<i para a alta 
administraS'ão estadu~tl fOllte de 

rcrcr(~mjil mais eficientc (' <Li
ra (lHe os tradicionais (rrm()
f;i<mu" até cnLto utilizados. E 
n <]:w ,\ tal\'c:z, mais importan-
1 (': lLt mesma lorrn,l como o 
di,lgL,ma permite determill;l1, 
(Oll\ !n,',i<io, ele que 1110do :\ 
,l!tcr:tC;IO lltlm;1 das Y;lri,h-cis 
id :deur lOlh o projeto, ;l,'.ij~l 

;"luC'k (')lt;;tO (rn tr;tl podo ,'1 

\ i"u;!li;;·r ele quc modo, CJll;tl
quCT modificação 1l11111d (L:s 
uLn;,:i prc,isu:; (;;cu cl!1ccb
mCIl(o nu ~;Cll lC! ;ndal1lel1 tI), 
por excmplo) irá rcfletir-óc !lO 

prG~'y;nna ger;;! ele obr;\s do 
CO'. l:i no, permitindo ;1 idcnti
lic;;rJio d;:s ;Jti\·itL1dc~ ,,:;crific!
di::; 011 ilfcLllbs. Ou, pdo (,lm

ti ;;lio, dc quc 1ll0l1o a intro
clU(!il de núyo cmprci'ndim'i'll
\n -- c!CCi'·:iC' t0111acLj :ip(l') () pL1" 

1 ::;llCllt:) ini,jal - id ,~ictélr 

(l (',q!:cnla gera.! lk Ob!'liS rio 
L:Llcfo. j\ 'utilizaç;to de :lin 

d i :l~~ranl.1 dt~~SC tipo pndcr:'l, 
indusiyc, ,r:r vantajosa l':!L\ () 

legislador, interessado em l1prc
liar, política e administratÍYil
mentc cada obra proposta iso
LltL:nncntc, ou o' progr(1n1~l ge
ral de obras, antes ele apoi;i-ln, 
ou combatê-lo, cm sua cs[era 
de ;H}O política. 

;\ aplicação elo PERT ao 



prq~lama gCLt! de obras pode
Li limitar-se ;t cli:JgLlma<:;lo, 
com ,'.s vantagens j:\ mostradas, 
nus poderiÍ ir m:\Ís al<"m. A 
f:,timlttÍya elo tempo de exc
(ll(io p:ll<l (;i(la obr;l pcrmiti
r<Í :) pn)gy;\ l'l:!f:;!O de todo o ('''
<lIlCl·:a, (\bl!~l1tlo a admillis! L)

c'io t(:d;~<; <1S informações d;!Í 

der OITClltes, b::'ill (omo o (Oll-

1 rt)le (1:1 cxccw)o do progLl!l1a 
em reb<;ão 0.0 pre,i~to. As 
Yal!L:gens (Lt utili/;!<Jío elo .. 
PERT nesse sentido, em COlll

parz'c,<';o com ()'; método:; pre
sentemente utilizados - e, pau 
alguns ::<.pec({)s, illé:xi,tentcs -
parCrCnl-110S b~:~~l ~l.l1te ób\'i:t~;. 

A clccis::Oo elo b,iado da Gua
I1:JbaLl de lltiliz:>r () :iistelln 
PERT, llO :lmbito em (!lle sr; 
d iSIJtls a L;l~ê-ln, L''';'l-1l0J ~l (Cl1<"~ 

t;:!;1ç50 de que a adnlinistr;J,
(::lo pública br;lsilcira comC(;j 
;1 i 11 lxgrar crct i ,'(uncn te () ('on· 
(cito de pLu1cj;:!llcnto adrninis
tLlti\·'J, tCll:.:111do ycncer o:; l1:Í
IJitos ~,cdimcnt,:dn'i do empiris
mo, natuLtis nos paí,cs subdc
~:cn\·olYiél()s. () planej;m1ento 
ddministrati\'o exige dos ad
mini:iír;1(lores concentr,!ção no 
tnbdho de progr;:m;\ção de 
suas ati\'iebdes, definição de 
problemas, equacionamcnto de 
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'ulur;õcs e alternativas, avalia
ção de custos, poncleL1Çío elos 
recursos disponíycis, eSlabeleCJ 
mcn 1 o ele rI ioridacles, pre\'is~lo 
(ir' tempos de execução etc. 
]\;0 Estado da Guanabara, tal 
l'Lmcjamcnto atingiu, inici;t!
mente, a ,írea taln'z mais seu
sí\'cl a ê:;se tipo ele trabalho, 
;] ebs obras públicas, úrea qm: 
cngloba estudos e projetos, cle
sapro;,riações, início de obra, 
novas, prosseguimento c con· 
clusão ele outras, ampliaçôes, re
construções, restaurações, 1110-

dificlções etc., mas tudo indi
ca que êle virá a ser estendido 
a outras ;íreas de ação aclmllll~
(la ti \'a. Concreto do nô,'o COIl

.i li 11 to de [atôres atuando sóbr,:: 
os administradores público." 
e;., igindo a sua crescente pro
fi,,,ionalizaçfLO e rapélcíLl(ío 
I"cnica. O pLmcjamento ;1(1-
ministratiyo ycm demonsllar 
cabalmente que a administra
ç;tO brasileira atingiu a um cs
t:ígio ele dc~ cl1voh-jmento que 
., torn:l apta não apenas a 
c('llscien tiz<:r, ma~i a concretizéll 
na aplicaç·ão prútica técnicas 
modern:" e exigentes de ra
cionalizaçã,) administratív;J, das 
cuais o sistema PERT é u:n 
~xemplo típico. 



11. APLICACÃO DO PERT PELA COMPANHIA 
VALE DO RIO DOCE * 

A utiliz<1<:âo do ,iqcm;\ 
PERT pela Companhia Vale 
do Rio Doce tew, até o mo
mento, alcance bem mais limi
tado do que o alcançado pelo 
Govêrno do Estado da Guana
bara. Sua aplicação foi tenta
da na construção do Pôrto de 
Tubarão, no Espírito Santo, 
obra das mais importantes elas 
atualmente encetadas por aque
la Companhia, de,tinadas ao 
escoamento de minérios e com 
papel relevante no sistema de 
di,tribuiç-ão da emprêsa. O sis
tema, porém, não está sendo 
utilizado para a obra comple
ta, que est;t orçada em mais ele 
20 bilhôes de cruzeiros, mas, 
apenas, na construção do seu 
f/irr, parte esta entregue, ele-

pois de concorrência, a Ullla 

firma particular de engenharia_ 
A aeloção do PERT foi condi
(:JO contratual determinada 
pela Diyisão de Desemohi
mento da Comp<1nhia, unicLl
de encarregacla das especifica
çôes técnicas para as obras no
vas e do acompanhamento c1:;.' 
obras em geral, quando entre
gues a empreiteiros. A Divisão 
estabeleceu que aquêle sistema 
seria compulsório para as tare
fas de planejamento e contrtJ
le de execução elo pier. ES'l,t 
obra deveria ter início em prin
cípios de janeiro de 1964, fi
xando-se o seu prazo de exe
cu<:ão em cêrca de 450 dias. 

O planejamento e a progra
mação da obra não [oram rea-

* As informações contidas neste capítulo foram obtidas exclusivamen
te em entrevistas pessoais com técnicos da Companhia, mais especi
ficamente com o Eng _ Luís Alberto Linhares, chefe do Centro de Pro
cessamento de Dados, o Eng. Newton Jorge Newland, analista do 
Centro, e com o Eng _ Ivan Motta, chefe da Divisão de Desenvolvi
mento. 
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liLados no Brasil. A emprêsa 
de engenharia contratada tem 
sua sede na Europa, e assim 
enviou um de seus engenheiros 
a Copenhague. Ali, juntamen
te com a IBM local, foi desen
volvido o que chamaram de 
"programa fundamental" - a 
elaboração do diagrama e as 
estimativas de duração para 
cada ati\·idade. O diagrama 
foi traçado já com margem de 
folga na seqüência numérica 
dos eventos, a fim de possibili
tar ocasionais adaptações ou 
modificações. Estava baseado 
em 10 atividades principais 
(ou segmentos da obra), cada 
lima subdividida em seções de 
trabalho. As estimativas de 
tempo, por sua vez, tiveram 
c!LHterÍstica curiosa: sua de
terminação teve a validade ((1IJ

dicionada pela existênci a de 
uma série de condições ideais, 
pressupondo-se, por exemplo, 
que o equipamento estivesse 
disponível para entrar em fun
cionamento nas datas previstas; 
que a en trega elos materiais 
fôsse feita nos prazos ccrtos; 
que não houvesse problemas 
quanto à disponibilidade de 
pessoal; ou, em síntese, que não 
surgissem obstáculos imprevis-

tos no correr da obra. Em ou
tros têrmos: a duração das ati
vidades foi prevista como cor
respondente aos seus tempos 
otimistas, e não ao mais pro
v<Ível, como seria normal no 
caso do lançamento de uma só 
estimativa. Estas condições fo
ram estabelecidas como sine 
qua ncm para possibilitar a 
entrega da obra em 450 dias. 
Com efeito, o diagrama mostra 
a "data mais cedo" do evento 
final C01110 sendo exatamente 
450 dias. O programa traçado 
foi entregue à apreciação da 
Companhia, que (j aceitou apús 
algumas alterações já previstas 
como necessúrias em sua ela
bora~'ão Oliginal. A complexi
dade do projeto tornava invi{l
vcl ~ell proccssamento manual 
e implicava a utilização de 
compu tadores; sem dispor, 
~'lqueIa época, de equipamento 
próprio, a Companhia dispôs
-se a utilizar o Bureau de Ser
viços da IBM na Guanabara. 
A identificação das atividades 
foi feita em inglês e as referên
cias posteriores às mesmas, nas 
listas e nas fôlhas de informa
ções, obedecem ao mesmo cri
tério. 



(} l'\l'l:illi.,nlO do C()]1(t()!c de 
exccu(ío (l:! obra cllvolvia três 
lIni(bdcs di,t;ntas: o chamado 
"l':lnteiro da obra", sob a Sl!-

1)('1\ :,ão direta do !l('!;soal de 
linha; o (llg;;o de engenharia 
lc,pom;:'~\'cl pelo cOlltr'l!c illlC
di:llo do andamento do proje
to, ambos !lO Espírito S:IllLl; 
(' () Centro de Processamellto 
de D::dos, até julho (L- l:){d 
scdiadtl 110 E~,tado da (;U:lI1:l

bdr:l. De acôrt!o com illtcrv;t!o 
til' C,lllLJ tJie pn::\'isto inici:d
]]\('l1le com') llICll,:t!, {J "cantei
lO da ohl :t" deve UI\ iar :to 
(:"Iltro de I'ro('csS;tlllC\lto de 
D:tdus UlILI Ft)lh,l de i nronna
(,l)CS, ~cll1CtlLllltC ~'l "lj'Jta de 
ln['orm:lt:()CS p:ILl (;olltrl)k" do 
E"ta<!o ti:l Cll:ll1aÍ;::l:t, (otn pc
<jIICll::!, \ :11 i:I(,'()CS (\ l'l i!\odrtu) , 

{--:==~-l _ -1 

! 'rr 

jldlli.lLlt,:Htc cunl lU:l,l l ('Jpi:i 

Vil:\ u Ólg:iO de cll~')cnllali:l. 
O CeDt lO prm idej]( i:l, Cll tão, 
a p~~~,'';lgcnl d~,:-)~~tS inrO~Ti1a\'t)!"i 

pl'lo (oJllputador, en\j;IJl:iu :1 
li,t;t dos n~sliltad()'; 1 em ()'i 

triim!(';[() c1:\:; :lIi\ic1:ldcs lt: 1,,1;;

d(x·j n:l cxpc."l'i~·n~ i;l antel i(~)r, lLl 

CI)[:lO dLil!l:llLt Li\t:l. 1'1) ;1' h 

(:11g~·11]lCi!'\.;',; 

dela tOllj~~lll 

1 (~pon~.~'l\'::.:is, que 
CGll hu i nJCll[ () ('. 

llU;IIHlo I\CC(" -<"rio, ;;doL:lll :1, 
!;lc,lidas corri;'( i \'as n lJi\l·j 'i, j 11-

fOl'nl~dHlo sôbrc Llis d~ld()s. 

quzIlldo solicit:ldns, ao ",;:I1(('i-

1'0 da obra". O titl.l deve, Cll

t:lo, recomeçar, :ljlÓ:.; o int(!\;\
lo de coutrúle (ktcr,llill:lt!O, t 

~i:,~lnl Sl1c(' . .,~iiY~lnH nLC', ~ttl: o te'l-· 

nlillo da Oh!~l (\"cr gt;'tfi(iJ) 

t::-">----l 
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___ J ...----_.-----_ .. ""':--------_._--~ I CC,"i'!é"';,'·:', ! 

1:-----1-.--Ct~I~-l ~~o DE I 4.. r·ROCbó:':,'.f:,nu 
I DE U!·.Des J 

I --.--.~ :L, Df: i"FO;U.A-\~~:::= 

! ... ----.--p f-~~,; :", L:.. -:::,.-)!,. _ _", , 

l __ =: ___ ~=~'-~' _~_~~~:~~,:_~_'~~_~~._~~ _____ J 
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1:; b:lstante semelhante ao ciclo 
de contrt)le prc"isto para o sis
tema ela Guanabara, com dife
rença de que não existe aquê
le órgão intermecli:\rio ele en
genharia, mas apenas o nÍ\'el 
de execus'ão e a Ccionlenação 
de Planos e Orçamento. De
ve-se notar que o Centro ele 
Processamento de Dados está 
encarregado, formalmente ape
nas, do trabalho de providen-

r--··' I ''I. 

I 

, .... _--- -~----_._----- ------- ---

(i;!r a passagem elos dados da 
hi!ha de Informações pelo com 
pUlador, sem autoridaele para 
exercer o conlrôle, que cabe à 
Di visão de Desenvolvimento. 

Até o momento em que êste 
tr;,balho era elaborado, a ex
peri(~nci:l da Companhia Vale 
do Rio Doce com o ~istema 

PERT vinha enfrentando lima 
série de dificuldacles. Uma de
bs cr;l a não disponibilidade 

GllÁf'ICO XLII 
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de equipamento próprio, obri
gando-a a fazer as programa
ções em equipamento do Bu
reau de Serviços da IBM loca
lizado na Guanabara, enquan
to a obra era construída perto 
de Vi tória. Isso obrigava as 
Fôlhas de Informações a longa 
viagem pela mala interna da 
Companhia, o que implicava 
atrasos e retardamentos l1as co
municações, alongando o inter
valo de contrôle em relação 
ao previ~to. A instalação de 
eljuipamento próprio em Vitó
ria e a transferência do Cen
tro de Processamento de Dados 
para aquela cidade foram con
siderados, pelos técnicos COI1-

sul tados, como passos decisivos 
para o aumento da eficiência 
do si~tellla, não apenas pela 
elilllina~'ão nas dificuldades de 
COIllllIlicl(;ão entre o "canteiro 
da obra" e o Centro, l11as, tam
bém, por permitirem que o 
Centro exercesse uma espécie 
de pressão informal para que 
as Fôlhas de Informações fôs
~em preenchidas e en tregl,es 
nos prazos previstos, pressão 
esta bastante compreensível 
lluando sistema nôvo e relati
vamente pouco compreendido 
cst;t em fase de implan tação. 

Foi mencionado que as esti
mativas de duração das ativida
des, de acôrdo com o planeja
mento feito na Europa, foram 
os respectivos tempos otimistas, 
pressupondo-se que tudo corres
se bem e dentro das condições 
ideais de execuç'ão. Entretanto, 
logo ao InICIar-se a execução 
do pier, ocorreu um fato que 
veio pôr abaixo tôda a progra
mação inicial; as sondagens im
ciais relativas à profundidade 
do mar no local do pier tillhan. 
sido realizadas com um êrro 
substancial, por uma emprêsa 
contratada especialmente para 
aquêle fim. Tal êrro sômente 
foi descoberto mais tarde, e 
quase por acaso, pela Divisão 
de Desenvolvimento. Aliás, te
ria sido imprevisível o que 
aconteceria se fôssem adotados 
os tempos pessimistas naquelas 
estimativas. A diferença en
contrada (de cêrca de 13 para 
21 metros) foi de tal ordem 
que tôdas as estimativ:ls poste
riores foram inutilizadas, es
tendendo os tempos de dura
ção para muito além do pre
'\'isto, mesmo consumindo-se as 
folgas disponíveis numa ativi
dade ou outra e implicando, 
inclusive, em alterações nas es-
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maior intimidade com a natu
reza do PERT, aliado ao sur
gimento de projetos novos, de
correntes da rápida expansão 
da Companhia - onde predo
mina visivelmente grande preo
cupação com a eficiência ope-

racional, nos setôres onde o 
autor teve um contato mais 
direto - o sistema virá a ser 
aplicado a outras iniciativas, 
desde que a complexidade dos 
programas justifique econômi
camF:nte essa aplicação. 



12. APLICAÇÃO DO PERT AO PLANEJAMENTO DE 
UMA ORGANIZAÇÃO DE ENSINO * 

As experiências do Gm êrno 
da Guanabara e da Compa
nhia Vale elo Rio Doce com o 
sistema PER T foram prepon
derantemente para projetos de 
engenharia, onde, aliás, se en
contra seu maior campo de 
aplicação. ]\Ias, como vimos, o 
sistema é extremamente vers;t
til, e pode ser adaptado a um 
sem-número ele píojetns dife
rentes, desde que satisL'çam 
duas condições mÚ-tim;t:i; pos
suírem um certo gí"aU .lc ~om
plexidade e serem compostos 
por ativi(L~_des interrelaóm;l
veis. Uma elas aplicações mais 
curiosas do PER T, j;i cone cbi-

da e aguardando implantação 
num estabelecimento de ensi
no superior brasileiro, em fu
t uro próximo, refere-se a sua 
utilização no trabalho de pla
nejamento de uma organização 
de ensino. Temos aí, como ve
remos, um instrumento nôvo e 
de uso baHante viável no cam
po ela aclministra~-ão escolar. 

ALualmente, a atividade edu
cacional está baseada nos cha
macios Planos de Ensino, que 
coordenam os diferentes ele
mc:ntos integrantes ele determi
nada orientação de ensino. Fa
tor de segurança para todos os 
in tcgralJ tes da escola, ta is pla-

• &se modêlo de aplicação do PERT é da autoria original do Prof. 
Carlcs Augusto Guimariies Cordovil, da Escola Nacional de Ciên
cias Estatísticas, da Universidade da Guanabr,ra e do Instituto Militar 
de Engenlnria, expüsto e detalhado em Aplicação da Teoria dos Gra
phos na Formulação de uma Nova Organização de Ensino, tese não 
publicada. 
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nos fixam as diretrizes a se
rem seguidas e prevêem sua 
revisão periódica em função 
dos resultados e experiências 
adquiridos. Têm como ele
mento básico o currículo, que 
por sua vez consta do progra
ma do curso (sinopse do curso, 
sumários dos assuntos e deta
lhamento dos programas), dos 
elementos de execuc,:ão (planos 
de aula, acessórios visuais, li
\TOs-textos, bibliografias e ou
tros) e dos elementos de avalia
ção (provas, testes, estatísticas 
de aproveitamento, relatórios 
etc.). As informações existen
tes no Plano de Ensino, bem 
como os resultantes de sua exe
cução, são da responsabilidade 
de um setor especializado da 
administração escolar, o qual 
podemos chamar de Supervi
~ão de Ensino. Esta é o ele
mento de coordenação, e deve 
receber, sistemàticamente, in
fonnaç:ões referentes ~l execuc,'ão 
e avaliaç'ão, acompanhar a pro
gramação do curso e indicar as 
discrepâncias entre o progra
mado e o executado, coligir 
dados, processá-los e informar 
aos prof'essôres e à direção 
sôbre o desenvoh'imento do 
curso. 

o sistema de esquematiza
ção de um curso habitualmen
te utilizado pelas administra
cões escolares envolve sua re
IJfesentação em gráfico de bar
ras, no qual cada barra corres
pomle a uma disciplina e sua 
extensão ao período de ensino. 
Êste sistema gráfico permi te 
comparação simples entre o 
programado e o executado, caso 
em que cada disciplina é repre
sentada por duas barras, uma 
referindo-se it programação e 
ou tra à previsão. Imaginemos, 
por exemplo, um curso consti
tuído de quatro disciplinas de
nominadas A, R, C e D, as 
quais possuem, respectivamen
te, três, cinco, quatro e três 
unidades de ensino. Êste es
quema de curso poderá ser re
presentado da seguinte forma: 

DISCIPLINA A 
AI 

BI 
DISCIPLINA B 

CI 
DISCIPLINA C 

DISCIPLINA D 
DI 

GRÁFICO XLIII 
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É, portanto, uma aplicação 
dos cronogramas de execução, 
amplamente utilizados na ad
ministração industrial. Aplica
dos à administração escolar, 
embora constituindo apreciável 
estágio de desenvolvimento, 
suas limitações não podem dei
xar de ser salientadas: inicial
mente, o uso de cronogramas 
envolve a realização simultânea 
de planejamento e programa
ção, duas atividades que devem 
ser sucessivas; em segundo lu
gar, baixa velocidade de res
postas, já que as revisões são 
feitas no fim de cada período 
letivo, constituindo-se, assim, 
num sistema estático de contrô
le e adaptações; terceiro, o cro
nograma não mostra a intenle
pendência das disciplinas que, 
na verdade, devem constituir 
um todo harmônico e intima
mente relacionado. As discipli
nas são mostradas como unida
des au tônomas, prevendo-se or
denação das unidades de ensi
no dentro de cada disciplina, 
mas não a imprescindível orde
nação das mesmas unidades 
dentro de todo o curso. E fi· 
nalmente, se surgir qualquer 

situação de anormalidade, as 
únicas medidas corretivas para 
a administração do curso são 
o adiamento ou a mutilação das 
unidades de ensino, ambas com 
reflexos normalmente negativos 
para a formação integrada do 
aluno. 

Tais limitações dos cronogra
mas são inerentes à própria téc
nica e delas não pode fugir o 
administrador do curso; mas fo
ram estas mesmas limitações 
que induziram à aplicação do 
PER T como nôvo sistema de 
organização escolar, capaz de 
possibilitar a visão e análise do 
curso como um todo homogê
neo e sem as restrições dos grá
ficos de barras. 

Dentro do sistema de diagra
mação elo PER T, após (j esta
belecimento elas disciplinas do 
curso e suas respectivas unida
des ele ensino, passa-se à deter
minação das interrc1ações exis
tentes. Assim. o mesmo curso 
representado no gráfico ante
rior poderia obedecer ao se
guinte diagrama: 
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GRÁ'~C.'O XLIV 

A análise db,te gráfico mos
trará as rcIa<:ões ele in terclepcn
dência das unidades. Assim, a 
unidade de ensino A3, por 
exemplo, somen te poderá ser 
lecionada após as unidades A2 
e B2; a unidade B5 é precedi-

da pelas unidades A3, B1 c C1; 
a unidade C2 condiciona o iní
cio das unidades C3 e D2. A 
adaptação dêste gráfico par~! o 
diagrama PER T orientado por 
atividades não oferece proble
mas: 

GRÁFICO XLV 

As vantagens oriundas da uti
lúaçào clêste diagrama PER T 
no planejamento oferecem inú
meros aspectos que devem ser 
realçados. Inicialmente, implica 
não no trabalho isolado e au-

t{momo da Supervisão de Ensi
no, mas, também, no trabalho 
elos pro[essôres responsáveis pe
las disciplinas, interrelacionan
do os assuntos a serem leciona
dos e forçando-os a observar c 
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estudar o curso como um todo 
harmonioso e não como o sim
ples agregado de uma série de 
cursos independentes. Conse
qüentemen te, êles devem dis
cutir, analisar e conhecer as re
lações entre suas respectivas dis
ciplinas e as demais. Outro as
pecto importante é a colocação 
dos assuntos dentro de esquema 
mais favorável à realização do 
curso e - o que é extremamen
te relevante - a eliminação de 
temas repetidos em diferentes 
disciplinas ou unidades de en
sino, o que implica na redução 
do tempo de ensino e na uni
formilação da orientação do 
aluno no estudo daquele as
sunto. 

T\' a fase seguinte à do plane
jamento - programação do cur
so - estabelece-se como o valor 
ele caela atividade (no caso, uni
dades de ensino) os respectivos 
números de aulas. As dificulda
des desta atribuição de valôres 
5ão as mesmas já discutidas ao 
tratar-se dos problemas envol
vidos nas estimativas de tempo, 
com as necessárias adaptações 
para o caso de uma organiza
ção de ensino. Esta atribuição 
de número de aulas é dificulta-

da pela diversidade das unida
des, que incluem assuntos de 
maior ou menor dificuldade de 
explicação e cuja compreensão 
variará em função do nível de 
desenvolvimento ou de dedica
ção dos alunos e dos métodos 
de ensino ou recursos emprega
dos. Haverá, logicamente. gran
de variedade de situações den
tro elas quais os números de 
aula para cada unidade serão 
determinados. Assim, o profes
sor poderá dispor ou de dados 
históricos observados em cursos 
idênticos, obtidos anteriormen
te (experiência prévia); ou de 
dados observados em cursos se
melhantes (analogia); ou, en
tão, poderá não dispor de ne
nhum dêstes dois elementos, no 
caso ele curso pioneiro, hipótese 
em que poderá considerar os 
tempos otimista, mais prová
vel e pessimista, dentro das con
ceituações estatísticas já discuti-. 
das na Parte II dêste trabalfiõ. 

Imaginemos que a~ estimati
vas de tempo, expressas em nú
mero de aulas, para cada um 
dos assuntos ou unidades de 
ensino, tenham sido as se
guintes: 
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DiscijJlina A DisciPlina B Disciplina C Disciplina D 

i 
Assunto Aulas Assunto Aulas Assunto Aulas Assunto Aulas 

AI 6 Bl 5 Cl 10 Dl 5 
A2 15 B2 10 C2 15 D2 10 
A3 12 B3 17 C3 10 D3 15 

B4 15 G1 12 
B5 5 

A transposição dêstes valôres 
para o diagrama já é conhe-
cida: 

GRÁFICO XLVI 

Podemos obter, assim, tôdas 
as informações já discutidas em 
capítulos anteriores: as datas 
de início "mais cedo" e térmi
no "mais tarde" para cada uni
dade de ensino, bem como as 
de término "mais cedo" e iní
cio "mais tarde", além elas fol
gas total e livre e o caminho 
crítico. De posse dêsses valôres, 
a Supervisão de Ensino estará 

capacitada a acompanhar efi
cientemente o desenvolvimento 
elo curso, através de uma série 
ele atividades. Entre estas po
dem ser citadas: a verificação 
da programação elaborada tan
to em relação ao número ele 
aulas como em relação à du
ração do curso, devendo elabo
rar nova programação quando 
não houver uma adequação 
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entre ambas; a organização do 
programa de aulas de acôrdo 
com o programa estabelecido; a 
substituição dos valôres encon
trados pelos valôres programa
dos, e com isso elaborar uma 
reprogramação; a utilização das 
folgas para a correção do pro
grama, ou sua utilização como 
aulas ou seminários extraordi
nários dos assuntos em que a 
verificação da aprendizagem 
assim o indicarem, ou segundo 
solicitação dos alunos. 

A aplicação do PER T à or
ganização de ensino, dentro 
dêsse esquema, pode ser feita 
tanto para um curso simples 
como para um programa didá
tico com plexo . N a primeira 
hipótese, em que poucas disci
plinas ou unidades de ensino 
estão envolvidas, o processa
mento poderá ser manual; na 
segunda, porém, as sucessivas 
reprogramações, caso feitas ma
nualmente ou com máquinas 
de calcular, consumiriam um 
tempo exagerado dos funcioná
rios e perderiam sua razão de 
ser. Supondo que um curso de 
quatro anos cqnste de 25 disci
plinas, com 15 unidades de en
sino cada uma, teríamos em 
média um diagrama com cêr-

ca de 450 atividades; uma uni
versidade ou uma faculdade 
com 12 cursos englobaria um 
total de 5.400 atividades a se
rem calculadas, programadas e 
reprogramadas. A utilização de 
computadores para êsse traba
lho de programação começa a 
ser cada vez mais possível pela 
tendência das universidades 
brasileiras a terem seu equipa
mento próprio, como já é o 
caso da Universidade de São 
Paulo, da Pontíficia Universi
dade Católica e do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica. 

Os cálculos de programação 
e reprogramação em tais equi
pamentos não consumiriam 
mais do que 30 minutos, com 
isso sacrificando pouco tempo 
dos computadores em relação 
às suas aplicações normais, que 
se referem ao ensino de sua 
utilização aos estudantes, trei
namento de solução de proble
mas, pesquisas e aplicações ad
ministrativas diversas. 

No campo específico da ad
ministração escolar a versatili
dade do sistema PER T permi
te seu uso em outras áreas de 
trabalho, além da programação 
de um curso no que se refere 
ao interrelacionamento de suas 
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disci plinas e assun tos a serem 
lecionados dentro de cada uma. 
Assim, poderá ser aplicado 
numa extens;to mais ampla, en
volvendo aquelas atividades 
(lue antecedem o início efetivo 

do curso (recrutamento, sele
ção, matrícula etc.) e as tare· 
fas administrativas que acom
panham paralelamente o anda
mento do programa e mesmo 
° sucedem, após seu término. 



13. APLlCACÁO DO PERT A REORGANIZACOES 
~ADMINISTRATIVAS ~ 

Uma emprêsa particular de 
consultoria administrativa está 
começando a utilizar o PERT 
no planejamento de progra
mas complexos de reorganiza
ções administrativas, que en
volwm um número significati
vo de atividades distintas. 
Além do objetivo lógico de 
procurar mostrar aos seus clien
tes a natureza e seqüência das 
tarefas envolvidas, bem como 
suas relações de interdependên
cia, a utilização do PER T po
derá ser particularmente útil 
no trabalho de programação, 
após a determinação da du
ração estimada de cada ativi
dade. Com efeito, o diagrama 
já programado pode indicar o 
tempo necessário para a reor
ganização ou, no caso de êste 
ser considerado excessivo e o 
cliente solicitar sua redução, 
poder-se-à proceder à reprogra-

mação, e avaliando-se tôdas as 
possibilidades nesse sentido, 
seja pela redução do tempo 
das atividades críticas, seja pelo 
seu replanejamento. 

Além de útil aos próprios 
técnicos, o diagrama poderá 
ser um eficien te veículo de 
contrôle da execução por par
te da firma equivalente. Ê 

claro que êsse campo de ação 
oferece uma série de alternati
vas possíveis. A título de exem
plo, a que se segue é, proposi
tadamente, a de uma reorgani
zação fictícia e bastante sim
ples; atividades estão expres
sas em linhas gerais. Suficien
tes, contudo, para a compreen
são dos aspectos envolvidos nes
se tipo de aplicação, bem como 
de suas possibilidades. 

Suponhamos, por exemplo, 
que uma emprêsa X tenha de-
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cidido reorganizar suas Divi
sões Comercial, Financeira e 
Administrativa, e tenha entre
gue êsse trabalho a um grupo 
externo. Suponhamos, tam
bém, que o sistema adotado se-

ja o de entregar cada uma das 
Divisões a uma equipe autô
noma. O plano de ação pode 
envolver as seguintes ativida
des, cada uma com seu respec
tivo tempo estimativo: 

A 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

.J 

Apresentação do esquema de trabalho à 
Direção da emprêsa, para sua aprovação e 
autorização para início dos trabalhos 
Levantamento dos dados e análise da Divi
são Comercial, com a formulação de suges
tões para sua reorganização 
Levantamento dos dados e análise da Divi
são Financeira, com a formulação de suges
tões para sua reorganização 
Levantamento dos dados e análises da Divi
são Administrativa, com a formulação de su
gestões para sua reorganização 
Reunião dêsses dados num relatório geral, 
para posterior encaminhamento à Direção 
da emprêsa 
A Direção estuda o relatório, de cu J3 apro
vação dependerá a implantação dos novos 
métodos 
Implantação dos novos métodos na Divisão 
Comercial 
Implantação dos novos métodos na Divisão 
Administrativa 
Implantação dos novos métodos na Divisão 
Financeira 
Acompanhamento dos resultados na Divisão 
Comercial 

tempo zero 

5 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

I semana 

I semana 

3 semanas 

6 semanas 

5 semanas 

2 semanas 



K 

L 

Nr 

N 

o 

P 

Q 
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Acompanhamento dos resultados na Divisão 
Adminis tra ti va 
Acompanhamento dos resultados na Divisão 
Financeira 
Reunião dos técnicos com a Direção, a fim 
de se traçarem normas para a elaboração de 
novos manuais de rotinas 
Elaboração do manual para a Divisão Co
mercial 
Elaboração do manual para a Divisão Admi
nistrativa 
Elaboração do manual para a Divisão Fi
nanceIra 
Revisão dos manuais e sua entrega à Dire
ção para aprovação 

Para esta seqüência de atIvI
dades, pode ser elaborado o se
guinte diagrama: 

GRÁFICO XL VII 

163 

1 semana 

3 semanas 

1 semana 

2 semanas 

3 semanas 

semana 

semana 

Como foi mencionado, êsse 
esquema de ação corresponde
ria a uma reorganização vista 
em sua expressão mar; simples. 
Na prática, um diagrama dessa 

ordem pode conter várias de
zenas ou mesmo centenas de 
atividades. Uma reforma com
plexa pode envolver estudos 
paralelos ou subseqüentes em 
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varras unidades da organização 
e dentro de cada unidade ou 
órgão. Num mesmo programa 
de ação podem estar envolvidas 
análises de reestruturação, de 
rotinas, de poIíticas adminis
trativas, de avaliação de pes
soal, de classificação de cargos, 
de formulários, de distribuição 
de trabalho, de equipamentos, 
de lay-out etc., cada uma 
delas, por sua yeZ, subdividida 
em suas diversas tarefas com
ponentes. Nesse sentido, a uti
lização do PER T pode ser bas
tante interessante, notadamen
te no est,\gio do planejamento. 
N a verdade, a experiência tem 
mostrado que a previsão ele 
tempo para êsse tipo de ativi-

daeles é uma tentativa ousada 
e muitas vêzes impossível, mas 
que o administrador não pode 
deixar de enfrentá-las, afinal 
de contas, as três estimativas 
de tempo foram concebidas 
exatamente para tais empreen
dimentos. 

Mesmo que o plano fôsse ex
presso apenas na forma de dia
grama, grande avanço seria 
conseguido pelo grupo de reor
ganização: a determinação pre
cisa do andamento dos traba
lhos e das interrelações das ati
vidades, com a conseqüente co
ordenação das diferentes análi
ses, implantações e acompa
nhamentos. 



14. OUTRAS APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS 

As experiências do Govêrno 
da Guanabara e da Companhia 
Vale do Rio Doce, bem como 
as outras duas em fase de pla
nejamento, não esgotam tudo 
o que tem sido feito no Brasil 
com o sistema PERTo 

Uma aplicação bastante inte
ressante foi encetada pela Pe
trobrás, em sua Refinaria de 
Duque ele Caxias, no planeja
mento das "paradas" periódi
G1S de algumas unidades du
rante o ano. 74 Ao cessar, mes
mo parcialmente, suas ativida
eles, aquela Refinaria vem en
frentando o problema de redu-
7ir ao menor tempo possível 
essas "paradas" para efeitôs de 
manutenção, pois cada dia per
dido significa algumas dezenas 
de milhões de cruzeiros. O 

PER T [oi utilizado para êsse 
fim e conseguiu-se uma redu
ção de 22 para 12 dias, o que 
redunda em notável economia 
para aquela entidade. 

Uma emprêsa paulista de en
genharia também tem utiliza
do o sistema na construção de 
estradas de rodagem, com óti
mos resultadôs. É ainda do co
nhecimento do autor que ou
tras emprêsas - lidando com 
projetos complexos de enge
nharia - têm aplicado o siste
ma com vantagens compensa
doras. 

Quais podem ser, então, a~ 

perspectivas para o PER T na 
administraçãô privada brasilei
ra? Cremos que podemos afir
mar, com grande segurança, 
que o sistema está fadado a 

'/4) Experiência relatada pessoalmente ao autor, durante u ma série 
de palestras sôbre o PERT, realizada para um grupo de engenheiros 
de manutenção da Petrobrás, dentro de um curso de Administração 
Geral, em julho de 1964. 
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alastrar-se com rapidez que, 
possivelmente, nenhuma outra 
técnica administrativa tenha 
experimentado. Basta que se 
atente para o fato de que in
troduzida no país em princí
pios de 196~3, em menos de dois 
anos já foi aplicada a empre
endimentOs de grande porte, 
dos quais a Adutora do Guan
du e o Pôrto de Tubarão cons
tituem, apenas, dois casos iso
lados. Dos múltiplos contatos 
realizados para o levantamen
to dos dados que conduziram a 
esta publicação, pudemos cons
tatar não apenas a grande 
curiosidade dos homens de em
prêsa em relação ao sistema, 
mas, também, a disposição de 
virem a aplicar o PER T numa 
série de projetos diferentes. 
Tivemos conhecimento de uma 
emprêsa de consultoria admi
nistrativa que estava em vias 
de ser organizada única e ex
clusivamente para aplicar o 
PER T. Aliando tais fatos à 
preocupação moderna das em
prêsas com os problemas de efi
ciência e modernização técnica 
- perceptível através do inte
rêsse por assessorias técnicas e 
aperfeiçoamento de pessoal -
e mais a \ersa tilidade do sis-

tema que permite sua adapta
ção a um sem-número de apli
cações, podemos antecipar, com 
segurança mil e uma tentati
vas nos anos vindouros. Na 
realidade, notamos, mesmo, 
que há uma tendência a enca
rar-se o PER T não como um 
"brinquedo nôvo" em adminis
tração, mas como autêntica pa
nacéia - e nisso está um risco 
que precisa ser acen tuado. 

As múltiplas experiências 
llorte-americanas já relatadas, 
e mesmo as poucas brasileiras 
indicam que o PER T pode 
constituir um sistema capaz de 
beneficiar enormemente tôda 
emprêsa que o utilizar como 
instrumento de planejamento, 
programação e contrôle; como 
tal, supera indubitàvelmente 
qualquer outro sistema até ago
ra 'experimentado. Mas está 
longe de ser uma panacéia e 
a solução certa para qualquer 
projeto a ser encetado por 
qualquer emprêsa. Suas limi
tações devem, por isto, ser bem 
ponderadas antes de uma im
plantação custosa e arriscada. 
Método de planejamento par
ticular, que pràticamente for
ça o administrador a racioci
nar de forma ampla e lógica; 
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além de mecanismo organiza
dor, excelente meio de comuni
cação, dentro de linguagem 
acessível a todos os níveis ad
ministrativos; método que, re
velando as interrelações de da
do projeto, permite classificar 
suas áreas críticas, identifican
do as que precisam de atenção 
imediata e as que podem ser 
relegadas para o segundo pla
no, para atendimento poste
rior; sistema que concretiza, 
realmente, o processo do feed
bach no seu ciclo de comuni
cações, permitindo, com o uso 
dos computadores, o jôgo com 
grande número de dados ou in
formações - com tôdas essas 
vantagens, o sistema PER T 
poderá ser, com a mesma faci
lidade, uma experiência inócua 
ou desastrosa. Por isto, repeti
mos, antes de uma emprêsa 
lançar-se à implantação do 
PER T, uma série de avaliações 
deve ser feita. E isso não se re
fere somen te à real capacidade 
de implantação do sistema ou 
à disponibilidade de pessoal 
capaz de planejar, programar 
e controlar dentro de sua sis
temática. Para o caso de pro
jetos complexos, impõe-se como 
uma das medidas preliminares 

comparar o custo de PER T 
com os benefícios que dêle se 
espera. A menos que realmen
te valha seu custo, não há ne
nhuma justificativa para acres
centá-lo às outras atividades 
da organização. Se outras téc
nicas de planejamento e con
trôle satisfazem integralmente 
à administração, não haverá 
motivos para mudança, apenas 
pelo prazer de se tentar um 
sistema nôvo. Uma adminis
tração consciente não deve 
aceitar cegamente a hipótese 
de que a aplicação do PER T 
será benéfica. Deve antes de
senvolver um conjunto de me
didas precisas para avaliar a 
iniciativa, o que acontece - ou 
deve acontecer - sempre que 
a adoção de qualquer sistema 
oneroso (como os que envol
vem processamento de dados, 
por exemplo) comece a ser co
gitada. É possível, por conse
guinte, aplicar ao PERTo tra
dicional conceito de retôrno a 
investimentos ou técnica equi
valentes, a fim de se verificar 
se seus custos de instalação e 
operação são proporcionais ao 
lucro esperado. É'.sse cálculo 
quantitativo deve sempre ser 
tentado, muito embora possa 
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conduzir algumas vêzes a apro
ximações grm:sciras. 

U ma das tendências mais cri
ticadas nos Estados Unidos, e 
que parece insinuar-se no lha
si!, C: a da inonção sem gran
des justificativas, que resulta 
em nenhuma eficiência adicio
naI ou chega, mesmo, a ser um~l 
experiência traumati7ante ela 
organização. O PER T poderá 
tão fàcilmcnte cair nessa cate
goria negativa quanto qual
quer outra técnica de igual 
amplitude. Por conseguinte, 
~ua avaliação sob êsse aspecto 
é importante, não sómente pa
ra justificar a adoção elo siste
ma, como, Lunbém para permi
tir a seIe~"ão ele suas diversas 
possibilidades ele aplicação. 
Como qualquer outra técnica, 
seu valor não pode ser visto 
em têrmos absolutos" A admi
nistração deve precisar bem as 
características operacionais c 
funcionais de sua organização. 
não apenas para determinar se 
o PERT deva ser utilizado, 
mas para molcLí-lo no sentido 
de êle poder integrar-se efeti
vamente com os demais siste
mas existentes na emprêsa. O 
importante não é preservar o 
PER T como técnica para uso 

exclusivo dos especialistas, mas, 
SIm, transformá-lo, ele fato, 
num instrulllento administra
tivo pLÍtico e significativo. 
Tais precauções referem-se, é 
claro, ao caso de o PER T vir 
a ser aplicado como sistema 
global e de grande alcance, co
mo foi o caso de sua implanta
ção pelo Govêrno da Guana
bara, cercada de múltiplos cui
dados prévios. Se o adminis
trador utilizar do sistema, ape
nas, a diagramação do projeto 
e se servir dêle como fon te de 
referência estática (como é o 
caso dos organogramas), obvia
mente nenhum risco de maior 
porte estará envohido. Mas se 
quiser entrar nos estágios de 
programação e principalmen
te de contrôle, em particular 
quando a complexidade do 
projeto fór tal que requeira o 
uso de computadores e a ins
t;tlaç"ão de um sistema especí
fico de comunicações b:ila te" 
rais, então deverá ponderar 
cuidadosamente a necessidade 
efetiva dessa mudança e seus 
benefícios relacionados com o 
custo. 

O administrador brasileiro 
tem, por conseguinte, um nó
vo instrumento ao seu alcance, 
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um sistema do Lado de enorme 
potencial. Poderá gozar de 
suas vantagens, se souber utili
zá-lo com inteligência e pre
caução, adaptando-o às suas 
possi bilidades e necessidades. 
Há no Brasil, com a valoriza
ção crescente das técnicas ra
dicionais de administração, 
enorme campo aberto para a 
aplicação do PER T. Sàmente 
o tempo dirá se dessas tentati
vas resultará a afirmação defi
nitiva do sistema ou sua degra
dação nas mãos dos incapazes 
e precipitados. Êste campo 
aberto torna-se cada vez mais 
nítido com o advento crescen
te ele operações sempre mais 
complexas e de maiores dimen
sões, tanto no comércio e na 
indústria, como nas ações go
vernamentais e mesmo na ciên
Cla. Os esforços desenvolvi
mentistas brasileiros, acompa
nhando tendências semelhan
tes de outros centros, colocam 
sob nôvo enfoque e novos têr
mos os trabalhos de elaboração 
e contrôle de projetos. Que es
tá obsoleto o comportamento 
com base em decisões empíri
cas ou pelo sistema de tenta
tiva e êrro é fato já constatado 
há muito tempo, mas atingi-

mos, agora, uma era em que 
mesmo as técnicas desenvolvi
das no início elo século - os 
trabalhos ele Taylor e Gantt, 
por exemplo - que prestaram 
e ainda prestam excelentes ser
viços, começam a ser desatua
lizadas. Tais técnicas prova
ram sua utilidade para o caso 
ele problemas simples, notada
mente os ele produção indus
trial, mas entramos num está
gio em que surgem pressões 
inconLornáveis para a utiliza
ção de técnicas que possam ir 
mais além, que possam lidar 
com projetos que envolvem 
grande número ele atividades 
interdependentes e com pro
blemas aelicionais tais como 
prazos, incertezas e custos. 
Dessa necessidade surglram 
instrumentos novos como pro
gramação linear, a teoria das 
filas, o PER T e suas extensões, 
que não vieram desalojar as 
técnicas tradicionais mas, ape
nas, aumentar o arsenal do ad
ministrador. Os empresários e 
administradores brasileiros li
dam cada vez mais com proje
tos que envolvem centenas, mi
lhares e mesmo dezenas de mi
lhares de atividades, em inicia
tivas tanto públicas como pri-
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vadas; é nesse ponto que o 
PER T e suas variações apre
sentam vantagens sensíveis, 
aliando-se ao fato de serem já 
orientadas para sua realizaç;io 
em computadores elel rônicos 
digitais um equipamento 
<lue pouco a pouco se torna lu
gar comum em nosso meio acl
ministrativo. Para projelos 
que englobam número peque-
110 de atividades, o homem é 
capaz de traçar o diagrama e 
efetuar as demais etapas elo 
PERT, com o auxílio de lápis 
e papel. Para projetos mais 
complexos, os mesmos critérios, 
com o auxílio dos computado
res, tornam disponível uma 
programação otimizacla diná
micamente para a execução das 
a tiviclades. 

Deve ser lembrado que o 
PER T ainda está na inblncia, 
mas sua concep<:ão encerra um 
potencial suficiente, e tlldo in
dica que técnicas mais aprimo
radas e poderosas certamente 
surgirão no futuro prúximo. 
O próprio desenvolvimento e 
crescimento exponencial no 
campo elos computadores virá 
forçar avanços em técnicas co
mo o PERT, estendendo seu 
campo de a(;ão. reduzindo suas 

limitações e aperfeiçoando suas 
vantagens. Isso coloca o admi
nistrador, tanto o profissional 
como o teórico, em permanen
te estado de alerta, já que a 
tecnologia administrativa co
meça a acompanhar o mesmo 
ritmo vertiginoso cle evolução 
de outros campos do conheci
mento. O dirigente tem muito 
a aproveitar do PER T em têr
mos de sua aplicação, justifi
cando sua adoção com base nos 
múltiplos benefícios que êle 
possa encerrar. O sistema, po
rém, envolve implicações ex
tremamente estimulantes paLI 
o estudioso de teoria de admi
nistração e de organização. 
Como foi mencionado na par
te introdutória dêste trabalho, 
o PERT tem repercussões in
teressantes sôbre grande parte 
dos esquenus teóricos hoje dis
clltidos. Com efeito, êle vem 
concretilar, pelo menos par
cialmenic, um antigo ideal: o 
de um si,lcma integrado de acl-
1l11l11:iLra(ío, que permita a 
cO!1sider;\(:ão, num único me
(:tnismo de ::ção, de uma série 
de variávei,;, anteriormente tra
balhadas separadamente. Além 
do mais, COlOé:1 em têrmos prá
ticos, v:írio:; Cl ii(''I'ios teóricos, 
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aceitos como princípios e, em 
grande parte, sem correspon
dentes instrumentais. É um 
sistema que efetivamente arma 
o administrador de lima técni
ca de planejamento, contrôlc, 
coorclena~'ão e avaliação ele re
sultados, funções essas execu ta
elas, no mais elas vêzes, sob uma 
miríade de técnicas diferentes, 
desele a simples observação até 
relatórios a~sistem<'tticos. É um 
si~tema que provê o dirigente 
com informações que podem 
efetivamente colocá-lo em posi
<,;l0 de tornar deeisões mais ra
ciona i -; e lógicas. É uma técni
ca cujo mecanismo coloca eln 
têrmos operacionais o proces,o 
de !c('(llJ{/ch e, com isso, o pró
prio cOllcei to de :Hlministração 
<amo processo cíclico. Assim, 
p:ml o estudioso que busca 'l. 

compreensão das organil:ls"Ões 
admini"trativas e eleseja ir 
além elo entendimento do me
Cinismo e das vantagens pos
s}velmentc ;[ehindas de uma 
técnica qualqucr, o advento do 
PERT suscita questões que 
ainda GlreCCm ela devida for
mulaç:lo e lesposta. 

Tais questões foram 11C'(C':;
<li iamellte trZltad:ls de forma 

wperficial neste trabalho e im
plicam, por exemplo, na consi
dcra!,;ão dos seguintes aspectos: 

a. Como as diversas fôrças 
c'Clltrífugas e centrípetas, exi,
tentes em qualquer ambiência 
administrativa, podem afetar a 
implantação e os resultados de 
um sistema disciplinar como o 
PERT; 

b. Quais as conseqüências 
e efeitos sôbre elementos como 
a coesão, conformidade ou 
criati\ ictlcle dentro ela organi
zação; 

c. Caso seja o PERT ado
tado como ,istema ele planeja
mento e contrôle, em sua acep
(,ão mais <Im bicima, de que 
forma os atuais conceitos de 
cstrutUr<I(,':lO administrativa de
vam ser re\istos ou reavalia
dos; 

d. l\inda dentro da ques
tão anterior, se aceitamos <plC 
o P E RT la! uma organll:lc:ão 
tender para a centralização elas 
ele( isôcs, ;lt(~ que ponto isso 
afetariÍ a atual tendl~ncia :1 des
CCll tralização; 

e. Qu,lis os traços de lide
r;lI 1 Ç-;l in"titucional mais dese
j,í\c1S no (ontrô1c de projctO'i 
llcllt)() !lll "iQclll,l; 
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f. Até que ponto os pro· 
cessos formais de comunicação, 
dentro de uma organização, 
devem ser alterados para não 
existir duplicidade coiu ° mes
mo pwcesso inerente ao PERT. 

Em síntese, falta-nos ,linda 
dm administradores br;Jsileiros 

uma resposta stlbre ° efeti\"o 
funcionamento do sistema em 
nosso melO; cios teóricos de 
centros mais a"an(;ados e, em 
particular, de nossos estlldio
~O'i, qlllIl o impacto e a signi
ficação do sistema dentrci da 
teoria administrativa. É o que 
nos resta esperar. 
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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
Efitiuade de caráter técnico-educativo, iustilllída em 20 de dezembro de 1944, C"mo pes
--,ua jurídica de direito priyado, visando os problemas Lia organ!zação racional do trabalho, 
t:slJecialmcnte nos seus a~:fll.'ctos administrati\'o e soci~1i c a cunformidade de seus métodos 
às condições do meio brasileiro, terá comO objetivo: I - prover à formação, à especia-

,\ I Iizac;'f' e ao aperfeiçOaIl!ento Lie pessoal para c!l!prct'ndiillcl1tos publIcos ou privados; 
11 - prJIllOVer estudos e pesl}tlisas nos uUillínios Lias atividades públicas ou privadas; 
UI - constituir-se em centro de uocumentaç:lO para siskmatizar e divulgar conheci
rIlcntos t~\<Ilicos; IV - incumbir-se do planejamento e da organização Je serviços ou 

"emprcenuhw:ut0s, tomar o cllcarlj\J de exccuUl-lus, ou pr~star~llles a "assistência técnica 
. ne(;~s~ária; V - Cullcorrer para Iildl:ur cUlllpreensão l1\JS probleIIJ.1S tilt .:h.1lllillístraçâo, 

propiciando o seu estuuo e debate. 

I'llESIDE:,TE DA fU:\DAÇAO 

LUIZ SIMõES LOPES 

DIRETOR EXECUTIVO 

ALIM PEDRO 

COt,SELHO DIFETOI, 

Presidente - LUIZ SIJ\lõES LOP}-;S 

Vice-Presidente - EUGENIO GUDIN 

VOGAIS: João Carlos Vital, Jose Joaqu;m Je Sá Freire Alvim e Jorg'! Oscar de M. Flôres 

SCPLE:\TES: Alberto S" Souza de Rrito Pereira, Rubens !)' AlmaJa Horta P6rto e 
Carlos AkJeiros Silva 

CO;';SELlIO CURADOH 

Pl'esic1ente - ll'IAURíCIO NABUCO 

Vice-Presi~cnte - L~;CEI~TO PU:ES AMARANTE 

ME!lIBROS: António Garcia de 1IIiranua Neto, Antônio Pibciro França Filll0, Apolônio 
Jorge Faria Salles, Artllur liehl Nciva. Ary Preucricu Tôrres, Br3sílio lv\achado Neto, 
Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, Cezar Heis de C"ntanheue e Almeida, Celso 
Timponi, Francisco [\\onto;05. Heitor Campelo Dl1arte, Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 

enrique Domingos Ribeiro Barbosa, Joaquim Rertino de 1IIoraes Carvalho, José Nazareth 
Teixeira Dias, Jurandir LOdi, I\\:írio Paulo de Hrito, Astério D.1rdeau Vieira e Paulo 

de Tarso Leal 

Sede: Praia de Botafogo, 186 
Caixa Postal: 4081 - Telefone: 46-4010 

RIO DE JANEIRO, GB. - BRASIL 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

BIBLIOTECA 

ESTE VOLUME DEVE SER DEVOLVIDO A BIBLIOTECA NA ÚLTIMA 
DA TA MARCADA 


