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APRESENTAÇAO DA 1.0 EDIÇAO 

Com e~ta monografia prossegue a publicação de uma série 
de liuos de texto, monografias e casos especialmente elabo
rados para o programa de pesquisas sôbre a administração 
pública brasileira mantido pela Fundação Getúlio Vargas em 
com'ênio com a Fundação Ford" Pelo com"ênio, os recursos 
concedidos pela Fundação Ford se destinam à remuneração dos 
trabalhos de pesquisa e preparação de originais, cabendo à 
Fundação Getitlio Vargas os encargos com a publicação das 
obras e com a infra-estrutura técnico-administrativa para a 
execução do acôrdo. 

O objetivo dêsse programa é o enriquecimento de nossa 
bibliografia especializada, com trabalhos que espelhem a expe
riência brasileira e encerrem a reflexão dos estudiosos de nossa 
problemática administratiya. 

A Escola Brasileira de Administração Pública. ao all"e~" 
lentar esta série ao já yolumoso caudal de publicações da 
Fundação Getúlio Vargas sôbre ° tema, o faz com especial 
prazer, por se tratar de trabalhos inteiramente yoltados par;: 
a nmsa realidade e destinados a contribuir para a elaboração 
de uma doutrina e o desenvolvimento de uma literatura genui
namente brasileira no campo da administração pública. 
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A coordenação-geral desta série est;Í a cargo do Centro 
de Pesquisas Administrativas da EBAP, cabendo a coorde
nação editorial ao Serviço de Publicações da FGV. 

BEATRIZ ~f. DE SOCZA VVAHRLICH 

Diretora da Escola Brasileira 
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A RESPEITO DO AUTOR 

Com êste tr:1b:1lho, m:1is um ex-aluno da EBAP, hoje 
membro do seu corpo docente, contribui para o enriquecimen
to da literatura administratiYa em nossa língua. 

o Prof. Breno Genm'i é Bacharel em Administração pela 
EBAP, onde se formou em 1957. Ingressou no magistério em 
1960 e no ano seguinte foi aos Estados Unidos, em gôzo de 
bôls:1 de estudos, tendo obtido o grau de Masfcr of Scienrc 
em Administração Pública na Vniversidade do Sul da Cali
fórnia. Sua tese versou sôbre "O Processo de Consultoria no 
Plano de Reorganização do Departamento ele Estradas de Ro
dagem do Condado de Los Angeles". 

Desde o início de sua carreira de professor tem ensinado 
a disciplina Organização &.: Métodos nos vários cursos da 
EBAP, e ministrado cursos em entidades como a Petrobrás, 
Rêde Ferroviária Federal, Instituto Brasileiro de Administra
ção Municipal e outras. Colabora presentemente, como Coor
denador ele Área e professor, com a Escola Interamericana de 
Administração Pública (EIAP) da Fundação Getúlio Vargas. 

i\a especialidade de 0&:\1 tem participado de diversos 
programas de assistência técnica e publicado vários artigos, 
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entre outros na revista Desenvolvimento (1 Conjuntura. Em 
trabalho de co-autoria. g:mhou com a monografia Ui\. Experiên
cia BrasileirJ. de PlanejJ.mento Governamental" um concurso 
de ensaios originJ.is sôbre Administração para o Desenvolvi
mento, promovido pela Organização dos Estados Americanos. 

Jp ..... 



PREFACIO 

o lei tor brasileiro acostumou-se, há muitos anos, a rece
ber, com o máximo respeito e admiração, as obras produzidas 
pela FGV, relacionadas com quaisquer de suas múltiplas ati
vidades_ 

rsse prestígio foi adquirido e consolidado ao longo das 
duas décadas de bons serviços prestados pela FGV, graças aos 
esforços conjugados de suas equipes de técnicos, professôres 
e colaboradores em geral, todos êles imbuídos de um alto espí
rito de pioneirismo alicerçado em bases científicas. 

Recentemente, a FVG mereceu nova demonstração dessa 
confiança ao ser firmado um convênio com a Fundação Ford, 
para financiamento de um programa de pesquisas administra
tivas tendo em vista produzir literatura genuinamente brasi
leira 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 Ford. É 
obra honesta e despretensiosa; seu título sintetiza o alcance 
que o Autor desejou emprestar-lhe. Foi escrita tendo em men
te os alunos da EBAP, que serão os administradores do nôvo 
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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 do Prof. Breno Genari deve 
ser precedida de uma pergunta, que julgamos de muita impor
tância, principalmente para o leitor dos dias atuais, em geral 
muito apressado, e que fica, o mais das vêzes, perplexo ante a 
gama quase infinita de siglas e expressões estranhas designa
doras 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 
comparação para o administrador assoberbado ele tarefas, o 
qual, não tendo tempo (nem vocação) 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 semelhança de uma bússola, que lhe 
dirá quando há providências a serem tomadas para que deter
minado objetivo seja alcançado, sem desvio. É, como apren
derão os leitores, um instrumento de planejamento, programa
ção e contrôle de atividades encadeadas; como técnica de 
contrôle, sua utilidade é imensa: tanto serve para controlar as 
etapas de construção de uma nave espacial como para progra
mar e acompanhar 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 PER T data de poucos anos; semelhante 
à matemática, começa, quase que timidamente, solicitando 
reduzidos conhecimentos especiais de cálculos (inicialmente, 
as quatro operações aritméticas) e vai, num crescendo vertigi
noso, alcançar os níveis mais altos da matemática superior. 
Mas, não se assustem. A presente obra destina-se àqueles que 
desejam, por enquanto, apenas iniciar-se nesse mundo nôv-). 

Para os outros, já iniciados, indica o Autor farta biblio
grafia, capaz de alimentar-lhes a curiosidade intelectual. 

O leitor é levado, lentamente, quase que pela mão, de di
ficuldade em dificuldade, até que, ao final, estará senhor da 
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no,-a técnica, a qual lhe será daí por diante, como um escravo 
prestimoso a facilitar-lhe a ação admini~trativa. Essa foi, aliás. 
a preocupação básica do Autor ao preparar o plano geral da 
monografia; fazer, de um trabalho técnico. não uma exposição 
árida e pernóstica, mas, pelo contrário, uma exposição acessível 
a todos 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 admi
nistradores interessados em modernos métodos de trabalho. 

ARMA:-iDO BERGAl\HNI DE ABREU 



INTRODUÇAO 

PER T é uma sigla utilizada para sintetizar a expressão 
original norte-americana Program E1'aluation and Review Te
chnique, cuja tradução literal para o português seria "Técnica 
de Avaliação e Revisão de Programas" - título que não chega 
a expressar de forma nítida ~eu conteúdo, objetivos e alcance. 

Técnica administratiya das mais discutidas dos últimos 
tempos, e de ampla aplicação, sua repercussão nos meios em
presariais poucas vêzes foi igualada na história da adminis
tração. Grande parte disso se deve à relevância do seu campo 
de ação nos tempos modernos: o planejamento, a progra
mação e o contrôle de projetos complexos, tarefas para as quais, 
até bem pouco, havia carência de instrumentalidade racional, 
eficiente e completa. O sistema PERT veio abrir novos hori
zontes nesse sentido; tôdas suas implicações administrativas e 
econômicas ainda não foram, contudo, determinadas. Cola
bora para a repercussão e aceitação do sistema sua simplici
dade intrínseca, baseado que é na utilização elementar da 
teoria dos gráficos - ou, mais especificamente, nos diagramas 
de flechas. Técnica de extraordinária flexibilidade, pode ser 
utilizada em qualquer tipo de projeto, desde que composto 
de atividades ordenadas e interdependentes que por sua cOm
plexidade devam ser formalmente planejadas e controladas. 
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Essa flexibilidade explica sua aplicação em iniciativas tão dís
pares como construção de refinarias, montagem de peças tea
trais, reorganizações administrativas, planejamento de opera
ções cardíacas, construção e lançamento de satélites ou elabo
rações orçamentárias. Daí o interêsse que últimamente "em 
despertando. 

Como veremos adiante, o sistema PERT, embora recente, 
se baseia numa série de conhecimentos há muito utilizados 
no meio empresarial. Reputamos imprescindível a apresen
tação de alguns conceitos básicos sôbre planejamento empIe
sarial, para melhor compreensão da natureza e Jo alcance 
dos possíveis benefícios do sistema. 

As tentativas de aplicação sistemática do planejamento 
nas atividades administrativas 1 não são recentes, provocadas 
que foram pela crescente complexidade das variáveis que 
norteiam as decisões executiyas. 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. 

N o entanto, os estudiosos da administração costumam 
ser unânimes 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 foram conseguidos, é certo, na área 
do planejamen to parcial, em setores específicos mais sensí
veis à programação em função do elemento tempo. Tais pro
gressos, entretanto, vão se tornando raros à medida que nos 
aproximamos de um planejamento global, capaz de envolnT 
todos os sistemas operacionais de uma organização, integran
do-os numa linha de ação única. Aqui, o sistema PERT 
constitui grande avanço, permitindo considerar, em um único 
instrumento gráfico, não apenas os estágios dh'ersos de deter-

1) O têrmo é aqui tomado no seu sentido mais genérico, en\'Olvendo 
~anto a administração "global" como as atividades específicas de 
uma emprêsa: produção, vendas, pessoal etc. 
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minado conjunto de operações, mas, tJ.mbém, suas vanaveis 
principais de tempo, custo e recursos necessários. Além disso. 
dispõe os dados de forma a permitir contrôle seguro e siste
mático dos acontecimentos e. o que é mais importante, com 
a dl:' ida antecedência, para eyentuais ajustes ou adaptações. 
Assim, a flexibilidade do PERT não se refere, apenas, a sua 
aplicação em grande pJ.rte dos segmentos da vida adminis
trativa de uma emprêsa. A elasticidade inerente ao sistema 
permite um replanejamento imediato quando acontecimen
tos inesperados o exigem. )[ais adiante, êste aspecto será 
discutido com detalhes. 

As atividades de planejamento e contrôle de empreen
dim::ntos sistemáticos e ocasionais de uma administração cons
tituem a tônica das decisões no nível de alta gerência, com
preeJldendo as apreciações sôbre meios e objetivos a serem 
alcançados a curto, médio ou longo praLO. A aplicabilidade 
dêsse fato se comprova em (jualqllcr cntidade, seja qual fôr 
sua natureza. 

A responsabilidade pelo plancjamento adquire ênfase es
pecial no próprio processo econômico, partindo do reconhe
cimento de que somente ullla ação racionalmente concebida 
pode facilitar a melhor satisfação de necessidades ilimitadas 
com a utilização de recursos limitados. 

Êsse fenômeno tem sido sobejamente constatado no cam
po da política governamental e, mais sensiwlmente, nas áre:ls 
subclesem'olvidas, com tendência acentuada à elaboração e uti
lização de programas ou "planos dc ação·' para desenvolvi
mento econômico e social. É fato notório que os países ou 
unidades federativas de recursos limitados sentem necessidade 
de disciplinarem sua ação e seus investimentos, procurando 
a utilização "ótima" de tais rewrsos e a maximização dos be
nefícios que devem gerar. 2 Essa busca da "otimização", que 

2) Alguns técnicos já alertaram para a possibilidade de Se utillzar 
o PERT como auxiliar no planejamento do desenvolvimento eco
nômico de palses ou regiõe3 subdesenvolvidas. Como será espe
cificado mais adiante, a. primazia da operação d9 slstema nesse 
,l1entido cabe à .União SGv1étlca. . ' 
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pode ser observada tanto em alguns países como nas emprêsas 
mais poderosas, explica a curiosidade quanto a um sistema 
que discipline e racionalize 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 pala\Tas, a necessidade de levar a bom têrmo um pro
grama com data final marcada ou com limitação de tempo, 
contribui para maior aceitação do sistema. Em situações como 
esta, os eventuais atrasos e perdas de tempo têm de ser de 
certa forma previstos, controlados e contornados tão ràpida
mente quanto possível. Talvez essa necessidade - mais do 
que a utilização inteligente de recursos - seja a maior respon
sáve.l-- pelo entusiasmo com que se vem adotando o PERT, 
tanto nos Estados Unidos, onde é aplicado cada vez mais 
intensamente, como no Brasil, em sua fase pioneira. 

Em suas linhas gerais, o processo econômico de qualquer 
entidade desenvolve-se de acôrdo com três estágios interde
pendentes; planejamento, execução e contrôle. Dentro dêsse 
esquema, o planejamento constitui, necessàriamente, o pri
meiro passo nas operações de uma emprêsa, que não pode 
alcançar seu fim material - a produção de bens ou serviços 
- e nem seu objetivo formal - a obtenção de lucros compen
sadores - sem a determinação prévia de seu comportamento, 
mesmo que estabelecido de forma imperfeita. a 

A tarefa de planejar não se limita à simples determina
ção de objetivos (que é apenas um dos estágios necessários 
do processo), mas inclui tôda a gama de medidas que capa
cite a organização a atingi-los tão plenamente quanto possível. 

É dentro dêsse esquema que o sistema PER T deve ser 
compreendido, já que visa à construção de um processo "óti
mo" ou ideal para se alcançar um determinado fim, dentro 
de limitações previstas. tsse processo ideal apresenta, porém, 
dois componentes extremamente importantes: o primeiro é a 

3) E. Grochla, "Prerequlsltes for Opt1mum Plann:ng in an Enter
prise", in Management International, n.O 2, 1962, pág. 67. 
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interdependência dos diversos setores ou atividades, integran
tes do plano total, inter-relacionados de formas diferentes, no 
tempo e no espaço; o segundo é a impossibilidade de previsão 
?o futuro, que introduz no processo uma relativa margem de 
Insegurança. 

Consideremos êsses dois aspectos separadamente e veja
mos como ambos são tratados dentro do sistema PERT. 

Quando falamos na "otimização" de uma determinada li
nha de ação empresarial referimo-nos às melhores condições 
possíveis 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 
diversos elementos componentes do plano. Qualquer pro
grama de ação deve ter suas variáveis integradas num todo 
coeso e os segmentos parciais de um plano devem estar dirigi
dos para um mesmo padrão consistente de objetivos comuns 
que devem reforçar-se mutuamente e fundir-se numa seqüên
cia articulada. 

Assim, os administradores de programas complexos ti:m 
como principal problema êsse "refôrço mútuo" ideal das di
versas etapas e sua "fusão" num todo concebido racionalmente 
- em outras palavras, a coordenação dos elementos compo
nen les do plano. 

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

Os instrumentos administrativos até então disponíveis pa
ra o administrador não previam tais ocorrências; as diversas 
modalidades de cronogramas de execução e ou tros gráficos de 
contrôle (o gráfico de Cantt, por exemplo) não funcionavam 
a contento em projetos de maior complexidade - os quais vão 
se tornando cada vez mais comuns em nossa era de "engenha
ria maciça'" e rápido desenvolvimento tecnológico. 

4) A expressão foi criada. por Paul O. Gadd1.9, in "Thinking Ahead: 
The Age oi Masslve Englneel1ng", Harva.rd Bu.stnes8 Rev!ew, 
jane!ro-fevere!ro de 1961, pág. 138. 
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o ~istema PERT foi desenvolvido le\'ando em considera
ção éste problema, yisando fornecer ao administrador um ins
trumento que não somente racionalizasse a seqüência das 
operações de um projeto, mas sen'isse, também, para seu co.n
trôle efetivo, Em síntese, a essência mesma do. PER T é mo.s
trar ~r;ificamente, mediante a utilização de diagramas, a inter
dependência das atiyidades de um plano, aprimo.rando. a idéia 
o.riginal dos conhecido.s fluxogramas de execução.. 

Outro aspecto. refere-se aos fatôres impo.nder<Í\'Cis do futu
ro, dada a impo.ssibilidade de uma previsão acurada que tem 
lendo muitos administradores a descrerem da possibilidade o.U 
nlidade de um planejamento. detalhado. Essa incapacidade 
de previsão é habitualmente relacionada ao elemento. tempo. 
Em outras palavras, o problema comum do administrador c 
determinar ou fazer com que o.utros respons;í\'eis determinem, 
ele antemão, Quantos dias, semanas ou meses serão necessárim 
nara o término de determinada atividade. o que conduzirá, 
logicamente, ao. co.nhecimento., ainda que imnreciso, do. temno 
total a ser consumido na sua execução_ O sistema PER T 
forneceu 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 reali
zada~. Xa verdade. o PERT inovou sensh'elmente no campo 
do planejamento com a introdução. dos tempos estimativos, 
cuja validade ainda não é aceita unânimemente pelos técnicos 
co.nhecedo.res do sistema. Essa preocupação. com a determina
ção. do tempo a ser co.nsumido pelo projeto total e pelas suas 
etapas, juntamente co.m seu mecanismo g-t';Hico., constituem os 
componentes fundamentais do sistema PERT. 

Em resumo, o PERT é um sistema técnico que disciplina 
a elaboração. de um projeto e o. contrôle de sua execução., atra
vés da utilização. de diagramas e da representação. gráfica. Se 
o administrador preferir utilizar do. sistema apenas a prepara
ção do diagrama, sem a inclusão. das variáveis de tempo de 
execução, custo o.u recursos, ainda assim estará obtendo. bons 
diúdendo.s dos gastos feitos para sua aplicação. Alguns técnicos 
estimam que a utilização do diagrama representa de 70 a 90% 
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<lo valor do sistema. ~ Contudo, o PER T é um instrumento de 
planejamento e contrólc por demais \"alioso para que seu uso 
sofra tais limita~'ões tanto mais que com êle se obtém exce
lente meio de prognose administrati"a. 

Uma vez adotado, o PERT força o planejador a pemar 
logicamente, obrigando-o a inter-relacionar as diversas partes do 
projeto e estas com o todo, além de fornecer ao pessoal encar
regado da sua execução excelente guia de ação. Pode funcio
nar, na realidade, como os conhecidos manuais de organização 
que procuram integrar as diwrsas deci~ões administrati"as num 
todo consistente, harmónico e coeso. i\esse sentido, é impos
sível deixar de correlacionar o sucesso da aplicação do PER T 
à maturidade da organização. Instrumento extremamcnte for
malizador do comportamento administrativo, seu uso reper
cute diretamente no processo decisório da entidade e abre 
perspectivas curiosas de análise no campo da teoria de orga
nização. 6 A experiência mostra que o PERT permite melhor 
compreensão de sistemas administrati"os, muitas \"êzes desper
tando a atenção dos administradores para a complexidade e 
a inter-relação das operações da organização. Qualquer siste
ma operacional é um conjunto complexo de diretrizes políti
cas, equipamentos, recursos humanos e financeiros, normas 
técnicas, processos. relaçôes informais etc., que deyem ser inte
grados de forma tão eficiEnte quanto possíwl, em situações em 
que, por \"bes, a eficiência é condição mesma de sobre\"i
"éncia. 

O sistema PER T não é, porém, o único método científico 
recente aplicado aos esforços de planejamento empresarial. 
Alguns setores de uma organização, que demandam planeja
mento de mas ati"idades (como as já citadas áreas de produ
ção ou vendas, por exemplo), têm sido sistematizados de 

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

6) Mais adiant.e será t.entada. uma explicação da importância do 
PERT em relação ao proc~[;o decisório. No que se refere ao 
processo de formal'zação, em tese, ver John M. pfiffner e Frank 
P. SherwOOd, Administratice Organization, Prentice~Hall, Inc. 
En$lewood CUffs, N. J., 1960, pág. 206. 
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acôrdo com modelos matemáticos que se aproximam da reali
dade na medida em que consideram os vários fatôres que 
influenciam a "otimização" do processo. Vários métodos par
ticulares 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 englo
bados sob a designação de "Pesquisa Operacional". Na prá
tica, só raramente tais métodos são incorporados num con
junto unificado de planejamento. Assim, o sistema PERT, 
embora menos refinado do que a "Pesquisa Operacional", \'Cm 
somar-se a um conjunto cada ,'ez mais complexo da matemá
tica aplicada à administração. 

As possibilidades de aplicação dessa tecnologia nascente 
- e também do PERT, em projetos de grande porte - estão 
intimamente relacionadas com o desenvolvimento dos computa
dores eletrônicos. Os computadores permitiram às emprêsas 
o processamento rápido e, se necessário, a estocagem de gran
de número de dados. O acesso a êsses dados requer pouco 
tempo e a máquina, uma vez feita a programação, pode for
necer uma série de decisões parciais. í.stes desenvolvimentos 
são essenciais para a aplicação maciça do PER T em projetos 
cuja complexidade requeira o processamento eletrônico dos 
dados necessários. 

Mas, como qualquer técnica administrativa, o PER T é 
uma faca de dois gumes. Seu uso precipitado ou irracional 
pode provocar grandes problemas. A aplicação de qualquer 
técnica requer conhecimento especializado; o homem é, indu
bitàvelmente, o principal fator do sucesso ou insucesso de to
do empreendimento administrativo. Nenhum sistema pôde 
ter sua eficiência garantida independentemente das qualifita
ções pessoais de quem o concebe ou utiliza. 

Como será salientado mais adiante, o PER T não é uma 
exceção a essa regra; os resultados de seu uso não podem ser 
melhores do que os técnicos que o utilizam. Seu emprêgo, 
particulamente em projetos de maior complexidade, demanda 
uma série de requisitos, tanto da parte do pessoal envolvido 
como da própria organização, com respeito à sua capacidade 
e maturidade técnica. 
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Sem a tomada de algumas precauções a aplicação do siste
ma PER T poderá ser inócua ou mesmo desastrosa. Tal adver
tência é necessária, embora êste trabalho não tenha por objeti
vo preparar o neófito para aplicar o PERT a projetos comple
xos; visa, apenas, familiarizá-lo com o sistema e fazê-lo conhe
cer sua natureza, características e tenninologia, além de 
mostrar, através de alguns exemplos, como vem sendo aplica
do no Brasil. Ao leitor desejoso de aprofundar seus conheci
mentos sôbre o PER T, ou eventualmente interessado em apli
cá-lo, aconselhamos a leitura de uma série de ensaios, especi
ficados na bibliografia; muito útil será, também, o contato 
com entidades ou técnicos com experiência na aplicação do 
sistema. 

Plano do trabalho 

o presente trabalho sôbre a teoria e aplicação do sistema 
PER T usa sua exposição dentro de UlIla seqüência lógica e 
ordenada e que abranj<ot, de lonna sucinta, seus aspectos mais 
geraIs e importar.tes. Os dados em que se fundamenta foram 
recolhidos através da triagem c reformulação de informações 
contidas em múltiplas publicações sôbre o assunto, notada
mente na literatura especializada norte-americana, e de uma 
série de contaLOs e reuniões informais com técnicos brasileiros 
que viveram ou estão vivendo a experiência. 

O trabalho será dividido em três partes: a primeiLl trata 
dos conceitos gerais do sistema, envolvendo seus antecedentes 
históricos, fundamentos, conceituação, características e campos 
de aplicação; a segunda, de sua metodologia ou aspectos téc· 
nicos; a terceira fonnalmente relata algumas experiências bra
sileiras, sejam elas concretas ou em fase de planejamento. 

Ao tentarmos a conceituação e caracterização do sistema 
tivemos de decidir até que ponto deveriam ser descritas suas 
implicações 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 
problemas que são o cerne atual daquelas teorias, tais como 
planejamento, contrôle, coordenação, processo decisório e tan-
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tos outros, além de envoh-er diretamente o próprio e tão atual 
conceito de fudbach, Assim, teremos de nos restringir a al
guns dêsses aspectos, deixando vários outros para considera
ções posteriores_ Também no tocante à metodologia do siste
ma, tivemos de fixar alguns limites à descrição de seu 
mecanismo e de seus componentes já que, a partir de certo 
ponto, o sistema pode envolver complexos cálculos matemáti
cos e uma série de outros conhecimentos especializados; mas 
o leitor terá os dados fundamentais para estudos mais apro
fundados_ 

I\ a parte referente às aplicações concretas do PER T sera 
dada ênfase especial à experiência do Govêrno da Guanabara, 
da qual muitas deduções poderão ser tiradas para a compre
ensão do mecanismo do sistema e complementação de alguns 
aspectos abordados na Parte 11. Antes, porém, de descrever 
as aplicações concretas, houvemos por bem utilizar uma exem
plificação mais simples, a fim de ilustrar os pontos mais rele
vantes da metodologia do sistema. 

No que se prende à parte teórica do PERT, a dificuldade 
foi selecionar, entre grande número de publicações sôbre o 
assunto, os conceitos e informações realmente mais relevantes 
para a fundamentação desta monografia. 

O relato das várias aplicações práticas do sistema foi 
enormemente facilitado pela boa vontade e cooperação dos 
téCnICOS brasileiros consultados, sem os quais grande parte 
dêste trabalho não seria possível. Mencionaremos, entre 
outros, o Comandante Geraldo N _ Silva Maia, do Instituto 
de Pesquisas da Marinha; o Engenheiro Uon Clément Rom· 
seau, consultor industrial e econômico; os Engenheiros LuÍ:; 
Alberto Linhares e Newton J. Newland, do Centro de Proce~
samC!lto de Dados da Companhia Vale do Rio Doce; o Profe'i
sor Carlos Augusto Guimarães Cordovil, da Universidade da 
Guam bara, Escola Nacional de Ciências Estatísticas e IBM 
do Brasil; e, com destaque especial, o DL Oswaldo Bittencourt 
Sampaio, Chefe da Assessoria de Contrôle da Execução Orça
mentária do Govêrno da Guanabara. A todos êles, a par de 
nossa administração e respeito profissional, expressamos sin
ceros agradecimentos. 
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PARTE I 

CONCEITOS GERAIS 



1. ANTECEDENTES HISTóRICOS 

Lma das unj(~ade.' de lIIaior emergadura técnica da Ma
rinha r\ortc-Americana (- o SjJerial Proj('r/s Offire, direta
mente subordinado ;)0 Senet;írio lb ~Iarinha, que por sua 
\Cl preside um Comitc de \Iíssei~ Balísticos. Aquela unidade 
posst,i um staft militar e civil relativamente pequeno, que 
forma uma fôrça-tarefa com a responsabilidade de atingir ob
jetivos altamente priori t;írio~ no menor espaço de tempo pos
~heJ. A~ posiçõe:; que en\ohelll direção técnica. planejamento 
e administração -ão ocupadas por oficiais navais altamente 
qualificados e eXjJerimentados. bem como por funcionários 
civis cuidadosamente trein;'d05, nllm total aproximado de 500 
pessoas. O Special Prujcrts OffiU' tcm como atribuições prin
cipais a produção, desenvolvimento e teste dos mísseis Polaris: 
a coordenação de tôdas ;\s fases da construção de submarinos 
a propulsão nuclear e () dc<;cl1\'olvimento de sistemas avan
çados de comunicação: ;\ produção, descnvoh'imenlo, teste e 
lanç:Jmento de sistemas de naYCgação; o treinamento de pes
mal na utilização dêsses nOHlS sistemas e equipamentos; a 
l'eali7açào ele te~tes que possam f.;arantir a entrega dos UO\'os 
sistema, no pra70 previsto: a construÇ;'ío de todos os requisi
to' paril a prodllç.'ío, te')te, inspeção e manutenção dos noyos 
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sistemas; e a administração de todos os recursos envolvidos no 
Programa Polaris. 7 

Uma das iniciati\"as mais importantes e dispencliosas do 
SpeC/al Projects Office teve início em 1957, com o citado Pro
grama Polaris, e tinha duas características essenciais: a pri
meira era a própria complexidade do projeto, que en\'Olvia 
a fabricação e mont agem de cêrca de 70 mil peças diferentes; 
e a segunda, a premência de tempo, dada a situação militar 
da época. 

o Programa Polaris. por ccnseguinte, foi a motivação 111l

cial para a soluc;ão de um problema que não era afeto apenas 
àquele projeto específico: a necessidade da criação de um mé
todo nôvo para o planejamento, a avaliação e contrôle de 
programas complexos, já que os anteriormente empregados 
vinham se mostrando insatisfatórios para empreendimentos de 
maior nllto. Com êsse objetivo reuniu-se, em princípios de 
1958, uma equipe altamente qualificada para estudar a pm
sibil;dade da aplicação, em novos moldes, de métodos esta
tísticos e matemáticos. A equipe era formada de representan
tes técnicos da Boo!, A llen and Hamilton, a maior firma de 
consultores de emprêsa~ dos Estados Unidos, da Divisão de Sis
temas Mísseis da Locklzeed CorjJoration e do próprio Special 
Project Offire. Dêsse estudo em conjunto surgiu e desenvol
\'Cu-se o Program Evaluation and Review Teclznique, que se 
tornou imediatamente conhecido e divulgado através da sigla 
PERT. 

o PERT foi, ent;}o, adotado nas tarefas de planeja
mento e contrôlc: de execução elo Programa Polaris,8 com 

71 Polaris Management, Special Projects Office, Departament of the 
Navy, Washington, D. C. revised February 1961, pág. 3. 

8) Há alguma divergência nas fontes consultadas quanto à data 
de inicio da aplicação do PERT. A publicação Polaris 1l'lanage
ment, 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 Techniqwe, relata que a Marinha Ameri
cana ut:lizou-o em princípios de 1!)59. Dois relatórios publica
dos pela Ma:-inha, porém, informam que os estudos tiveram 
início em 27 de janeiro de 1958, e que foram ultimados em 
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resultados concretos extremamente auspiciosos. Não só o pla
nejamento foi realizado dentro do prazo previsto, como sua 
execução foi ultimada cêrca de dois anos antes da data pre
fixada. A repercussão foi imediata nos diversos setores da 
indústria de defesa e espacial dos Estados Unidos. Atual
mente, quase tôdas as organizações do Govêrno envolvidas 
nos programas espaciais e os grandes empreiteiros da indústria 
utilizam o sistema. A Fôrça Aérea Americana, por exemplo, 
começou a utilizar o PERT em fins de 1959. As emprêsas que 
desejam particip:u dos programas de defesa nacional dos Esta
dos Unidos reconhecem a necessidade de desenvolver seus 
conhecimentos sôbre o PER T para poderem competir na ob
tenção de contratos. já que o sistema tornou·se pràticamente 
compulsório. 

Mas a adoçiio do PERT pelas emprêsas privadas n~o se 
limitou à participação nos programas governamentais ou mi
litares: passaram a utilizá-lo em diversos outros projetos, fora 
daquele 'ampo de concorrência. Mais ou menos na mesma 
época er , que a Marinha Americana desenvolYia o PER T, a 
companltia DuPant. preocupada com os custos crescentes e o 
tempo exigido para levar novos produtos do estágio de res
quisa à produção, iniciou um estudo com a assessoria da 
Remington Rand Division da SPerry Rand Corporation, do 
qual resultou uma técnica bastante semelhante à do PER T 
e que se tornou conhecida como CPl\I ou Criticai Path Mc
thod, cujo correspondente em português é "Método da Trilha 
Crítica" ou "Caminho Crítico". 9 O uso dessa variação do 
PER T também se divulgou com grande rapidez, muito espe
cialmente nas indústrias de construção. Estudos semelhantes 
se sucederam e a aplicação do sistema foi-se estendendo a vá-

setembro, quando então aguarda'\'am apenas 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, Wa.shington, D. C., julhO 
de 1958, e PERT: Summary Report Phase ll, idem, setembro 
de 1958.) 

9) Robert W. Miller, "How to Plan and Control With PERT", 
Harvard Business RevieUl, VoI. 40, n.o 2, março-abril de 1962, 
pág. 94. 
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rias organizações, tanto no campo da administração privada 
como no da administração pública. Desde o advento do 
PER T grande número de pesquisas vem sendo realizado vi
sando sua adaptação a condições peculiares ou a objetivos es
pecífIcos. Em conseqüên6a, surgiram novos sistemas técnicos 
conhecidos pelas siglas LESS (Least Cost Estimating and 
Scheduling) , RAMPS (Resource Allocation and Multi-Pro
Ject Scheduling) e outros. De modo geral, tais pesquisas vêm 
sendo levadas a efeito por entidades militares e por grandes 
emprêsas particulares. Aquêle que quiser estudar detalhada
mente a evolução do PERT ficará surpreendido com o núme
ro de estudos realizados sôbre o sistema e suas variantes. Em 
1962, apenas quatro anos após o aparecimento do PERT, 
havia cêrca de 400 manuais, artigos e ensaios sôbre a nova 
técnIca. 10 Até o mesmo ano foram registradas pelo mepos 
40 variações do sistema com nomes diferentes, 11 o que cons
titui um indicador significativo da <tmplitude das pesquisas 
relativas ao sistema e suas aplicações. 

Seria arriscado informar com precisão quem introduziu 
o sistema no Brasil. Um dos centros pioneiros foi, certamen
te, o Grupo de Pesquisa Operacional e Computadores Eletrô
nico~ do Instituto de Pesquisas da Marinha, que talvez tenha 
elaborado o primeiro trabalho de grande repercussão sôbre o 
assunto. 12 Quase simultâneamente surgiram outros artigos 
em revistas especializadas em administração, todos em 1963. 13 

A Coordenação de Planos e Orçamento do Estado da Guana· 
bara publicou, então, uma série de apostilas sucintas para 

10) Charles W. Getz, op. cit., pág. 11 

11) Robert W. Miller, op. cit., pág. 95. 

12) Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia, "PERT: uma Técnica 
para Planejamento de Operações", Boletim do Clube Naval, 
n.O 173, 1963. 

13) "Leve a Bom Têrmo Qualquer Projeto", O Dirigente Industrial, 
vaI. 4, n.o 5, janeiro de 1963, pág. 15; "PERT; Tru
que Cientifico para Reduzir Tempo e Custos", Direção, n.o 13, 
janeiro de 1963, pág. 20; "Aonde Leva o Caminho 
Crítico", Direção, n.o 21. setembro de 1963, pág. 35. 
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uso interno, de circulação limitada, e a Revista de Adminis 
fração de Emprêsas da Fundação Getúlio Vargas, já em 1964. 
publicou um ens:!io sôbre o advento do PER T e suas impli
cações. 14 Também a Petrobrás elaborou algumas apostilas 
para uso interno. 

Não obstante ser a bibliografia sôbre o PER T relatiya
mente incipiente no Brasil e sua técnica pouco divulgada no 
meio empresarial, já em 1963 várias experiências significati
vas foram iniciadas, algumas delas relatins a empreendimen
tos complexos. A de maior vulto foi, tah·ez. de iniciatiya da 
Coordenação de Planos e Orçamento do Estado da Guanab:na, 
ao dar os primeiros e decisivos passos para a adoção do PERT 
no programa de obras públicas, tanto no planejamento e (011-

trôle de execução do conjunto como de cada obra isolada. 
Essa iniciativa, descrita na Parte lU dêste trabalho, teve im
plicações diretas nas diversas propostas Olçamentárias e en
volveu um amplo esfôrço de treinamento de dezenas de enge
nheiros a serviço do Estado, no que foram assistidos por lIm~l 
firma de consultores especializados. Para comprovar a vali
dade do sistema e demonstrar o seu mcc<lnismo foi escolhido 
o projeto de construção da Adutora do Guanc!u, a obra de 
maior vulto das que estão sendo levadas a efeito pelo Estado 
atualmente. Outra tentativa experimental foi inici(ltJa pela 
Companhia Vale do Rio Doce no planejamento e contrôle de 
execução do pier do Pôrto de Tubarão no Espírito Sanlo. En
tregue a responsabilidade a uma firma partÍcular de enge
nharia, a Divisão de Desem'olvimento daquela entidade esta
tuiu em contrato a utilização compulsória do sistema PERT 
na programação e contrôle da obra. Também essa experiên
cia será relatada mais adiante em suas linhas gerais. A Petrc
brás, em sua Refinaria de Duque de Caxias, também e'itá 
aplicando o sistema inicialmente no planejamento das "para· 
das" para manutenção, numa experiência que mostra resul
tados compensadores quanto à redução de tempo. O PERT 
também de\crá ser utilizado, em futuro próximo, no planeja-

14) Alexander Billo:!, "FERT: !\Ô';O Sistcmi!, de P'ane.iamt'nto <: 
Contrôle", Revista de Ad71linistmção de Emprêsas. vol. 'i. !l,r. 10, 
março de 19134, pág. Dl. 

I 
! , 
'. 
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mento de uma organização de ensino superior, segundo uma 
idéia de aplicação cuja sistemática será descrita neste traba
lho. 111 

o mesmo processo de expansão do PER T nos Estados 
Unidos tem-se refletido, em menor escala, no Brasil, onde o 
sistema tem sido objeto de uma divulgação crescente impul
sionada pela curiosidade elos administradores, despertada não 
só pelas publicações disponíveis como também pelas palestras 
,ucessi"as realizadas em centros como o Clube de Engenharia, 
a Fundação Getúlio Vargas e a Uni"ersidade Católica, Tam
bém tem sido caeIa vez mais intenso o intercâmbio de experiên
cias c contatos informais entre técnicos conhecedores do PERT 
e administradores nêle interessados. A repercussão dos resul
tados obtidos e sua di"ulgação em esferas cada vez mais am
plas indicam com segurança que o sistema será progressiva
menle aplicado no país, em escala sempre crescente, e 
constituirá mais uma técnica cujas linhas gerais serão de co
nhecimento obrigatório para os que desejarem manter-se 
atu<11izados quanto ao progresso das ciências administrativas. 

Poucos dados existem sôbre a repercussão do PER T na 
Europa. Uma das fonte5 consultad3s indica, porém, que está 
em franca utilização no Velho Continente. haja Yisto o depoi
mento de um membro da Academia de Ciências So"iética, 
Pro f. ~rark. :J. Golansk que, durante uma conferência n3 
Amcrican lHanagement Association, em junho de 1962, decla
rou que o PER T seri3 usado no planejamento de tôda a eco
nomia da União SO\'iética para o ano de 19fi3. A. Grã-Breta
nha lidera a aplicação do sistema na Europa Ocidental, 
embora com um atraso de dois anos em relação aos Estados 
Unidos. Quanto aos demais países, só há referência concreta 
ao C:madá, cuja indústria começa a utilizar o CPM.16 

15) O relato de tais experiências não esgota. certamente. o número 
das tentativas bra.:;:leiras de aplicação do sistema, tanto na 
Guanabara como em outros Ests.dos. Entretanto, um levanta
mento ccmpl2to seria, é óbvio, tarefa inviável. 

1 r; 1 Alexander Billon. op. cit., citando "Shortening Project Plan
:unz'". r;~'~:nr:ss Wef".o. 7 de .iulh0 de 1962. pig. 104. 



2. FUNDAMENTOS DO SISTEMA PERT 

Antes de conceituarmo~ e detalharmos o mecanismo rIo 
sistema PERT, será aconselhável a exposição de uma série de 
aspectos relevantes relacionados com as idéIas de planejamen
to e contrôle administrativo, para uma compreensão mais am
pla e segura de tôdas as implicaç'les daquela técnica. 

Deve-se salientar, antes de tudo, que o PERT é de con
cepção bastante ~imples, e é neiS3 simplicidade que reside 
seu grande mérito. Um de seus z:,pedos essenciais é que sua 
adoção pràticamente obriga o responsável, ou os responsáveis, 
por um dado projeto a planejarem suas atiYidades de forma 
detalhada, racional e lógica. Uma vez feito êsse planejamen
to, e elaborada a respectin programação do projeto, o admi
nistrador passará a dispor de um seguro instrumento de 
contrôle de execução, mais poderoso do que os atualmente 
disponíveis. Os métodos anteriores ao PER T possibilitavam 
apenas uma programação geral das atividades, prevendo-se 
somente as grandes etapas do projeto. Os detalhes surgiam 
durante o correr das operações e as dificuldades e impedimen
tos só eram pressentidos quando a ação preventiva não se 
fazia mais possível. Conseqüentemente, as tarefas de plane
jamento, programação, coordenação e contrôle, quer se tra
tasse do projeto como um todo, quer de seus segmentos, 
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tornayam·se extremamente difíceis, quando não impossíyeis. 
:.'\fesmo o gráfico de Gantt, de uso tão divulgado, não per
mite repre~entar a inter-relação da~ di"ersas atividades de 
um plano. Ao dispor estas atividades lU forma de banas 
horizontais. num sistema de eixO'i, o administrador "é·se to
lhido em sua tarefa de comparilr prGgre3~os em relação a 
barns que representem um trabalho que cubra longo período 
de tempo. 

Ao desenvolver-,c determinado 11H'( anismo de planeja
mento e contrôle de projeto" que poderá esperar dêle o admi
nistLlclor: Inicialmente, aue êssc mecanismo forneca um pLl
nejamcnto 'istemático pa~a o de~enyojyimento do' prográma 
de ação, com os detalhe\ desejados jntegranrlo-~e J1t'le as variá· 
veis tempo, recursos di'ponívcis c CU!ito operacional. Em 
segundo lugar o ~jstcma eleve permitir a elaboração rápida dC' 
planos alternativos, que possam mostr~q' ;lS cO!1SC'qüéncias das 
alterações na seqiiênci:l de ati\'i(':lclc'. ou - o que é- extre· 
mamente importante - (bs modo ;Gl~'Õ(S introduzidas na, Y:l
riáveis em·olvidas. \-Ias ;5'0 ail'la n;'o :;ed suficiente. O 
~istema deverá conter um meGlJ;:,mo c!int'mico de informa· 
ções, capaz de pD,~ibilit:lr II acln: 'liqr:,','Ô!o a, ações corretivas 
necessárias, an!es que os efeitos (:::: (lctermin,!(lo ohstáculo \T

nham a ser efeti,·a·mentc sent;clns. () ,i<tcm:t t::mbém dc\"crá 
permitir informações rápidas súbre o :m(/;:!men~o do projeto 
a todos os níwis da organi/:lç:io. J11lJ11:l lingll:1gem acessíyC'l. 
Deve possibilitar à administraC:Jo atingir o "ponto ótimo" lU 

utilização dos recursos dispol1h"ci-;. disciplinando a introdu
ção de recursos <1dicion:tis. De\"" ;)crmitir (pIe <3cla dcpartil
mento participante do projeto, 011 (,ida rC'}Jol1sú,c! por sego 
mentos específicos, nja qual a sua rc1ac;:i0 com o program.i 
total e qual o impacto de sua ação. DeY'~ prc\"C'r economi:l'i 
efetivas de tempo ou custo através da concclltraÇo de interesSe' 
nos segmC'ntos realment~ vitai~ do programa. iqo r.\ a apliGl' 
ção do princípio da exceçào. O treinalT.cnte do pessoal emol
vido no sistema deve ser mínimo. )"('(pcr:.'ndo pouco te111]1'1 
de adaptação, E, na medida do possÍn:!. que () trJPmel!to ,L,. 
dados quantitativos POS,':l ser mecmi c,clo. 

o PERT é o 'Ístem:l '111(' lp:li, ,.~ ;':)!q"im:l df'-,<;c id';lJ. 
tanto (orno in\tr\1111cn t.0 (]r> pbncjJmCl~tn (muo de rontrt)le, 
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!unções que têm ocupado lugar de grande destaque na mo
derna literatura de administração. Aquêles que têm aplicado 
o PERT indicam que êle provàwlmente avulta como o sis
tema mais completo dos já idealÍLado~ dentro da tecnologia 
administrativa p.lla as funçõc~ de planejar e coIltrolar. Vários 
autores de relêvo têm escrito sôbre os :.t,;pectos collSiderados 
essenciais dos sistemas de contrôle: é curioso observar-se como 
u PERT atenclt :t todos os re<}ui-;itos citado~. 

Em tese, a idéia de contrôle 1 efere-se a qualq uel' processo 
que oriente uma dada atividade na direção de um objetivo 
predeterminado. A essência do conceito está na. detenninação 
LOntínua do fato de a atividade haver, ou não, atingido o~ 
resultados desejados; isso automàticamente implica a detenni
nação prévia de resultados desejados e, como é lógico, a exis
tência de um planejamento e contrôle como dois processos 
intimamente ligados e interdependentes. Qualquer sistema de 
conu·ôle envolve. necessàriamente. quatro componentes fUIl
damentais: (a) a existência de um critério de avaliação. (b) 
um instrumento pelo qual a atividade possa ~er l1lcnsurad;t. 
(c) um meio de comparação entre a atividade e o critério 

estabelecido, e (d) tlnl Il1:,:mi~nlO que poss:t corrigir a ativi
dade a fim de se alcam,arem m resultados desejados. 11 U 
PERT satisfaz integralmente a (',ta~ quatro condiçõe~. 1'\0 
que se refere à mensuração d~l atividade. por exemplo: 

... a eficiência de UIll ~ist('ma de contrôlt: depende 
da rápida pl estação de informações de resultados à~ 
pe,~oa~ q LlC têm u poder de efetuar as mudanças . 
..\. unidade de mensuraçãu de\'c ser coerente com o 
llitério predetenninado e infonnaclü de fonna a 
fJci!itar uma comparação. l' 

:\ l ,se :,entillo, deve-sc notar que grande patte do pensa
mento admini,trati\·o eD\'ohe o e~tudo de variações. A partir 
do momento em que qualquer atividade permite variações é 
ímpcrtalltc para o :tdministl;tdcr detelminar o' limites den-

17) w. \,·:\~!·en r::\Yl~L':; e joseph L. :\Iassie. Managcmc;:t: analysis, 
COliLi!P: s and (;~!:,e;;. 'Urü·,er.siry cf Kentucky, Prentice-Hall Inc., 
Englêwood Cliffs, ~~. j., 19ü1, pág. 178. 

18) Idçm, púg. 179. 
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tro dos quais a variação pode ser mantida e a atividade ser 
ainda considerada "sob contrôle". Assim, o administrador 
precisa ser capaz de distinguir entre as variações sem impor
tância e aquelas que indicam a necessidade efetiva de uma 
ação corretiva. Se êle se preocupar com os problemas, cen
tralizando-os sob sua deci~ão, acabará ocupado com assuntos 
triviais e não terá tempo para as variações que requerem sua 
atenção. Êle precisará concentrar-se nas exceções e nos pontos 
de estrangulamento, e para concentrar-se nessas variações im
portantes precisará de técnicas que mostrem ràpidamente os 
problemas relevantes. :\Iétodos simples de comparar resulta
dos com objetivos preestabelecidos muitas vêzes poderão dar
-lhe uma visão mais ampla dos problemas que enfrenta. 19 

Dentro do sistema PERTas variações podem ser previstas, 
já que êle integra racionalmente o método estatístico no cál
culo das estimativas de tempo, como será explicado mais adi
ante. A distinção entre as variações sem importância e as 
que indicam a necessidade de ação corretiva também se ma
nifesta de forma nítida no PER T. Outro aspecto importante 
relacionado com a problemática dos sistemas de contrôle refe· 
re-se à natureza da decisão corretiva. Nesse sentido, o admi
nistrador está, muitas vêzes, tão ocupado que precisa utilizar 
técnicas que o auxiliem a tomar uma decisão. Suas observa
ções são apenas amostras da atividade total e por conseguinte, 
êle precisa ponderar as probabilidades, de forma a evitar dois 
tipos de erros: a adoção de uma ação corretiva, quando esta 
não 5e faz necessária; e omitir-se quando se faz necessário 
agir. Presumindo-se que o administrador tenha sentido a 
necessidade de agir, decorre a necessidade de determinar o 
tipo de ação. Mesmo quando o administrador pensa haver 
encontrado a melhor ~olução, outros problemas precisam ser 
enfrentados, como, por exemplo, considerar sua ação em fa
ce das múltiplas relações com outros administradores, supe
riorc5 ou subordinados. 20 O sistema PERT muito o facili
ta, já que permite ao administrador verificar a maneira pela 
qual determinada ação. num dado segmento de um programa, 

19) Idem, pAgo 179. 

20) Ibidem, pAgo ISO. 
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poderá afetá-lo como um todo. Há bastante tempo que os 
ensaístas de administração alertam para a necessidade de um 
"sistema integrado de administração", qual seja. a disponi
bilidade de uma técnica que possibilite ao administrador uma 
Yisão ampla do fato administrativo. O PERT foi certamente 
o passo mais importante nesse sentido. 

Já foi mencionado que um dos problemas centrais elos 
sistemas de contrôle é o processo de comunicações existente. 
Esse processo, dentro do PERT, toma exatamente a forma de 
feedback, isto é, o processo de se ajustar uma determinada 
ação com base em informações sôbre resultados obtidos, de 
forma contínua e cíclica. 21 f:sse conceito é fundamental não 
apenas para a própria compreensão da dinâmica do PER T, 
como também constitui atualmente um dado de grande relêvo 
na própria teoria das organizaçÕ€s administrativas. Baseado 
originalmente nos trabalhos de Norbert \Viener,22 está rela
cion<1do com a moderna teoria de comunicações a qual, por 
sua vez, depende diretamente de um nôvo campo de conheci
mento, a engenharia de comunicações. Essa teoria envolve 
dois conceitos importantes e relativamente nO\'os: os conceitos 
de entropia e homeostase. O primeiro refere-se ao grau de 
desequilíbrio e caos existente num sistema, ao qual somente 
pode opor-se o trabalho de organização, na dependência pri
mária do processo de comunicações existente (já que as de
cisões relacionadas com a organização baseiam-se sempre em 
informações recebidas). Há uma série de fatôres que expli
cam essa tendência permanente ao desequilíbrio interno de 
um sistema administrativo: distorções voluntárias ou involun
tárias nas informações enviadas ao (entro ele decisão, a pró
pria complexidade das grandes estruturas hierárquicas, a inér
cia gerada pelo caráter impessoal das organizações, as diversas 
mamfestações de resistências a mudanças pelas pessoas ou gru
pos envolvidos etc. Contrapõe-se a essa tendência negativa 

21) O têrmo ainda não tem uma tradução pacificamente aceita para 
o portuguê.s. Alguns autores falam em "retro-informação", outros 
em "contrôle retroativo". 

22) Norbert Wiener, The Human Use Df Human Beings, Doubleoay 
Anchor Books, New York, edição revista em 1954. 
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~~queLt 1!lallife~Lllb por fôrças natuLtis ou impo~tas que PlO
; '.":lm c~labeleccr o equilíbrio e a h:u monia, incentivando 
.. , l!1ltdanç3, necessári;:;s para a man li tenção da ordem dese
jada, Es,a tendência é a homeostaoc que, por conseguinte. 
é um plOcesso essencialmente dinftmico e de n:Hurez;, invariá
\eL l1!:~Ilifestada nos diversos meC:lIlismo'i de planejamento e 
coutrôle idEalizados pelas organil.ações. 

O lcconhecimenlO da necessidade de ,e combater a entro
pia em ,istemas administrativos pnwocoll o nascimento de 
lI',~:, nova disciplina IIOS anos do pós-guerra: a cibernética, 
uu ü c"wdo do contrôle e da comunicação. cuja idéia central 
é o processo de feedback. f.sse processo tcm uma grande varie
,bel", de aplicações: por exemplo. no ca~o dos pl'ofessôres que 
ialUH pergunws aos seus alunos ou le:!lilam testcs para aqui
latar o grau ele desenvolvimento do grupo e, com base em 
tais informações, condicionar o andamento, o conteúdo ou 
u ritmo do curso, Ou é o caso de um ator que durante seu 
desempenho observa a reação da platéia. Se esta reagir entu
siàsticamente, êle saberá como continuar atuando; se reagir 
negativamente, perceberá que deverá mudar a linha de seu 
desempenho e agirá de acôrdo. Por conseguinte. a noção de 
jcedback implü,a o fato de haver um fluxo permanente de 
informações, fluxo êste que tem efeito recíproco sôbre a ação. 
t-:s~e sistema deve obedecer necessàriamente a um padrão cí
clico: o fluxo de informações deve atingir o ponto de ação, 
ser encaminhado ao ponto de decisão e então retornar ao 
ponto ele açio, com novas informações ou, ,e fôr o caso, novas 
instruções. Um elemento básico em tal processo será o órgão 
sensorial, i. e., o lIlstrumento através do qual ~e obtém a in for
Inação. 23 

.1\ fim de conduzir a uma melhor compreensão do funcio
namento dêsse processo no sistema PER T seria interessante 
lima exemplificação mais detalhada e gráfica de sua aplicação, 
bem como de suas duas manifestações, obedecendo a um ciclo 
"fechado" ou "aberto". A ilustração clássica do conceito de 
feedback é a de um termostato, suficiente para mostrar as duas 

23) John M. Pfiffner e Frank P. Sherwood, op. cit., pág. 299. 
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variações. ~ste aparelho é um instrumento de contrôle que 
mede a temperatura real, compara-a, com a tempentura pla
nejada ou desejada, transmite a informação dessa diferença à 
fonte de calor que imediatamente faz as correções necessárias. 
Um diagrama simples pode tornar claro êsse sistema: 

r FATOR A SER 
CONTROLADO 
(TE,'-\PERA TURA) 

FONTE DE ENERGIA 

(AQUECEDOR) 

GRÁFICO I 

ÓRGÃO SENSORIAL E 
CONTROLADOR 
(TERMOSTATO) 

SISTEMA FECHADO 

o diagrama acima constitui um sistema "fechado" de con
trôle, isto é, o ciclo de operações é auto-suficiente no seu me
canismo de correção. Esta é a idéia central do processo de 
automação, com um sistema automático de contrôle que im
plica a utilização de um mecanismo sensorial que verifica as 
operações de urna máquina e sua produção em relação a um 
critério predeterminado e transmite essa informação à má
quina, que por ~ua vez faz os ajustamentos necessários. Tal 
sistema é mais freqüente nos processos de produção industrial. 
Os sistemas de contrôle administrativo, dentro do conceito 
de feedback, diferem dêste por serem "abertos", isto é, pres
supõe maior interferência do elemento humano, que age como 
o ponto de decisão (gráfico lI). 

É fácil perceber como êsse modêlo se aplica aos processos 
de comunicação e contrôle de uma organização. Um admi
nistrador determina sempre alguns padrões específicos, con
forme a natureza da operação. Quando se denuncia a exis
tência de condições que se desviam daqueles padrões previstos, 
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GRÁFICO II 

aciona-se um mecani~mo de iniormaçi'íes pelo qual o admi
nistrador toma conhecimento dessa variação e adota as medi
das corretivas necessárias para que a oper:J.ç:lO volte a obede
cer 30S padrões inicialmente estabelecidos. 

Dois tipos de situações podem ocorrer nesse ciclo. O pri
meiro refere-se ao mecanismo de inforn13ções: alguns processos 
são estabelecidos de forma tal que o administrador só tome 
conhecimento de variações quando estas realmente ocorrem; 
se a execução caminha normalmente, ê1c não é informado. 
Por conseguinte. é a aplicação do pl incípio da exceção. Ou
tros processos, por seu turno, prevêem um sistema de comu
nicações sistem:íticas com o administrador independentemen
te do andamento das operações, a fim de que êle seja infor
mado de forma constante dos resultados obtidos. 

O sistema PER T é uma modalidade de aplicaÇlo Jo fad
back, dentro de um ciclo "aberto". Vimos que, ao planejar 
um projeto, seu responsáwl determina os padrões a ~(:r(:m esta
belecidos, expressos normalmente em função de tempo e cmw. 
À medida que o projeto vai sendo executado, os encarregados 
das operações informam sistemàticamente ao agente contro
lador sôbre o andamento do programa. através de relatórios 
periódicos. Com base nessas informações. êle wrifica os ajus
tamentos que se fizerem nccess::írios e comunica Sll:''i dfci"õe, 
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ao ponto de ação, isto ~, :lquclc'; encarregados da~ operações, 
e com isso complcta-.,e () (i~lo, 

.É'.ste ei( lo. lJUl(~lJl. tel!! Ulll :bpecto extremamente impor. 
tante, comum :1 redes os mecanismos de eontrô!c: a existência 
iuentável de l!!'~ leIto pu íoclo de tempo entre a incidência 
de um êrru (des\'Ío on rcla~:io a um determinado padrão), 
a comunlca(ío dfs,,~' {'lTO ao centro de decisão, a tomada da 
decisão correti\'a. a inform:tS'ão desta ao ponto de acão e a 
implantação da medida correti\'<l. 

:\0; "i,temas "fe(hado~" essa lacuna'" bastante reduzida. 
Algum processos operalion:lÍs S:10 estabelecidos de forma tal 
que a (orre~:io é feiLl :ltl:om~ltiC1mente, em tempo despre
zível. 

?\Ias os sistemas ;ldmini~lrati\Ü'> de (ontrôle S:1O normal
mente "abertos", e sempre h:'l Ulll cespaço de ~empo entre a 
ocorrência do de~\'io e sua correcão. O mecanismo de contrô
le, portanto, fixarft UIII si~teIIla ~Ic comunicação que terá fre
qüência jmtificá\el pelo rigor a CJue se quiser obedecer. Isto 
é fundamental no" programa, do PERT, ao se estabelecer a 
freqüência do wntrôIc. :\05 projeto~ em que as correções 
devam ser feitas no menor espaço de tempo possível. as infor
mações sôbre o aliciamento das opcrações podem ser até mes
mo di:írias - () yue implica U!l1 custo OpCl acionaI bastante 
elevado. Qu::md'J tal exigência não é expre~,:l em têrmos tão 
rigorosm, a, ÍIl[ormações podem ser sem::mais ou bissemanais. 
Dependerá do administrador elo projeto fixar a freqüência 
das informações que quiser receber e a rapidez requerida do 
sistema transmissor. 24 

24) O exercicio do CO!1trôle dentro do conceito de ;eedback - do 
c;u::.l o contrõJe ~través do sistema PERT é uma modalidade -
llpresenta uma série de out:·os problemas, cuja descrição nos 
levaria ~lém dos objetivos dê.ste trabalho. Um dos mais impor
tantes é a "supercol'l'eção do êrro", que pro;'oca a oscilação do 
sidema controlado, isto é, o faz oscilar em função do padrão 
1 fq'-lCl'lao. Se a o<ocilaç"o fúr 2~tável (mesma freqüência e mes
ill3. amplitl:de'. o êrro p2rlc,nscel'á, mas obedecerá a um pa
cirúo próprio. Se houver renc.fncLt para "supercorreção" cons
tante, então será provável a incidênc'a de um êrro maior. Tal 
oscilação de sistema é tlm fenômeno bastante geral no contrôle 
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Assim, o contrôle através do feedback e um processo cir
cular e êsse ciclo contínuo de fixação de objetivos e padrões, 
de comunicar resultados e de proceder às correções necessárias 
não é somente a essência daquele processo, mas também a 
própria essência da idéia de contrÔle nas grandes organiza
ções administrativas. A concepção da natureza dclica do 
processo administrativo não é nova, tendo sido prevista por 
Fayol no início do seu século e reforçada por vários autores 
da escola normativista que se seguiram. O ciclo criado por Fayol 
começava com a previsão, daí passando para o planejamento, 
a organização, a coordenação, o comando e o contrôle, recome
çando o ciclo com nova previsão. Em 1956, Edward H. Litch
field imaginou um ciclo iniciado com a tomada de decisão e 
seguido dos estágios de programação, comunicação, contrôle 
e reavaliação. O têrmo contrôle passava a ser reservado para 
as ath'idades de fixação de padrões e coação. O aspecto de 
"previsão" do contrôle está contido na atividade da reavalia
ção, isto é, na reconsideração das decisões básicas que orien· 
tam os programas sob contrôle. Assim, uma organização pode 
estar funcionando bem em função de seus objetivos parciais, 
mas estar desorientada em função de seus objetivos finais. 
Seria o caso de um navio mantido em "linha reta" - mas na 
direção errada. 25 

Sherwin fêz uma análise semelhante do processo de con
trôle, introduzindo a idéia de planejamento como reavalia
ção, diferente do contrôle (que simplesmente conformaria as 
operações com padrões obsoletos para programas obsoletos) 

de eventoo cicl1cos (os ciclos economlcos, por exemplo) e cons
titui uma das grandes limitações do feedback, da qual o PERT 
não pod~ fugir, embora minimize sensivelmente a freqüência 
e a amplitude dos desvios. (W. Warren Haynes e Joseph L. 
Massie, op. cit., pág. 185.) 

25) Edward H. Lichfield, "Notes on a General Theory of Adml
nistration", Administrative Science Quarterly, vol. I, junho de 
1956, citado por Charles E. Redfield, Communication in Mana
gement, The Un!verslty of Chicago Press, 1958, pág, 154. 
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de que resulta o fato de nm-as decisões poderem conduzir 
a novos programas com nm-os padrões. 26 

A compreensão do processo administratiyo como sistemZi 
cíclico é fundamental para a compreensão da natureza essen· 
cial do PER T e de sua grande potencialidade. Até agora as 
emprêsas estavam cientes de que, ao criarem e executarem um 
programa qualquer, obedeciam, conscientemente ou não, a 
êsse ciclo - mas careciam de um sistema operacional que inte· 
grasse seus componentes num todo lógico e funcional. 

Até há bem pouco tempo a palavra "planejamento" era 
considerada tabu. Hoje esta função passou a influenciar di
retamente os processos organizacionais e os planejadores co· 
meçaram a deixar suas "tôrres de marfim", descendo de seu 
pedestal de criadores intocáw'is para trabalharem em contato 
constante com o pessoal de C'xecução, reconhecendo o plane
jaml~nto como parte integrante do processo global. Embora 
o problema da integração entre planejamento c contrôle como 
Yariáveis interdependentes já tiwsse sirIo despertado. ainda a~
sim essa conjugação era feita as~istemàticamente, sem um me
canismo disciplinador. O PER T foi a melhor técnica conse
guid,,_ até agora, tornando-se um dos progres~os no yelho ideal 
dos administradores: o de um sistema integrado de adminis
traçiío, que completasse o cido das atiYid,,(]es administrativas 
numa seqüência unificada. 

Os benefícios oriundos de um sistem3 integrado podem 
ser ústos sob dois prismas diferentes: o primeiro, conforme 
já analisado, refere-se à criação efetiya do ciclo operacional 
planejamento - execução - contrôle - replanejamento. no 
correr da execução de um projeto. O segundo aspecto é a 
integração entre os diyersos estági05 de execução de um pro
grama, que até então eram processados, em 2;rande parte, 
como unidades autônomas. Exctrplo (lá~"lco dessa fragmen-

26) Douglas S. Sherwin, "The Meaning of Control", Dun's Review 
and Modem Industry, vol. 67, janeiro de 1956, págs. 45-46 e 
33-85, citado por Charles E, Redf~eld, op. cit., pág. 155. 
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tação de fases num me <mo prccesso encontra-se no desem:ol
\'imento de um nô"o produto industrial. que obedece "grosso 
modc" a três fases: pesquisa, desenyoh-imento propriamente 
dito e comercialização, c;-:da uma delas subdi\'idindo-se em 
fases distintas. ?\a prirmira fase. a emprêsa procede a um 
escrutínio de noYas idéia, (' seleciona aquelas que julga de 
maior \"alor potencial, p;:ss~lndo em ~eguicla às suas especifi
cações em têrmos de de,cmpenho. aparência, preço, custo etc. 
Uma "ez apro"ada a id{'ia, entra-se na fas~ de cIesem-ol"i
mento: projeta-~,e o produto e testa-se a pmsÍ"el reação do 
mercado e as caractcrístic;" do procC~'iO ele produç50. quando 
então se detalham os [,rogram3s ele produção e mercadologia. 
A reação do mercado ao nô"o produto estabelece um processo 
de feedback, que conduz à a"aliaçJ.o e melhoria do produto 
que só então começa ~l [2lcr pane da linha normal de pro
dução da emprêsa. Em algumas indústrias ele maior porte êste 
processo global poele In-ar "ários anos. Conforme o produto 
isso representa um iny('s,imento mbstéil1cial. Logicamente, 
do ponto de \'istJ estrull:ral ela organizaçiio. um processo como 
êste exige a partlcipação simultânea das unidades de pesquisa 
e desen\'oIYimento, produção. distribuiçJo. \'endas. finanças e 
administração, em cada uma de Sll:1S {;l',c'. de form:1 até então 
pouco coordenada. 

A aplicação de um ~i'itema integrado de administração em 
projetos dêsse tipo pode ter grandes repercussões nas organi
zações funcionais tradicionais. Alguns ;!'.1tores têm afirmado 
que a utilização do PERT pode significar um nôyo modêlo 
de organização, estruturado em função dO' objeti\'os dos pro
gramas. c\ melhor coordenaçãQ entre ;!, áreas funcionaiS da 
emprê~a pode redundar em sensível economia percentual de 
tempo e custo na elaboLl\~io do nôvo produto. A mesma idéia, 
aliás, encontrou aplicação prática no campo orçamentário. A 
proposta orçamentária para determinado projeto pode ser sub
diYidida numa siTie de etapas distintas. da me5ma forma como 
o pode a própri:t elaboraçJo orçamentári:l global. O Estado 
da Guanabara, por exemplo, subdividiu as atiYidades de cada 
obra ou conjunro de obras em 11 fases. desde o anteprojeto 
ou estudo preliminar até a aceitação provisória da obra ter-
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minada, 2. integrando cada uma das fases dentro de uma se
qüência unificada. 

o reconhecimellto da necessidade de se obter um si~tema 
integrado ou unificado de administração não é recente; o que 
é bastante recente é o aclyento de uma série de técnicas que 
possibilitaram a concretização de um ideal teórico que yem 
sendo expresso há dezenas de anos. .\Iary Parker F ollett, por 
exemplo, afirma: 

"Parece-me que o primeiro teste de administração de uma 
emplêsa e de uma organilação industrial seja o de saber 'c 
tem uma emprê,a com tôdas as suas partes de tal modo {oor
clenClc!as e sua5 ati"Íebdes estreitamente interligadas e ajus
tadas, de tal modo unificada, entrelaçada e integraeb que essa~ 
atividades constituam uma unidade operacional ... i. e., não 
um acúmulo ele p:ntes dÜ,tint;lS e sim o que eu chamei de "to
do funcional" cu unidade integracb ... (:ste princípio se aplica 
à relação en tre as pessoas. os serviços e os departamentos ... 
Como conseguiremos uma unidade integrada?" 28 

1'\a \'erdade. apesar de todm os Requintes teóricos que 
~e seguír.:lm a e'Soa obserYacJio. hoje quase acaciana, até pouco 
tempo atrás 05 adminÍ'tr;dorc5 de organizações complexa:> 
não dj'lpunham de uma instrumentali(bde técnica que lhes 
Fossibiliussf a (oloca(:;';o elo problema em lêrmos concretO'. 
O grande obstáculo de ordem pdtica, [lJrece que estJ\'a na, 
limÍt;.:(Jics elO'i ,j5tcmas de cOl11unicaçôes. O desen\'oh'imento 
,;c pós-guerra do- computadores c cios sistemas de processa
mento df' dados tornaram pos,í"el o manu'ieio de grandes 
quantidades ele informaçõe'\, de forma rápídJ, permitindo sub
mcte!'-~e à eonsidcra~ão centralizada "árias coisas que ante
riClmcnte somente o poderiam ser com base na descentrali
C'a(~0, Tal cJpJcidade ele ccntraliZ;Jf inform:1çÕe5 Jmpliou o 

27) Cocrdenação d" Plane:; c Or-;amento do Estado da Guanabara., 
."'armas de Elaboração da Proposta Orçamentária para 1965, Ser
viço de Divulga~ão, 1964, pág. 3,'9. 

::8) i'.!ery Parker Fúl1ett, Dynamic .4dministration, ed. Henry C. Met
e2l! e L. Urwick Harpe!', :-:Icw York, 1942, pág. 71. 

---- ._-------' 
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poder de contrôle do administrador e tornou possível a apli
cação de um conceito nôvo e estimulante em teoria de orga
nização: o de reunir num todo coeso e notadamente econô
mico, todos os a~pecto5 da vida administrativa de uma 
enrprêsa. Com isso, um nôvo têrmo está surgindo na litera
tura especializada americana: unified operations management 
(UO~I), ou administração de operações unificadas, que cons
titui uma nova "filosofia administrativa", da qual o sistema 
PERT é, talvez, a manifestação mais importante. 

O aspecto essencial dêsse esquema de um "sistema total" 
para organização está em encará-Ia como um todo, tendo como 
elementos básicos (I) o planejamento e a previsão, (2) o esta
belecimento dos tipos de dados necessários e os melhores 
métodos de consegui-los, (3) o uso de técnicas científicas para 
analisar tais dados ou hipóteses de trabalho, e (4) um sistema 
de informações que forneça os dados pertinentes na forma e 
no tempo necessário para a tomada de decisões. 

Essa unificação objetiva decisões melhores e mais rápi
das, orientadas no sentido da "otimização" dos recursos; ad
ministração por exceção; decisões mais automáticas; redução 
do número de reuniões, e maior reduç50 dos custos adminis
trativos. 29 

Uma publicação especializada em problemas administra
tivos sentiu essa mesma necessidade em têrmos relativamente 
simples, explicando a razão do entusiasmo despertado pelo 
advento do PERT: 

Administração é como malabarismo. O problema é 
manter tôdas as bolas no ar; mão-cle-obra, máquinas, ma
térias-primas, partes comronentcs, programas e custos. 
Um deslize e pronto~ tudo yem ao chão. Nos métodos tra
dicionais de planejamento não eram raros os desmoro
namentos. Planeja\'am-se as diversas etapas de um em
preendimento, sua duração, recursos necessários etc. ~Ias 

faltava à administr;:ção um processo que proporcionas-

29) Arnold O. Putnam, E. Robert Barlow e Gabriel N. Stilian. Uni
fred Operations Management; a Practical Approach to the Toial 
Systems Concept (New York, McGraw-Hill Book Co. 1961). 
pág. 20. . 
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se uma visão do inter-relacionamento dessas diversas fases. 
Tinha-se à mão tôdas as peças do quebra-cabeça, mas 
não se sabia como elas se encaixa"am: decisões eram to
madas sem completo conhecimento das conseqüências 
globais ou seus efeitos sôbre determinados objetiY05. M 

Encarar o sistema PER T como instrumento que pmsibili-
ta ao administrador visão global de um dado projeto, traz, 
necessàriamente, a lume o tão debatido problema da forma
ção de generalistas em administração, em contrapo~ição à 
costumeira microvisão do especialista. Alguns autores têm 
conjecturado sôbre a possibilidade de o PER T servir de im
trumento auxiliar na formação dêsse tipo de administradores. 
Técnico norte-americano narra de forma otimista a experiên
cia de sua emprêsa, sob êsse Ilspecto, ao afirmar: 

nosso povo é constituído principalmente de téc
nicos especializado~ num âmbito variado de disciplinas. 
Esta era de especialistas em que atuamos tem-nos dado 
pessoas de visão muito estreita, altamente dotadas num 
determinado campo mas com pouca percepção das outras 
tarefas envolvidas ... e com uma compreensão limitada do 
projeto global. Na nossa indústria atual precisamos ur
gentemente de pessoas interessadas no projeto total ao mes
mo tempo que resolyam seus próprios problemas - homens 
que possam apreciar uma tarefa através dos olhos da en
genharia, da produção, das finanças e dos serviços de cam
po, bem como através de suas especialidades primeiras. O 
PER T está nos ajudando a incrementar êsses genera
listas. 81 

Nessa apreciação rápida sôbre os múltiplos aspectos da 
fundamentação do sistema PERT, podemos adotar em linhas 
gerais dois prismas de observação: o primeiro prende-se às 
características mais simples e específicas da técnica, expressas 
em têrmos de objetivos, vantagens, elementos componentes 

30) "PERT, Truque Cientifico para Reduzir Tempo e Cw:tos", in 
Direção, op. cit., pág. 21. 

31) Austin McHugh, "Using PERT for Contract Administration", in 
Gabriel N. Stilian PERT: A New Management Planning and 
Control Technique, op. cit., pág 124. 

._-~ 
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etc., prisma êste adotado quase que unânimementc per todos 
os ensaístas e técnicos consultados, e OU" Cn!l,t;';)i também J 

tônica dêste trabalho. O <;egundo po;un c'e ,iqJ rdcre-~e ;1 
posição do PERT dentro ela teoria adn:ini5;l";"ti-.;1. i,to é, eO'110 
dado da teoria de organiz;:;ção atual e sua interpretação ou 
compreensão. Vi,to sob êssc prisma, o PER T adqnire dimen
são no\'a, mas sua análise le\'ar-nes-ié! ;!lém C:C':; ohjeti\os esta
beleodos p3ra êste \'olume. ~Ia", dentro dê·cc el1f'zi1~c teórico. 
não nm podemos furtar a umJ. análi,e cl::! afirm;,ti'a de que (' 
PERT é um instrumento ele "j":lcionalização'·. hto cresce de 
importància na medida em que. ao 3reitar-se ou rencg::r·,e a 
"alidade ela idéia da "aç,~o r<1CiOlnl" em ;.d;j1ini~trz.ção, 'êm 
à (on;) lima série de ;Jl.:;umeEtc" a Ln,'r o'.: rontra a própri;j 
idéia do PER T. DesS:\ di~Cll<:;ãlJ rcsu!t;l. incl~J 1:Jj t:n-elmentc. 
a rararlerística mais geral e l11Jis im;;r.rt:lntc elo si,tema, nen
t1'O da tcoria administratj";l: a de unia 1 écnirJ profundamente 
imbuída das teses da teorja tradiciol1:11 e forn{ali,ta de orga
nização que, por sua \T/, prO\ém de uma combil1::Jção filo;ó
fica de absolutismo, racionalismo e llHl,1 iilíerprNJção do ser 
humano como um autômato. 

o conceito de açãlJ racional pode ser definido como a 
ação corretamente calculada para a obt::nç;:o clm fins coL
mados, com um mínimo de perda em r::laçio a autrc'. ih" 
também perseguidos. ~~ Lógicamente. uI conceito tamÍJón 
funciona, palavra por palana, P;U<l se definir ;i r:\úo de ,Cj 

do PERT. O E'studipso de administL\c:;~ s"bc que a tt:ori;~ 
formal de organização ~(' caractEriza nicid;mente ~x'lo seu :d'" 
grau de racionalidade. De acôrdo com su;: PCLpcctin., o ad
ministrador "maximiza" a procluti\iclade numa b,ISC racional. 
da mesma forma que se: "maximiza'· comportamento do "!1Q
mem econômico" dentro da reoriCl econômica cl;issiCl. -\" 
decisões administrativCls dewm ser tom,lcbs em n~':,:1 ele plenJ 
consciência e, presumh-elmentc. r0111 conhecimel1to completo 
das alternatÍ\·as. Por exemplo. o, engenheiros ;n~l';.lstrjai< de
"em racionalizar os prcccssos produti~:o"i ltLlyés da busca d" 
one best ll'ay para a reCllizaçi'ío de raclrt F;l:)alho e os funcÍo-

32) Dwight Waldo, Estudio de la Admin:strac(,;; p;,;';Z·c~. :2:.:'. A:.:'~ihH. 
2.a edição. 1964. pág. 10. 
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nários devcm aderir a êsse comportamento racionalizador no 
exercício de suas funções, ~~ 

As obras de Taylor, como o mod&lo weberiano. incorpo
ram tais pressuposto" O "tipo idcal de burocracia prevê, en
tre outros pOllto~, a reduc:iio ;'0 míniE10 pos,í"el dos fatôres 
impreúsÍyeis, ao lado do estabelecimento de normas de con
dut" e elo conhecimento preciso das relações entre as "árias 
especializaçôes. seguido ela obocnz:ção na prática. A Yisâo 
administnti\"a cio<; adeptos da chamada "administração cientí
fica" dos princípios do século e a própria teoria formal de 
organiLação têm sido duramente criticadas pelos autores mais 
recentes. sob a acus;1(Jío principd de flue seus esquemas igno
ra"am o homem como um OlT;anismo cxtremznnente complexo 
e excluíam tôdas 3'; \'"ri<hris elo compcll-tamcnto. exceto aque
las ligadas à maximilaç:'to econômica. Estes mesmos autores 
também a5sestaram SU3S batc-i~". (OnrLl os "normati\'i,tas", isto 
é. aquêles teóricos que p10cun r;!!TI (aucterizar suas idéias em 
têrmos de princípios - critérios pcrnu':cntcmente \'álidos para 
a prática adi11ini'itrati\'a -- arzu:1:enundo que tal consistência 
ou regularidade n:io existe par;[ tôda, as organizações. O mes
mo o fizfram em rebçj,o ;J(' r2c,:;1tC "'!loyimento das relações 
"hum;n:as", armi'_ndo-o de milito 'implificador n3S relações 
indiYicllFlÍ, c intcrgrupai;;, 

"\ nlicl3.de do PER'r -,:'nKnte l;oc!e ser aceita se as pre
mi"a, da teoria formal de org;;nioç:io também o forem, o 
Cf;~c ,11O'i pzm::c~ incvit,;íYCl. O ,iqc;na procura maximizar a 
ellncnClâ UOn0D11C! (1(' '1m v~'icto. ;ltrJ\'és da determinação 
do one ÚNf (l''')' na scqÜtnci:l da' <lti';irladcs e da "otimÍlaçào" 
dos [atórcs tempo e CllqO. Pressupôê, também, que o admi
missa, da teoria fmmal de organizaçzo tamb~m o foram, o 
yamenle as altenlzlti\,;]<, qtlC Lpresclltem o mínimo ele perda: 
exclui as yariáyeis que nZio estejam diretamICnte ligadas à 
eficiência eumómica do projr.o. Assim sendo. diante da argu
mentacio Quase dogm:ltic2. do, antiformalistas mais extre
mados:' que" enbti13~ a' trnr~~:wias centrífugas e desintegra-

33) John Pfiffner c Frank SI1,:;'\':'::I, Adminisf;'ati'C'e Organization, 
op, cit., pág. 55. 

, 
- ---' 
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doras dos sistemas administrativos, o PER T não teria a menor 
probabilidade de sobrevivência. Por outro lado, a idéia mes
ma do sistema repousa, em grande parte, nos conceitos de 
planejamento, programação, coordenação e contrôle, ath'ida
des definidas dentro de um esquema administrativo fàcilmen
te rotulável de "normativista" - esquema êste também con
denado. pelos motivos já expostos. Acrescente-se a isso a con
sideração do PERT como mais um instrumento de análise 
quantitativa a refletir tendência cada vez mais crescente à 
aplicação da matemática e da estatística no meio administra
tivo, o que vem a reforçar o seu caráter mecanicista e formali
zador. Assim sendo, diante do esquema crítico armado pelos 
teóricos modernos. que situam a "organização informal" como 
o grande denominador da realidade administrativa, um siste
ma racional e racionalizador como o PER T é realmente inde
fensável e tem sua validade sujeita a tôda sorte de ataques. 
E~tas argumentações teóricas, porém. não podem ser interpre
tadas como visando a validade ou não-validade do sistema. 
em têrmos absolutos. Pelo contrário. elas são extremamente 
úteis, no sentido de que fornecem o fundamento de qualquer 
técnica: a definição de suas limitações práticas e sua com
preensão dentro de um contexto mais amplo. 

O sistema PER T niío mais faz do que fornecer um modê
lo administrativo. isto é. integra de forma esquemática e sim
plificada as variáyeis fundamentais de um projeto: deter
minação de atjvidades, sua seqüência articulada, tempos envol
vidos e respectivos custos. Por conseguinte, as variáveis consi
deradas são parciais, e se restringem aos fatôres técnicos. O 
têrmo teoria envolw o complexo total no qual tôdas as facê
tas do fenômeno organiz;~cional. internas e externas. são rela
cionadas de forma signi[icatiYJ. Assim. um modêlo pode ser 
componente de dada teoria. no sentido de que as variáveis e 
valôres do esquema teórico coincirlem com os utilizados pelo 
modêlo. Sob êsse aspecto o PER T é um modêlo perfeitamente 
válido dentro da teoria formal de organização. 

As variáveis e os ,alôres das teorias behavioristas de ad
ministração, por outro lado, não são os mesmos adotados 11a 
coacepção c prática do PERT. Para aquêl!' que utiliza o sis
tema, ('ó~a diferença é extremamente ~<lhtar e necessária, só 
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que lhe fornece uma vi~ão nuis dara, e principalmente menos 
ingênua, das vantagens e possibilidades daquele instrumento, 
pela determinação mais precisa de suas limitações. Essas limi
tações prendem-se a uma gama de fatôres inerentes a cada 
organização, tais como sua organização informal, estrutura 
política e de poder, processo decisório, valôres culturais, con
flitos internos, sistema de status, processo de comunicação, per
cepção de objetivos e tantos outros. Ao tentar implantar qual
quer técnica administrativa com o objetivo de racionalizar 
trabalhos, o administrador deve ter sua sensibilidade muito 
bem aguçada para a existência dêsses fatôres condicionantes, 
que não somente irão moldar a estratégia dessa implantação 
como o próprio sistema de funcionamento da técnica; ou, em 
algullS casos, êsse mesmo conhecimento da realidade pode 
aconselhar, em têrmos absolutos. !l não utilização da técnica 
por considerar que ela não teria meios de sobrevivência, com 
isso poupando a organização da decepção de um fracasso certo 
e principalmente de gastos inúteis. 3-1. No caso da implantação 
do PER T êsse cuidado prévio tem importância tôda especial, 
não somente pelos pressupostos administrativos exigidos, co
mo, também, pelas demandas que impõem à organização que 
se dispuser a adotá-lo em projetos de maior porte. tstes requi
sitos não são apenas financeiros; como já foi mencionado 
ràpidamente na parte introdutória dês te trabalho, referem-se 
mais diretamente ao nível de maturidade da organização, à 
sua capacidade de aceitar em seu modus operandi um sistema 
racionalizador de decisões, à predominância de uma mentali
dade voItada para os valôres da eficiência e economia de 
custos, à existência de uma direção superior com traços de 
liderança suficientemente fortes para vencer as naturais resis
tências às mudanças e às inovações e, principalmente, à exi-

34) :t;: o caso, por exemplo, da recusa sistemática do Instituto Brasi
leiro de Administração Municipal em implantar orçamentos-pro
gramas em vários municípios brasileiros, consciente do fato de 
que tais municípios não apresentam um m1nimo de condições 
que tornem viável ° funcionamento daquele sistema orçamen
tário. Essa preocupação a priori, em Ee tratando de importação 
tecnológica, adquire uma relevância particular em nosso con
texto de subdesenvolvimento. 
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(lênCl:l de Lima estabiliti~,de fUllciun; j l; l, l;il peça, ar(í~ um 
possível entusiasmo ini( i:11, que a tC:cn:(-;l ~e \'á deteriorando 
com o correr do tempo e acabe :m:quila ':l pelas distorc.;ões. 
pelo relaxamento e pc;a iné'lci~" H"·uitando n::io apenas na 
perd3. de seus beneficios. (011'0. t:illlo<"rn no clc"pt'l'dício de 
recursos. 

As \'antagens que possam :"h,! de (;u:dquer lecnologi:J 
são quase sempre condiciol1:cis. :"~:l \ Chi::C:C. poucas técnicas 
são tão exigentes quanto o PERT. nc~se sentido. l,so não é 
tão verdadeiro quando o ,istem: c utili/:";" aprn3s na h.,e 
inicial de elaboração \:0 projb:. IIl:lS se se deseja (ontinuar 
a utilizá-lo como instrumento (;C ,nl1lrúle de execuÇlo. até o 
estágio final de conclus:io do ;JjogLlll1:1. enLlo tais exigências 
tornam-se vitais. Basta atentar p::ra ;1. necessidade ele um flu
xo constante de informações do pcvo:!l de ev'( U(;:10 para o 
centro de contrúle, a co:npm:HJio i'n,di2ta de t:tis dados e o 
retôrno rápido de no\as imtrllçõe, em s<:n tidu im erso, para 
se perceber como o siqema pres"upôe a c1isp0o.iç:io dos mem
bros da or~aniza(;ão de ll:1O) deixar que ê~,e ciclo acabe minado 
ou diluírlo por um lni.í.\('~fairc de lOmeqiit:ncias nfgati\Js. 

Os Ul~Jísta~ fi Ui: 't' l':1:1 CClI p,:do C(;:ll d teuria do si,tema 
PERT e os resllll:ldo, ;,t1\'indos llL' "lIa aplicaçãu ',.io, \ia de 
regra, ex~remamrlllC o:imistas c cnLLbi::stas em relação às suas 
possibilidades ... \ t6n :[;1 ,imTn.ític:t de tais (únicos, em tôdas 
as pu blicaçõt;, cOlicu!t:.;,da" prende-se :ws be lldíClOS que o 
PERT traz ao admini-;tlaL!ur. em l~r!1lQS de "oliminc,ão" eco
nômica cio projeto. redw,::o ele- JJLUQo; de' excc UÇ1O, \isJ.o do 
inter-relacionamento ti:, .!tiúdade,. mdhUl leclisnibuição dos 
recursos disponÍ\eis. iomécÍIl1tlH() de di\ <:hao; alternati\'as de 
ação, pre\'i,ào COlHI:! C!'Ú ',s~io '.IC tal cLt, que poderiam passar 
despercebidas, e.iL,L('!eein':'I1!() de lima d:tu dt'finil,~ào de res
ponsabilidade de [odo, ", gi l' V;, Ol! l!t:p:!rtamt'n tos tn\'ol\'i
dos, constituiç;'o de UI!: l ',_! elc·:l'. \<:Íeu;u de tlcinamento etc. 

Comu \ !mG,. a prill!cÍl:1 1 L,\ .• Í\,' a L",,,:,, \ antagclb incon
testá\'eis do PE R T ~ que C:it~b de em se! colocadas em têmlOS 
condicionai,. Eias pod·:'T' efetI\'<imente .. cr obtidas. em maior 
ou IllenOr gl au de SUCl~~:J. de~d.e q t~e :t organizaçf..o preencha 
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11111a sér!::: cle l\:qui~it()~, seIlC!O U 11lai::. llIlportante a percepção 
da eficitnci:l como v;:dor adn::l1istLlti\'ll preclomin:mte. 

Hú, POt':w. um outro 1alC>' de limitaç;lo, inerente ;1 pro
Fria ;c!éia do PERT. que te:,) ,ido bast~:nrc descuidado na 
pondcraç:lo de ,uas \antag:.:ns ':. que de\'e ~er muito bem COI1-

~ideI'ac!o antes de ,ua adoc:iu incli,niminalb: o da redução do 
poder criador ou inc\'acla'r no:, e,t:igios de concepção ~ exe
cução do projeto. redução e'l:l qUl' muito dificilmente pode 
\cr contom<!da através de um rcrLmejamel1to ocasional. 
Exemplificando: se uma Pé.:·,C:1 decidir construir uma casa 
num c!et(l':ninad~ terreno e e'recificar um preço total que não 
~!e\'a ser excedido. bem como a data de entrega, estará apre
"'ntando uma série de rc,uin-)c, :10 construtor e ao arquiteto 
; e~pcns:í\'(is pelo trabalho. I Lí um ClISto que precisa ser pago 
por uma j1rc\'is:ío segura e (a] clIsto pode ser \isto em função 
de uma escolh:l consen:Jclor:l que (Ond:lla a resultados ga
r;lntidos. 

Quandc 'e de~eja ;! co!1cl'l.:tiuc!/! de qualquer objetivo e 
tais n:<,l1içôcs são aprc-,entadas, h:i autonüticl e necessària
mente unia limit:u,:io da liberdade dc ação do executor. foste 
será forcado a t amar dclÍóDcs 'f:gm:1, paLI I calizar o trabalho 
dentro dos linli les e especificações a que d,,\e obedecer e não 
poded. (l::tr-~e :lO lt:xo de experiênc.;as c tentativas originais 
que floclerjo cm!ar-lhe tempo - cujo teto j:'t est.ll'á previsto. 
Im outras palanas. SU;t Clpacicl:!c!e (riacora e seu poder de 
inov,lcZtO estarão s'.:nsiwlmente limitados - isto é uma das 
limit:lções do PERT. 

o sist::ma tellde a recompens:1J' :t prt\'i,ão certa e dar 
valol' ,\s técn;c'~ cuic!adosas e. ao me,mo tempo, restringir a 
auebe;J., as inovações. a, tentativas. as experiênci:l'. 

o\. :l';:.:.li:l(dO dc<sa (:nanerística elo PER T n:lo pode ser 
[",ita em têrniüs :tbsolutos. Será posi!i\;t tm :dguI1S tipos de 
progr.-tnl:1S c negativa em outr~". Se. por exemplo. o objetivo 
filial do projeto fóI' um produto tI'adiciolnl que ,üo dê mar
gem :1 inO\ações e ao mC~I11O tempo, tenha o ~ClI término. rigo
rosamente est<lbelecido. pouco importará se o poder cnador 
estÍ\'er limitado. \I:t, ,e o projeto f~H' de natureza pioneira 
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e as tentativas de inovação puderem resultar em melhorias 
substanciais, o que representa um fator mais preponderante 
do que seu télmino numa data preestabelecida, então a utili
zação do PERT terá que ~er muito mais elástica e flexível, a 
ponto, talvez, de desaconselhar, em alguns casos, a utilização 
mesma do sistema. 811 

Esta é, portanto, uma consideração a ser feita a prior i 
peIo empresário. No entanto, esta característica potencial
mente negativa do sistema pode ser parcialmente contornada, 
ou minorada, pela possibilidade imediata de se verificar de 
que modo a introdução de determinada inovação irá afetar o 
projeto como um todo e se essa verificação ditará a conveniên
cia, ou não de se usar aquela inovação num dado estágio do 
projeto. 

Ao caracterizarem o PERT, alguns autores divergem quan
to à ênfase atribuída aos aspectos positivos do sistema. Al
guns, como vimos, consideram a possibilidade de inter-rela
cionarem as atividades componentes do projeto como seu as
pecto mais importante; outros salientam a obtenção do "óti
mo econômico" do projeto. 36 

Uma característica de enorme relevância, e comumente 
pouco citada pelos ensaístas, é a determinação precisa da in-

35) As observações relativas à caracterização do PERT como um sis
tema limitativo do poder criador da administração, durante a 
realização do projeto, devem-se em grande parte a comentários 
pessoais do Professor E. J. Jones 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 fôr 
observada uma determinada seqüência na execução de tôdas a~ 
operações que êle abrange, será possível obter-se um aproveita
mento ótimo da mão-de-obra, uma utilização plena do equipa
mento e um emprêgo excelente do tempo dos administradores. 
Conseqüentemente, haverá um preço ótimo também para êle ... 
Bàsicamente, é essa a princlpa.l caracteristica das moder
nas técnicas de planejamento baseadas em diagramas de flechas 
e na identificação do caminho critico ... in "Aonde Leva o Ca
minho Critico", Direção, op. cit., pág. 35. 
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fluência exercida sôbre o programa global pela modificação 
introduzida em determinada variável. Esta capacidade adapta
tiva do PER T é importante quando se trata da inclusão 
eventual de inoYações. O diagrama traçado para um projeto 
não deve funcionar como "camisa-de-fôrça"; na Yerdade, uma 
das características essenciais do PER T é a idéia do replaneja
mento. O primeiro diagrama é o plano ideal e as adaptações 
necessárias devem ser feitas durante a execução do projeto, 
sempre que isso fôr preciso. Alguns técnicos têm alertado con
tra o uso de sistemas PERT que exijam notificações ou reu
niões formais, sempre que qualquer alteração deva ser feita; 
ou, pior ainda, em que os diagramas sejam "congelados" e 
nunca alterados. Isto é transformá-lo num mecanismo rígido 
de planejamento, o que deYe ser evitado. 37 

Os benefícios decorrentes do exercício do poder criador 
nas organizações são por demais importantes para que o PERT 
possa eventualmente servir de elemento restritivo às inova
ções. Sempre que o projeto possa suportar eYentuais riscos 
oriundos dessas tentativas pioneiras, o administrador deve 
incentivá-los e fazer as adaptações que se tornarem necessárias 
no restante do projeto. Assim fazendo, êle estará pelo menos 
muito bem armado para sentir a repercussão dessa inovação 
sôbre todo o projeto e ponderar aquêles riscos com relativa 
precisão. 

:f;stes são, em resumo, os aspectos fundamentais do siste
ma PER T. Em suas linhas gerais, tf:lta-se de um instrumento 
que veio refinar o arsenal té;:;~;co úo administrador moderno 
em suas tarefas de elaboração, programação e contrôle de pro
jetos complexos. Permite que, no planejamento, o adminis
trador se previna contra a omissão de atividades componentes, 
veja como as atividades são interdependentes e quais as possi-

37) ..... com o PERT e.stames tirando proveito das leis da probabili
dade. Embora um evento possa escapar, podemos muito bcm 
aproveitar o tempo em outro; se não o f:zermos, poderen,os re
planejar eventos futuros. ~!uitos o esquecem e entram em pâ
nico muito ràpidamente ... " Haroldo G. Francis, "Practical Advi
ce for the Use of PERT", in PERT: A N'ew Management Planning 
and Centrol Technique, op. cit., pág. 129. 
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\eis alternativas de ação, capacitando-o a atingir o "ótimo" 
econômico na distribuição de recursos. Quanto ao contrôle, 
permite determinar ràpidamente como uma variação impre
vista ou voluntária em uma, ou mais da~ variáveis do projeto 
irá afetá-lo no seu todo, racionalizando a eventual redistri
buição dos recursos disponíveis. além de uma série de outras 
vantagens. 

Nosso próximo passo será tratar mais especificamente da 
conceituação própria do sistema e de suas características ope
raóonais mais importantes. 



3. CONCEITUAÇÃO E CARACTERISTICAS 

Embora não haja dúvidas quanto à natureza do sistema 
PERT, sua conceituação varia entre os autores. Uma das 
primeiras tentativas de definição caracteriza·o como "um ins· 
trumento de contrôle administrativo para definir, integrar 
e inter-relacionar o que precisa ser feito para se atingir a tem
po os objetivos de um programa. É uma técnica estatística -
diagnóstica e prognóstica -- para quantificar o conhecimento 
sôbre as incertezas em-olvidas nas atividades intelectuais e 
físicas necessárias para o término de um programa no prazo 
previsto". 38 

O conceito parece-nos impreciso, já que não apresenta 
o sistema sob seu aspecto mais relevante - o da programação 
- nem caracteriza nitidamente seus objetivos primordiais. 
Estamos com aquêle~ que o consideram um método para o 
planejamento, a programação e o contrôle das atividades or
denadas de um projeto, ou método de dividir um processo 
de acôrdo com seus componentes estruturais, analisando-lhe 
as características técnicas e financeiras a fim de obter ações 

38) "PERT Data Processing Lesson Plan Handbook for Teehnicians", 
Speeial Projeets Office, Department of the Navy, Washington, 
D. C., revised, November 1960, pág. 4. 
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administrativas: programações objetins visando à economia 
de tempo, à utilização eficiente de recursos disponíveis, à 
indicação prévia de pontos de estrangulamento na sua exe
cução ou no contrôle de custos e à revisão dos planos a fim de 
adaptá-los à realidade observada durante sua execução. Sij 

A técnica básica do sistema PER T consi~te simplesmente 
na elaboração e análise de diagramas, 40 cuja utilização está 
longe de ser vanguardista no campo da administração. 

A teoria dos gráficos não constitui novidade; os cientis
las e engenheiros a têm utilizado há séculos. Sua aplicação 
mais específica na área administrativa, porém, tem como mar
co tradicional os trabalhos de Henry Laurence Gantt, cujo 
gráfico de contrôle de produção é sobejamente conhecido por 
todos os estudiosos de organização. O exemplo mais comum 
do emprêgo de diagramas na administração são os fluxogra
mas, ou gráficos de seqüência de trabalho. 

O PERT é, até certo ponto, uma modalidade de fluxo
grama, embora com alcance bem maior. Sua semelhança com 
tais gráficos torna-o de compreensão imediata para o enge
nheiro industrial ou para o técnico de organização, que sente 
"algo de familiar" no sistema, pois o esquema geral de sua 
concepção aproxima-se do fluxograma horizontal. Mais adian-

39) Os dados para essa definição foram na sua malOrla transcritGS 
ou adaptados de Alexander Billon, op. cit., págs. 9 e 91. 

40) Esbarramos aqui, inevitàvelmente, nas incertezas da terminolo
gla brasileira quando tenta traduzir expressões originadas do 
inglês. O têrmo original network mortel, e seu correspondente 
network analysis, tem tido diferentes interpretações nas font€'s 
consultadas em português. A palavra-chave, network, foi tradu
zida como "modêlo reticular" pela Revista de Administração de 
Emprêsas, no seu artigo 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 acõr
do com o Pro!. Carlos Augusto Cordovil; e até mesmo como 
"fluxogramas", na revista O Dirigente Industrial. Prender-nos
-emos, no correr dêste trabalho, ao têrmo "diagrama" ou, ma1.i 
s~mplesmente, "gráfico". 
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te trataremos em minúcia da concepção de diagramas como 
são aplicados ao sistema PERT. 

A natureza dos trabalhos a serem planejados e controla
dos por um administrador varia muito. Temos num pólo os 
empreendimentos cuja realização envolva atividades já conhe
cidas pelo administrador que, por experiência ou por analo
gia, pode prever com maior ou menor precisão o tempo e os 
recursos necessários. No pólo oposto temos outro tipo de 
realizações, as de natureza pioneira. O dispositivo básico dos 
respectivos projetos é idêntico: há o planejamento e a pro
gramação da série de atividades componentes numa seqüên. 
cia lógica, convergindo tôdas para um objetivo comum. As 
tarefas e o objetivo são especificado>, os recursos materiais, 
humanos e financeiros são previstos e reservados e determina
-se o tempo requerido para cada atividade e para o projeto 
total. Há, entretanto, três particularidades que caracterizam 
os trabalhos pioneiros. Primeiro. a necessidade de planejar 
atividades intelectuais, da mesma forma que ~e faz necessário 
planejar atividades físicas, de mensuração mais fácil. Segundo. 
o aspecto pioneiro do projeto torna quase impossível nler-se 
de experiências prévias ou paralelas, quer do projeto como 
um todo, quer de alguns de seus segmentos. E, terceiro, a 
imprevisibilidade dos resultados requererá, por certo, em deter
minada altura da execução do programa, alterações e desvios 
em relação à programação inicial. blwiamente, seria insen
sato pretender planejar um trabalho pioneiro - o desenvol
vimento de um nôvo produto industrial, por exemplo - com 
um grau absoluto de precisão em função de tempo ou custo; 
mas, para projetos maiores e de grande complexidade, há 
necessidade de instrumentos técnicos que permitam ao admi
nistrador uma visão ampla e um contrôle satisfatório do plano 
de ação. 41 

Portanto, que o problema de avaliar um programa pio
neiro é bastante difícil em virtude das atividades que compre
ende. as quais são, em grande parte. originais e imprevisíveis. 
O sistema PER T destina-se aos dois tipos de projetos, embora 

411 Summary Report Phase 1. op. cit., pág. 1. 
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seu ootencial se manifeste mais sensiwlmente na segunda 
moda'lidade, que, em última análise, constitui, realmente, a 
maioria dos tipos de projetos com que lida o administrador 
moderno. Numa era de progresso tecnológico rápido cada 
dia se acentua a impossibilidade de paralelismos entre dois 
projetos diferentes. Por conseguinte, o que é essencial para 
contrôle administrativo de projetos é que o administrador pos
sa comparar, sistemàticamente, os resultados parciais conse
guidos com os previstos na programação inicial. Com o uso 
do PERT a administração de programas obtém (a) ordem 
e consistência interna no planejamento e avaliação, (b) iden
tificação automática e prévia dos pontos potencialmente peri
gosos para o sucesso do projeto, como, por exemplo, o fracasso 
num determinado segmento, (c) rapidez na integração do 
processo de avaliação, e (d) quadro acurado do desenvolvi
mento do programa, passo a passo. 

o sistema PER T, como foi dito, baseia-se na técnica de 
análise de diagrama~, análise que. por sua vez, inclui três 
elementos essenciais: o desenvolvimento de um modêlo reti
cular que represente o projeto empresarial: a avaliação dêsse 
modêlo e seu ajustamento de forma tal que, se o plano de 
operações fôr seguido, haja um certo grau de segurança, com 
um mínimo de risco em têrmos de tempo, e dentro de limites 
aceitáveis de custo; e a utilização do modêlo para controlar a 
operacão que representa gràficamente. É, portanto, um plano 
de ação que fornece um quadro dos objeti,'os parciais a serem 
atingidos, suas inter-relações e interdependências. O diagrama 
PER T possibilita ao administrador selecionar a seqüência do 
projeto, indicando-lhe, ao mesmo tempo, os obstáculos que 
irá enfrentar no seu curso, antes que êstes se apresentem na 
realidade. O que isto significa para os responsáveis pela exe
cução de um projeto é fácil imaginar, dada a necessidade de 
se manterem equilibrados os custos em face de tais perigos 
ou de eventuais atrasos de execução. O administrador estará, 
então, em posição de escolher a seqüência que ofereça o me
nor risco e de obter o equilíbrio desejável - qual seja, o 
ponto ótimo entre o baixo custo operacional e as possibilidades 
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de atraso, ou o alto custo e a garantia de execução do projeto 
em tempo hábil. 42 

Quando bem elaborados, O'i gráficos são muito maIs ex
pressivos do que a narração. Um organograma evidencia de 
imediato a estrutura de uma emprêsa, da mesma forma que o 
fluxograma de uma dada rotina administrativa facilita a sua 
análise. Acontece exatamente a mesma coisa quando condicio
nam05 o planejamento de um empreendimento a uma seqüên
cia gráfica: as atividades e as etapas do projeto são esboçadas 
de forma clara, objeti\'a e precisa. Tal facilidade de compre
ensão, bem como a amplitude do sistema gráfico, tornam o 
diagrama excelente meio de comunicação administrativa, fato 
que cresce de importância quando se considera que, mesmo 
em pequenas organizações, determinado projeto pode afetar 
diversas pessoas, grupos ou departamentos, ou mesmo outras 
emprêsas. A facilidade de compreensão do projeto torna-se 
patente a partir do momento em que as pessoas envolvidas 
passam a usar uma linguagem comum, integrando suas ativi
dades e planos parciais num todo coeso e harmônico. Sem 
essa característica o projeto global poderá fragmentar-se e per
der a unidade. Por sua vez, a amplitude do diagrama é im
portante pelo fato de traduzir o projeto na sua totalidade, 
mostrando às pessoas em'olvidas como suas atividades se inte
gram no todo, como suas ações individuais podem vir a afetar 
a de outros ou como as dos outros podem afetar a sua. A per
cepção global do projeto enseja a possibilidade da obtenção 
do nh'el desejado de coordenação, sem imposição de autori
dade, e num alto grau de consistência interna. 

Além de suas qualidaues como instrumento de comuni
cação, o sistema PER T é também excelente instrumento de 
planejamento administrativo, pois facilita a visão de tôdas as 
interdependências, inter-relações e complexidades de uma ope
ração empresarial e permite descer às minúcias que o grupo 
planejador achar convenientes ou necessárias. Vários técnicos 
têm testemunhado que nenhum outro instrumento adminis-

42) E. T. Alsaker, The Basic Technique: Network Analysis, em Ga
briel N. St:lian et. ai., op. cit., pág. 37. 
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trativo fornece, de forma tão clara, a garantia de integridade 
do plano; em outros têrmos, a segurança de que nada foi es
quecido e de que nenhuma etapa ou atividade deixou de ser 
considerada. Para que isso seja conseguido, o planejador pre
cisa ter certeza de que a inter-relação das várias atividades será 
exatamente a que êle determinou. 43 Para exemplificar êsse 
fato voltemos aos fluxogramas comuns. Todo técnico de 
O&M, ao planejar nova rotina ou ao analisar rotina existente, 
tem como preocup'ação constante evitar que o sistema pro
posto ou elaborado contenha "furos", isto é, que um determi
nado segmento (os trâmites de um dado formulário, a assina
tura de um encarregado, o acesso a uma informação etc.) 
deixe de ser levado em consideração, o que conduziria ou po
deria conduzir à impraticabilidade de uma análise completa 
e válida. Ao se elaborar um projeto a mesma preocupação 
ocorre: a incidência de "furos" no planejamento pode resul
tar em tremendos problemas e custos inesperados. O sistep': 
PERT não apenas diminui essa possibilidade mas, desde que 
o projeto esteja bem expresso no diagrama de execução, forne
ce ao administrador também os meis para determinar, rápida 
e racionalmente, novos cursos de ação corretiva. 

1\ormalmente, a elaboração de um plano de ação parte 
do mais geral para o mais específico, isto é, determinam-se ini
cialmente os estágios mais amplos da seqüência a ser obede
cida, para depois detalhar cada um dêsses estágios, tanto quan
to necessário. O planejamento pelo PER T obedece exata
mente a êste critério. O diagrama pode ser desem-olvido pelas 
unidades responsáveis, pela execução ou através de uma cola
boração direta entre o planejador e o executor, e permite a 
subdivisão do trabalho de moela que cada técnico desenvolva, 
detalhadamente, o plano de atividades que lhe caiba executar. 
tstes microplanejamentos podem ser fàcilmente reagrupados, 
restabelecendo-se o plano na sua forma operacional completa, 
a qual poderá sofrer então os ajustamentos que se fizerem 
necessários para resolver possíveis incongruências dos planos 

43) A técnica de elaboração do diagrama PERT, que possibilita o 
mter-relac:onamento de atividades, é exposta minuciosamente na 
parte II dêste trabalho. 
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parCIaIS. Neste estágio com o primeiro diagrama de operações 
já pronto - o grupo de planejamento e os encarregados da 
execução podem passar à avaliação do projeto, ou seja, ana
lisá-lo no sentido de descobrir se a seqüência é realmente a 
melhor possível ou se algumas mudanças são aconselháveis. 
:f'.sse primeiro plano representa, assim, um esquema geral de 
operações, ainda incompleto. Os tempos necessários a cada 
atividade podem não ter sido estimados ou a natureza de al
gumas das atividades pode não estar bem determinada, mas o 
esquema apresenta os elementos essenciais do projeto. Com 
base nêle, os técnicos e planejadores podem analisar e avaliar 
o programa de ação. 

Após a construção do diagrama PERT, mostrando a5 ati
vidades componentes do projeto e suas inter-relações, os plane
jadares introduzem o elemento tempo, com base na estimativa 
do número de dias, semanas ou meses necessários para o tér
mino de uma atividade. Serão, assim. avaliados cada um dos 
estágios do projeto e determinado o prazo total para seu tér
mino, sabendo-se, ainda, quais as atividades que podem sofrer 
atrasos sem que aquêle prazo seja afetado, qual a seqüência 
de operações mais importante em função do tempo etc. H 

:f'.sse conjunto de elementos. que tem como principal variávaI 
o tempo, constitui o chamado PER T /Tempo, que é a modali
dade básica e pioneira do sistema em estudo. 45 Pode, então, 
a administração do projeto, aproveitando o mesmo diagrama 
básico, introduzir outra variáwl - o custo relativo de cad.1 
uma das atividades, como a determinação do custo cumulati
vo do projeto e, conseqüentemente, seu custo final. Tem-se, 
então, o PERT jCusto que, com o PERT jTempo, constituem 
as duas modalidades mais utilizadas do sistema. Não é neces
sário que para dado projeto seja elaborado um, e apenas um. 

44) As técnicas inerentes ao trato com o fator tempo no sistema 
PERT 85.0 explicadas e exempEficadas na Parte II dêste tra
balho. 

45) As ilustrações do sistema, mostradas mais adiante, prendem-se 
bà.sicamente a esta modalidade, que foi a única experimentada 
no Brasil até agora. Também nos outros paises O PERT;Tempo 
é a modalidade mais utilizada. 
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diagrama de operações; a emprêsa pode desenvolwr prc>gram;;) 
alternados de ação e optar por um dêles. Quando Yári~< mo
delos são preparados (ou, mais provàyelmente, são feit;;s yaria
ções de um modêlo bá~ico) é óbvio que a consideração dos 
fatóres tempo e custo não deve ser feita ~eparar1amente. Pode 
acontecer uma seqüência de baixo cmto acarrete maior quan
tidade de tempo para o término do projeto; ou. ao contrário. 
que uma redução de tempo implique em aumento sensível 
do custo total. Quando fór adotada a orientação de concluir 
o projeto po menor tempo possível, sem acréscimo no custo. 
o admini<trador terá que racionalizar a "transposição" de 

recursos. isto é. verificar qual o número de atividade, que 
poc!rrão ser sacrificadas em benefício ele outEI, e em que épo
ca. s~m precisar recorrer aos meios llSl::tÍS de hora,; Fxtr;lOrdi
nárias. bonificações especiais etr. 

o ideal em qualquer planejamento é coJ1:ieguir-se que ao 
menor tempo de execução conesponela o menor custo opera
ciondl. Isto, porém. raramente acontece. .\ssim sendo. há 
sempre a necessidade de uma deci~ão de cúpula sôbre a alter
nativa a ser adotada. Em síntese. (''ia elecisâo eleve considerar 
os custos estimados em relação à possibilidade de não serem 
cumpridos os prazos previstos. risco êsse inerente aos projetos 
complexos e a longo prazo. Logicamente. nessa espécie de 
opção, o fator determinante será o sistema de nlóres que nor
teia o projeto analisado ou, em outras palanas. a "política 
ele execução" elo projeto. Para os grandes comandantes mili
f ares do passado o objeti"o a ser alcançado em ,eus empreen
dimentos era claro e inconfundível: a conquista. Na constru
ção das pirâmides egípcias o objetivo também era simples: seu 
término. Tudo o mais estava subordinado àqueles fins. A 
mesma coisa pode ocorrer em alguns projetos de emergência: 
o que importa é que esteja terminado em pouco tempo, pouco 
~ignificando o custo operacional inerente a essa aceleração das 
ati"idades. Ou pode ocorrer o oposto. como construção de 
uma casa por pessoa de poucas posses: o importante é que seu 
custo seja reduzido ao mínimo possível, ainda que a casa so
mente venha a ficar concluída muito mais tarde. É óbvio que 
a solução adotada pode enCOntrar-se entre êsses dois extremos. 
~a verdade. na maioria das organizaçõe<; a orientação seguida 
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para a consecução de um projeto não se prende a uma de~.as 
alternativas. expressa em têrmos tão simples e diretos. As so
ciedades industrializadas, a partir do comêço do século, come
çaram a prezar um valor mais sofisticado e intangível: a efi
ciência, ou seja, o ponto "ótimo" entre dois pólos. Através 
da utilização inteligente do PER T, o administrador pode ela
borar diagramas que reflitam essas alternativas. f:-tcilifando 
enormemente a adoção de uma delas. 

Vista a me<ma questão sob outro prisma, deduz-se que a 
elaboração de um projeto pode ser feito de duas maneiras 
opostas: parte-se de um limite de tempo preestabelecido. e 
planeja-se o projeto em função dêste: em outros têrmos. o pro
jeto é especificado e programado para execução dentro (k 
um prazo preestabelecido. Quando essa limitação não é um 
fator determinante básico, o projeto é desenvolvido linemcnt-: 
e só após sua análise fixa-se o tempo a ser gasto. 

o planejamento através do diagrama PERT é possível 
nessas duas situações, mostrando, numa a viabilidarlf' da con
clusão de determinado projeto dentro do pra70 solicitado ou, 
na outra, indicando com relativa precisão o tempo requerido 
pelo empreendimento. Em ambos os casos, porém, evita o esta
belecimento de prazos de conclusão irreais ou utópicos. 

Até agora, demos maior ênfase ao sistema PER T como 
instrumento de elaboração de projetos, isto é, da fase em que 
se determina a seqüência de operações e se estimam os tem
pos e custos envolvidos. No estágio seguinte da execução do 
projeto o sistema passa a ter uma ~egunda função: a de ins
trumento de contrôle, informando ao administrador se os pra
zos previstos para cada atividade estão sendo rigorosamente 
obedecidos ou se os custos inicialmente calculados para a exe
cução estão sofrendo alterações. 

O uso do diagrama PERT como instrumento de contrôIc 
pressupõe a existência de um sistema eficiente de comunica
ções, com o envio constante de informações sôbre o andamento 
do projeto e previsões sôbre se as atividades, num futuro 
próximo, poderão ou não obedecer aos planos iniciais. tSSt 

sistema de comunicações é de importância vi tal e, como será 
visto mais adiante, constitui o principal determinante do 
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custo de aplicação do PERT e da possibilidade material de 
sua adoção. 

Um exemplo simples mostrará como funciona o contrôle 
através do PERT: se determinada atividade tew o término 
previsto para 15 semanas e, na altura da sétima, apresenta 
indícios de que a atividade ultrapassará em cinco semanas o 
prazo original, isso implicará obviamente, reajustamentos ime
diatos no projeto, a fim de que êsse atraso específico não 
venha a afetar o andamento das demais atividades. Mostra 
a experiência que o cuidado inicial com as estimativas de 
tempo reduz, consideràvelmente, tais atrasos e problemas. 

Contudo, a experiência com o PERT também mostra que 
êle nem sempre evita completamente os imprevistos, pois ha
bitualmente surgem fatôres inesperados de atrasos e distorções. 
Assim, é muito raro o projeto original manter sua seqüência 
inalterável até o final; há permanente necessidade de adapta
ções e ajustamentos a condições nm'as. Em conseqüência, o 
diagrama precisa ser constantemente atualizado, dia a dia, 
num contrôle mais rigoroso, ou semana a semana, se êsse fôr 
menos rígido. Como é óbvio, tal atualização deverá refletir, 
de imediato, alterações nas estimatins de tempo, mudanças 
no meio-ambiente ou o estabelecimento de novas diretrizes 
políticas. 46 Como um motorista, ao dirigir numa estrada, 
não deve observar só o que está imediatamente à sua frente, 
mas também verificar permanentemente as condições do trá
fego dezenas de metros adiante, a fim de poder controlar. a 
tempo, sua velocidade e sua trajetória, assim o administrador 
de um projeto não pode cuidar apenas dos problemas imedia
tos, mas deve atentar, também, para atividades mais remotas, 
:' saber como os eventos presentes irão afetar o futuro. O 
l'ERT é um excelente instrumento para isso, permitindo rela
cionar de forma segura os e\'entos do presente com as ativida
des futuras e, o que é igualmente importante, com a suficiente 
antecedência para possihilitar as correções necessárias. A visão 
glohal do projeto e a faculdade de determinar, rápida e racio
nalmente, novos cursos de ação podem impedir que aconteci· 
melltos imprevistos resultem em custos adicionais excessivos 
ou ~m medidas de emergência, às vêzes extremamente onerosas. 

46) E, T. Alsaker, op. c;t., pág. 43. 



INTRODUÇÃO AO PERT BÁSICO 45 

É claro que os projetos empresariais podem ter dimensão 
e complexidade bastante diferentes, indo de empreendimentos 
simples, (que requerem pequeno número de atividades e prazo 
curto de execução) até projetos com dezenas ou centenas de 
milhares de ati"idades específicas inter-relacionadas. No pri
meiro caso, o homem poderá realizar manualmente todos os 
cálculos necessários, utilizando apenas lápis e papel. Mas à 
proporção que o projeto cresce em complexidade o cálculo 
manual torna-se gradativamente menos indicado e até mesmo 
impossível. O técnico tem de recorrer, então, aos computado
res eletrônicos, que foram usados pràticamente em quase tôd"s 
as aplicações conhecidas do PER T, já que o sistema foi ini
cialmente concebido para projetos complexos e sendo pouco 
econômico para projetos simples. Não existe, evidentemente. 
um ponto determinado a partir do qual se devam utilizar com 
putadores. Entre os fatôres que influem na decisão estão o 
tamanho e a complexidade do projeto, a natureza do diagrd. 
ma, a freqüência de renovação dos cálculos (recomputação) 
e o grau de utilização dos métodos estatísticos. 

O PER T foi desenvolvido para possibilitar computações 
eletrônicas em equipamento digital. O diagrama de opera 
ções é armazenado no computador sob forma de matriz numé· 
I ica, gerada pelo próprio computador de acôrdo com os dada, 
que lhe são fornecidos sôbre a relação das atividades, os tem
pos estimativos, as interdependências etc. Produz-se, então, 
automàticamente, a tabela de resultados. Relatórios regulares 
sôbre o andamento das operações e alterações havidas, feita~ 
em formulário especial, permitem carregar o computador C011; 

o problema modificado e possibilitam calcular e imprimir, 
ràpidamente, as tabelas atualizadas dos resultados. Assim, o 
administrador pode dispor de uma programação "ótima" das 
atividades que jamais seria obtida manualmente. Os compv.· 
tadores modernos de grande porte podem calcular e imprimir 
em minutos os resultados da execução de projetos que compre· 
endem centenas de atividades, e os computadores dotados de 
equipamento especial de saída podem fornecer resultados em 
tempo ainda menor, projetando o diagrama de operações em 
tela semelhante à de um aparelho de televisão. 47 

47.' Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia, op. cit., pág. 20. 
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Como foi mencionado, a aplicação do PERTa projetes 
simples pode tornar-se antieconômica ou mesmo supérflua. 
Daí não se deduza, porém, que o liSO do sistema exija, sem
pre, equipamento para processamento de dados. Isto acontece, 
é claro, em relação a projetos complexos, que envolvam a con
sideração de grande massa de dados numéricos, mas "á rios 
métodos manuais foram idealizados para permitir seu uso em 
projetos suficientemente pequenos para prescindirem da utili
zação de computadores. O sistema pode ser úplicado sempre 
que o número das atividades e mas interconexões justifiquem 
planejamento mais cuidadoso. 

Em alguns casos o planejamento pode ser feito pelo SIS

tema PERT, numa questão de horas. Uma publicação relata 
o caso da confecção do diagrama de montagem de uma peça 
industrial, elaborado em menos de um dia, e que requereu 
somente duas horas para a computação manual. 48 

Alguns autores têm salientado que o uso do sistema PERT 
se justifica principalmente quando aplicado a projetos 110\'05 

e onginais, que envolvam operações pouco repetitivas, e quan
do o contrôle de tempo ou cUStO constitua aspecto crítico da 
execução. Em princípio, operações rotineiras, repetiti,a' 0:'\ 

realizadas freqüentemente, não requerem o uso do sistema. 49 

Poderá ha,er casos, porém. de organizações que realizam, pe
riodicamente, projetos idênticos, em condições mais ou menos 
semelhantts. Nessa hipótese, o PERT pode ser utilizado C'1m 

o fim de estabelecer um programa-guia, eliminando-se com 
isso o trabalho de um nô\'o planejamento para cada realização. 

48) Robel't W. Miller, op. cit., pág. 99. 

49) Jacques Cohen e Geraldo N. Silva Maia, op. cU., pág. 1. 



4. CAMPOS DE APLICAÇÃO 

É impo,sível precisar, numa listagem espedfica, os (ampo~ 
de aplicaç~o do sistema PER T. f'.le pode ~er utilizado, como 
se salientou. para qualquer tipo de projeto composto de f'ta· 
pas ou atividades interdependentes, com um níwl de comple
xidade suficiente para justificar um planejamcn to racional
mente concebido. Assim, o sistema tem aplicações em grande 
diveisidade de projetos, de complexidade variada, quer se re
firam aos estudos e montagem do submarino Polaris, quer a 
um conjunto de atividades que envolvam. apenas. cinco mil 
homens-hora. 

o PERT tem sido aplicado mais freqüentemente em pro
jetos de engenharia maciça, como a construção de refinarias, 
barragens e navios. É em projetos dêsse nível que as econo
mias de tempo e custo se tornam mais marcantes. SU;i utiliza
ção. porém, apesar de tão recente. tem atingido campos e·are
mamente diversificados; nos Estados Unidos por eXemplo o 
PERT já foi utilizado mesmo no planejamento da montagem 
de peças teatrais e se ensaia seu uso na montagem de pro~ra
mas de televisão - caso típico em que a obediência ao btor 
tempo é estrita. Um engenheiro brasileiro informou que êle 
pode ser aplicado até mesmo na elaboração de livros, se o 
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autor quiser inter-relacionar, previamente, os diversos aconte
cimentos e os diversos personagens. 

Urna das nossas fontes de referência sôbre o PERT, após 
salientar a diversidade de aplicações experimentadas no~ Es
tados Unidos, indica que o sistema já foi tentado nas seguintes 
áreas: 

instalação de novos computadores; 

- construção de abrigos contra ataques atômicos, em 
progr:unas de defesa civil; 

desenvolvimento de novos produtos; 

atividades de construção e manutenção em geral; 

processos de previsão financeira; 

operações de mineração; 

- programas de desenvolvimento urbano; 

construção de estradas e rodovias; 

contrôle de custos; 

- contrôle de documentação etc. 50 

Na parte dêste trabalho relativa aos antecedentes histó
ricos do sistema PER T vimos que, após o sucesso de sua apli
cação, pela Marinha Norte-Americana e pelo Departamento de 
Defesa, aos projetos de defesa civil e espaciais, em geral, a indús
tria daquele país adotou a nova técnica não, apenas, para poder 
concorrer com empreiteiros governamentais mas, também, para 
resolver seus próprios problemas. Entre as emprêsas americanas 
que estão utilizando o PERT, com os mais variados objetivos, 
podem-se citar, a IBM, a General Electric Co., a General Motors 
Corp., a Sperry-Rand Corp., a Aerojet-General Corp., a North
Amel'ican Aviation, a Lockheed Aircraft Corp., a Douglas Air
craft Co., a Sandia Corp., a General Precision Inc., a Manage-

50) Donald G. Malcolm, "New Tools in the Growing Management 
Technolcgy", in Gabriel N. Stilian et. aI., op. cit., pág. 213 
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ment Systems Corp. etc. 51, cujas iniciativas estão relacionadas 
com projetos de engenharia. i\ o Brasil, como foi mencionado, o 
Estado da Guanabara, através da Coordenação de Planos e 
Orçamento, utiliza o PER T no planejamento e contrôle de 
seu programa de obras; a Companhia Vale do Rio Doce tem 
experiência relati"amente ampla do sistema na construção de 
um Pia marítimo; a Refinaria Duque de Caxias pretende 
expandir ainda mais a aplicação do PER T nas operações dt: 
manutenção, e assim por diante. 

Tanto no exterior, como no Brasil, o PERT vem-se esten· 
dendo a outras áreas, como é o caso do seu emprêgo em tra
balhos de ebboração orç:l111tm[u'ia. ?\o Brasil essa experiênch 
está sendo tlntaU:l no Estado tb GuanaUar:l. inicialmente no 
referente às proposta,. :::\0 exterior !ü unn experiência bem 
sucedida, realizada no COllCbdo de Fairbx, no Estado da Vir
gínia, Estados Unidos, onde o preparo do orçamento envol\'i:l 
eêrca de 1.200 atividades. 52 Também a União Soviética pr::
tendia utilizar o sistema no plancj:lnlento de sua economi" 
para o ano de 1963. Infelizmente nlo foi possí"el obter dados 
que confirmassem essa apliclção e seus resultados. É certo 
que o PERT "em sendo utiliz:ldo em experiências significa
ti\'as e no\'as em todo o mundo, mas a elas não foi dada maiO!' 
publiciebcle ou esti"21al1l fora do alcance do autor desta 
pesquisa. 

A flexibilidade intrímeca do sistema PER T traz em si 
conotações importantes para quem especula sôbre os seus po~· 
síveis campos de aplicação. Vimos que êle se aplica pràtica
mente a qualquer projeto que envolva programação de atiiv
dades ordenadas. Nesse sentido, o sistema tem diante de si 
um campo enorme que transcende sua utilização por orgam-

51) R::sc:ão cbt~j8. através de estudos publicados pelas empl'ês:::;;, 
menc-ionados em diversas fonte.:; de referência. 

52) Richard P. Wahl J1'., "PERT Controls Budget Preparation", Pu
blic Management, fevereiro de 1964, n.o 2, vaI. XLVI, pág. 29. A 
experiência do Condado de Fairfax está descrita na Parte UI 
dêste trabalho, em confronto com experiência semelhante do 
Estado da Guanabara. 
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zações administrativas. Mas, mesmo limitando a apreciação 
do uso do PERT à vida empresarial, a idéia de "projeto", 
como a própria noção de planejamento, tem uma série de apli
cações gerais. 

As administrações pública e privada englobam pl"Oje!o~ 
de natureza industrial, econômica, financeira, mercadológica, 
comercial etc. que, por sua vez, comportam uma gama de va
riações. Se o sistema fôsse complicado, se requeresse uma gran
de dose de conhecimentos especializados, teríamos aí um limite 
à programação da técnica - o que acontece com :1 aplicação 
da Pesquisa Operacional, por exemplo. Mas, pelo contrario, 
o PER T é de concepção extremamente simples. Um técnico 
brasileiro chegou, mesmo, a classificá-lo de "ôvo de Colombo". 

Se houvesse 110 mundo empresarial uma resistência com
tante à sistematização do planejamento de operações, pouca, 
probabilidades de vida teria uma técnica tão discip!inadoLl 
quanto o PERT. Mas a verdade é que a mentalidade dos ad
ministradores modernos está evoluindo ràpidamente para a 
compreensão da necessidade de eficiência, produtividade e apli
cação de técnicas racionalizadoras do trabalho, aceitando-se 
cada vez mais a tese de que 

... nos tempos atuais não há lugar para organismos 
que não saibam planejar o progresso. Em face da viva e 
agressiva concorrência e das freqüentes e violentas varia
ções nas estruturas econômicas do mundo, qualquer or
ganização que deseje progredir ou, pelo menos, sobrevi
ver, tem de planejar suas atividades e cuidar para que 
prossigam no sentido previsto pelo plano. ó3 

?\a prática, porém, há alguns fatôres que restringem ,\ 
utilização do PERT. Quem pesquisar as organizações que mai, 
utilizam ou se preocupam com a implantação de modernas 
técmcas de trabalho verificará, certamente, que há maior com
ciência ou sensibilidade em relação ao problema por parte da;; 

53) W. J. Huitt Yardley Podolsk.i, "Contrôle Orçamentário: Metodo
logia e Técnica", Revista de Administração de Emprêsas, Funda
ção Getúlio Varga.s, vol. 4, n.O lO, março de 1964, pág. 21. 
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grandes emprêsas. não apenas porque nestas mais avulta a 
necessidade de métodos racionais, como, também, porque, nor
malmente, dispõem de recursos para absorver e implantar tais 
técnicas. Por outro lado, é óbvio que só há motivação para 
aplicação de técnicas ou sistemas racionaliLadores em proble
mas complexos. 

Assim, no que se refere ao PERT, há maior estimulo para 
~ua aplicação quando se trata de projetos complexos, em que 
tempo e custo devem ser cuidadosamente ponderados. :\"e5se 
caso, haverá necessidade de pessoal qualificado e devidameJ:tc 
treinado naquela técnica. além de computadores para os dl
culos envolvidos. 

A.. disponibilidade permanente de equipamento próprio 
na Secretaria de Finanças do Estado da Guanabara facilita a 
aplicação do PER T. A Companhia Vale do Rio Doce só re
centemente terminou a montagem de um computador 1401 em 
Vitória. Isto criou problemas para o funcionamento do si5-
tema, pois anterionnente aquela Companhia tinha de recor
rer ao Bureau de Serviços da IBM. 

Conforme já foi mencionado, a exigência de computadores 
refere-se apenas aos projetos de grande porte. Entretanto, o 
PER T também pode ser aplicado proveitosamente em proje
tos simples, cujos cálculos podem ser feitos manualmente, dis
pensando-se computadores. Um estaleiro particular, na Ilha 
do Governador, por exemplo, está utilizando o PERT no pla
nejamento e contrôle de várias de suas atividades de produ
ção. A Petrobrás, em sua Refinaria de Duque de Caxias, teve 
todos os cálculos realizados manualmente, numa série de pro
gramações de algumas centenas de atividades. 



PARTE 11 

METODOLOGIA 



s. O DIAGRAMA PERT 

Na elaboração do diagrama PERT o administrador deve 
jogar com dois conceitos básicos: evento e atividade. Evento 
é o marco que denota o início ou o fim de determinada ativi
dade ou tarefa e não a execução dessa tarefa. A tividade, por 
,ua vez, representa a ação que desloca o trabalho de um evento 
para outro, absorvendo tempo e r('curso no processo de sepa
ração dos dois eventos.;;4 Constitui o segmento do projeto 
que denota a idéia do trabalho realizado. Assim, por exem
plo, o término da montagem de uma peça específica ou o 
início de determinado estudo ~ão eyenlos de 11m projeto; a 
efetiva montagem dessa peça 011 a realização dê'isC e~tlldo se
rão atividades. Uma atividade somente poderá ter início 
quando fôr atingido o evento final da atividade precedente: 
da mesma forma, a atividade subseqüente sómente poderá ser 
iniciada quando fôr atingido o evento final da primeira ati
vidade. O planejador precisa, portanto, ao elaborar o di a-

54) A terminologia em p-ortugc:ê.., apre.senta variações sem maior im
portância. Alguns autores referem-se ao que preferimos chamar 
de "evento" (do equivalente inglês event) como "etapa", "acon
tecimento". "nó" etc. Quanto a "atividade", a variação encon
trada é referir-se a esta como "operação" ou de acôrdo com sua 
posição no modêlo reticular: "flecha". "ramo" etc. 
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grama, fazer a lista das atividades que irão compor seu projeto 
e detenninar sua inter-relação. Expressa em têrmos gráficos, 
essa seqüência ordenada fica bastante simples, conforme vere
mos. O símbolo correspondente a um evento é um círculo 
pequeno; o símbolo da atividade é uma flecha ou uma seta. 
Sabendo quais as atiYidades componentes do projeto e como 
elas se sucedem, o traçado do gráfico, em princípio, não ofe
rece problemas. Tomemos a seguinte seqüência: 

GRÁFICO IrI 

O diagrama indica que a sequencia é composta de cinco 
atividades: I - 2. 2 - 3. 2 - 4. 3 - 4 e 4 - 5. As atividades 
2 - 3 e 2 - 4 só poderão ser iniciadas após o término da ati
vidade I - 2. A 3 - 4 tem seu início condicionado ao ténnino 
da 2 - 3. Mas a atividade 4 - 5 apresenta uma dupla depen
dência. condicionada que está pelo término de execução de 
duas atividades: 2 - 4 e 3 - 4. Com base nessa idéia. qual
quer projeto composto de atividades ordenadas pode ser en
quadradp nesse esquema gráfico. Imaginemos uma seqüência 
simples de um projeto hipotético para ilustrannos. nesta expli
cação inicial, como isso é feito. Digamos que determinada 
emprêsa pretenda comprar certa máquina, contratar um ope
rador para utilizá-la. treinar êsse operador nessa máquina após 
testá-la e, finalmente, realizar um período de observação para 
verificar o rendimento dessa máquina com aquêle operador. 
Temos aí cinco atividades distintas, inter-relacionadas da se
guinte maneira: 

c:.OIAPI1AR MAQUINA 

GRÁFICO IV 

O diagrama mostra que a ativiàade "testar a máquina" 
depende diretamente da precedente "comprar a máquina". 
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Ambas independem da atividade "contratar operador". A ati
vidade "treinar operador", por sua vez, já dependerá das duas 
anteriores. Para que êsse treinamento seja feito (foi especifi
cado que o treinamento seria realizado pela operação efetiva 
da máquina), evidentemente a máquina deverá ter sido com
prada e testada, e contratado o homem a ser treinado. O dia
grama retrata exatamente a seqüência determinada pelo pla
nejador. O diagrama acima reflete uma situação em que a 
contratação do operador independe da compra e teste da má
quina. Se acaso fôr determinado que essa contratação somente 
será feita após haver a máquina sido testada, é claro que o 
diagrama terá de ser modificado para mostrar êsse tipo espe
cial de seqüência. Imaginemos, aproveitando o mesmo esque
ma inicial, a inclusão de outras atividades: "concorrência 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: "observação do 
comportamento da máquina" e "observação da adaptação do 
operador". A inter-relação dessas novas atiYidades e das de
mais é simples: a "concorrência" antecede e condiciona a "com
pra da máquina" e independe do "recrutamento"; êste, por sua 
vez, antecede a "seleção" e esta a "contratação do operador". 
As duas observações somente poderão ter início após o treina
mento inicial do operador. O nôvo diagrama será, então, como 
mostra o gráfico V: 

GRÁFICO V 

O sistema de numeração dos eventos é importante uma 
vez que cada atividade sendo definida como um "par de even
tos" - correspondentes ao seu início e seu final - faz o admi
nistrador visualizar melhor a seqüência mesma do projeto. 
!.sse sistema é convencional, devendo ob~decer a um pequeno 
conjunto de regras fixas, cuja utilidade a experiência tem de
monstrado. Os números dados a cadll evento - que correspon-
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deráo a descrições discriminadas num formulário à parte -
deverão ~er distribuídos de forma tal que o número situado 
na ponta da seta seja sempre maior que o da cauda, embora 
não necessitem ser consecutivos nem partirem de 1. Alguns 
técnicos recomendam que essa numeração comece no lado su
perior esquerdo do diagrama e siga no sentido vertical, pros
seguindo na coluna seguinte no mesmo sentido. Nenhum even
to deverá deixar de ser numerado e, é óbvio. o número do 
evento final será o número de eventos de que é composto o 
projeto. 

Ao elaborar um diagrama o planejador algumas \'êLes 
precisa usar as chamadas atividades "artificiais", "simuladas" 
ou "fantasmas";'\ introduzidas quando há necessidade de se 
manter a lógica do sistema ou a unidade numérica do projeto. 
Tais atividades não têm custo ou duração reais, i. e., não têm 
existência real. São representadas por linhas pontilhadas. 

As duas situações de inter-relação num projeto nas quais 
estas atividades 3imuladas são necessárias podem ser bem com
preendidas à luz das ilustrações abaixo. Designando as ati
vidades pelas letras A, B, C e D (correspondendo aos pares d~ 
eycmo 1 - 2, 2 - 4 e ':I - 5), suponhamos que o evento -1 
somente possa ser iniciado após o término das atividades B e C. 
ambas convergindo de um evento comum 2. A primeira vista, 
o di3grama PERT correspondente seria (l <;eg-uinle: 

B 

GRÁFICO VI 

;\las vimos que para cada ativiclade devI' corresponder um 
único par de eventos. Ora, no dia~rama acima, as ati\'i
dades B e C têm o mesmo par, 2 - 4, o que é um êrro. A 
correcão é feita pela inclusão de mais um evento (3). O par 
2 - 4 corresponderá à atividade B e a atividade C será então 

55) Do origillal inglêo à 7Imm.,!. que d.mc.t 8 ;1 idéia dE' simulação. 
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limitada pelo nôvo par, 2 - 3. Para que a lógica do sistema 
seja mantida, o evento 3 deve estar ligado ao evento 4, já 
que, como vimos, a atividade D é precedida pelas atividades 
B e C e delas depende. A linha pontilhada ligando 3 a 4 
manterá a unidade requerida, constituindo uma atividade sem 
existência real mas necessária à consistência interna do dia
grama (gráfico VII). 

GRÁFIco VII 

Em outros casos, certos segmentos do diagrama necessi
tam recorrer às atividades simuladas, a fim de corrigir falsas 
relações de interdependência das atividades sucessivas. tste 
caso pode ser exemplificado tomando-se a ilustração inicial. 
reformulada para mostrar a hipótese em pauta e torná-la mais 
clara. Suponhamos que haja as seguintes atividades: treinar 
o operador, após contratá-lo, e instalar o equipamento; e ins
pecionar o equipamento após sua instalação. A contratação do 
operador é simultânea à instalação do equipamento, porém 
independente, como também são simultâneos e independentes 
o treinamento do operado e a inspeção. O diagrama corres
pondente aparentemente seria o seguinte: 

GRÁFICO VIII 
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Mas êste diagrama mostraria uma falsa relação de inter
dependência. A atividade "treinar o operador" depende da 
atividade precedente, "contratar operador", da mesma forma 
como "inspecionar equipamento" somente pode ter início após 
a atividade precedente, "instalar equipamento". "Treinar ope
rador" também depende de se ter o equipamento instalado. O 
diagrama mostra de forma correta estas três relações de inter
dependência. Mas há duas atividades que não são interdepen
dentes: "contratar operador" e "inspecionar equipamento". O 
diagrama acima, colocando o e\"Cnto final da primeira como o 
e\"ento inicial da segunda, dá a entender que há uma relação de 
dependência entre as duas, no decorrer elo projeto, o que é fal
so. A inclusão de uma atividade simulada. conforme nos mos
tra o diagrama IX. faz a correção neces~;íria. c'itabelecendo as 
rebções corret;\s. fi", 

o ','-',!A' '': • cp ','rc e 
.;, AO ,Qo'~ 

I 

o ~C~"·"'~ r", 0_",''''0 CP;. O 
GRÁHCO IX 

A direção da ,ctil da atividade ,imnlada irá indicar a re
lação \"Crdadeira, como acontece no diagrama acima. Se a di
recão fôsse invertida, e,tabele( críamos a rcIacão oposta - "con
tr~tar operador" e "impecionar equipament'o" - e incorrería
mos exatamente no €Tro inicial, evitando pela inclusão da ativi
dade artificial. 

Vma vez comprcendidm êsses critério<; básicos da e!"bo
ração do diagrama, há dois problemas imponcmtC's que devem 
ser considerados pelo plancjador, antes de traçá-lo: o primeiro 
refere-se, diretamente. à maneira de elaborar o diagrama e ° 
segundo, ao grau de minúcia das atíYidades componentes do 
diagrama. Não h;í regra fixa c rígida para qualquer dêsses 
dois problemas: as melhores soluções \'ariarào de caso para 
caso. Se o projeto é relati\"amente simples, com atividades bem 

56) Secretaria do Govêrno. COOrdf'llRç§O cl(' Plar.c,s A Orçament.o, 
Notas sôbrc o método PERT, novpmbr') de lfJ63, apo:>tila ehbo
rada pela SEL - Si~t~'m:::' En'rfl1hé\ria Ltda .. pá" 4. 
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definidas e inter-relações conhecidas sem maiores dificuldades, 
o planejador pode partir do evento inicial e, com base neste, ir 
desdobr:lI1do e traçando as atividades subseqüentes, até a con
vergência final do objeto último do projeto. A adoção dêsse 
sistema pressupõe a existência, a priori, de Ullla perfeita visão 
global do programa, o que nem sempre acontece. Quando es
tas condições não exi~tem, o planejador pode adotar o sistema 
inverso, partindo do objetivo final. 

r\esse caso, o objeti\'o deve ser definido tão precisamente 
quanto possível. O passo seguinte será definir tôdas as ativi
dades significativas que precedem êsse objetivo final, com ° 
(uid~.do permanente de que nellhuma atividade seja esquecida 
inadvertid:lI11en te. 

GÚFICO X 

Continua-se, então, com o mesmo sistema, trabalhando-se 
retroativamente, definindo-,e sempre as atividades que prece
dem cada um dos eventos. O mesmo cuidado para que nenhum 
elemento seja e5y'uccido deve ser mamido. Pode ocorrer que 
um dado evento anteceda dois e\'cnlo) subseqüentes; traçam-se, 
então, as duas linhas de conexão. Em nenhuma hipótese um 
mesmo evento deve ser registrado duas vê/es. 

Atinge-~e, assim, o primeiro e\'Cuto do projeto, que será 
seu ponto de partida. O planejador deveLÍ Lertificar-se 
de que todos os eventos assinalados (com exceção do ini
cial e do final) tenham pelo menos uma flecha que a 
êle conduza e seja origem de outra flecha. É im;,ortante que 
nenhum seja esquecido, como é importante, também, que ne
nhum fique "sôlto" dentro do projeto. Se, por acaso, um 
evento importante fôr esquecido e ainLla assim o diagrama tiver 
~do "fechado", há, cel'tamente, um êno grave no modC:lo tra· 
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OWlCO XI 

çado. Se o evento Olnitido fôr realmente significativo, o pla
nejador deve verificar Stl éle não foi abrangido por outro evento 
yualquer e não apenas simplesmente esquecido. Por outro 
lado, ao traçar um diagrama o planejador não deve, em prin
cípio, levar em consideração os componentes irrelevantes. AI
glln~ técnicos têm alertado contra a tendência de se incluírem 
eventos aparentemente necessários mas que não são, na verda
de, essenciais para a consecução do projeto. Embora tais even
tos po~sam ser regjstrado~ em algum lugar, como lembrete ou 
para referêllóa ocasional. 1110 devem fazer parte do diagrama 57 

O segundo problema, como fui mencionado, refere-se ao 
grau de minúóa que se pretende introduzir no diagrama. As 
atividades componentes de um diagrama podem ser expressas 
em linhas bastantes gerais - caso em que o projeto como um 
todo será expresso de forma ampla e global - ou podem ser 
especificadas como minudências. Alto grau de minúcia só se 
toma justificável quando fôr necessário contrôle rígido e vigo-
1 uso da execução do programa. Quando isso não acontece, as 
atividades podem ser expressas de forma mais ampla. Poderá 
haver, no entanto, algumas atividades críticas no correr do pro-

57) E. T. Alsaker, The Basic Technique: Network Analllsis, in Ga
iJriel N. Stllian et. al., op. cit., pá.g.s. 54-55. 
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jeto, de grande importância ou complexidade, a ponto de me
recerem um contrôle particular. Tais atividades podem, então, 
ser projetadas através de nôvo diagrama PER T ou, no caso, 
por um subdiagrama. Tomemos o exemplo do diagrama mos
trado no gráfico XII. 

GRÁFICO XII 

Suponhamos que a atividade 4-5 seja a montagem de uma 
peça A. O evento 4 será o início da montagem e o evento 5 
será a peça montada. Essa atividade poderá ser decomposta 
como nos mostra o gráfico XIII, constituindo um diagrama 
que servirá como fonte de referência ocasional para um plane
jamento e contrôle específicos. 

GRÁFIco XIII 

Quando se tratar de projetos complexos, compostos de cen
tenas de eventos, será difícil traçar-se, num só modêlo gráfico, 
o programa completo. Nesse caso, traça-se o projeto em linhas 
bastante gerais num diagrama-mestre, minudenciando-se cada 
um de seus segmentos, ou conjunto autônomo de atividades, 
em diagrama próprio. O próprio sistema de nume~ação do 
diagrama geral servirá de ponto de referência para se localizar 
o diagrama específico, que naturalmente deverá obedecer à 
mesma seqüência numérica. Assim, o diagrama-mestre dará 
visão global do projeto e os subdiagramas mostrarão em por
menores os seus segmentos. Tomemos, como ilustração, o caso 
de uma municipalidade que tenha a seu cargo determinado pro
grama anual de obras. O órgão central de planejamento po-
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cicrá elaborar um diagrama geral no qual as atividades com
ponentes serão cada uma das obras específicas a serem ence
tadas, mostrando como estas estão inter-relacionadas. A cada 
obra correspomlerá, então, um diagrama PER T próprio, cujo 
contrôle não se limitará, apenas, à sua execução, mas mostrará, 
também, como o programa geral de obras está sendo cumprido. 
O Goyêrno do Estado da Guanabara, como ycremos, minucio
samente na Parte IH dês te trabalho, está trabalhando no sen
tido de adotar êste sistema de contrôle para seu programa de 
obras pú lJlicas. 

Para tlue se tenha um bom diagrama é imprescindível que 
ü> eventos e as atividades obedeçam a determinadas qualifica
~uc~, não importando o seu grau de minúcias. 

l' esse sentido, um cvento corretamente caracterizado deve 
~er (1), específico, tangível e significativo para o projeto, (2) 
<listinguível num determinado momento e (3) fàcilmente com
preensível por todos os interessados no projeto. 

As atividades, por sua vez, precisam ser caracterizadas de 
tonna a (1) constituírem um trabalho específico, tangível e 
signiiicati vo, (2) serem projetadas de tal forma que a res
pOllS:1.bilidade pelo trabalho possa ser determinada, (3) apre
~entarem uma descrição compreensívcl para todos e (4) serem 
executadas delltro de um período identificável de tempo. 58 A 
detem1Ínação de uma atividade, porém, pode algumas vêzes 
~cr condicionada de fornu a permitir o relacionamento com 
outra atividade que tem início não após seu término, mas num 
determinado estágio intermediário de sua execução. Exempli. 
fiquemos, para que êsse problema seja bem compreendido. Su
ponhamos uma atiyidade A-E, a qual condiciona o início de 
UIlla segunda ati\·id·.lde. Se o evento inicial desta segunda ati. 
vidade coincidir <.om li (evento final da precedente), a rela
\ão no diagrama é normal e não apresenta problemas (gráfico 
XIV). Mas se seu início ocorrer num ponto qualquer durante 
a realização da atividade A-E, esta terá, forçosamente, que ~er 

58) Leonard P. Hartilllg, "A Dynamic Project Control Method", in 
Ga.briel N. Stillan et. al., op. cit., pág. 106. 
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~ubdj\idida em duas fases, I e II, com criação de um evento 
mtermediário que será o final da fase I e o inicial da fase II. 
O ttrmino da Íase I será pois o ponto de conexão com a se
gunda atividade, cujo início é o único fator condicionante dos 

GRÁFICO XIV 

limites das fases. Assim, a atividade A-B foi subdividida ape
nas para possibilitar a manutenção da seqüência lógica do dia
grama e retratar com fidelidade um caso particular de Ínter
-relação (gráfico XV) . 

GRÁFICO XV 

As diferenças entre os símbolos designativos dos e\'entos, 
nos dois gráficos, são justificáveis apenas para se manter a or
dem da seqüência. A atiYidade A-B, no gráfico XIV, corres
ponde à atiYiclac!c A-C, no gráfico XV, e a B-C no primeiro 
corresponde à B-D no ~egundo. 

?\ o que se refere à técnica geral de elaboração de diagra
mas PER T, há como se mostrou uma série de enfoques possí
yeis. O mais simples e direto, viável, contudo apenas quando 
o planejador já possui de antemão uma visão geral do projeto 
e conhece bem seus detalhes, é partir do evento inicial do 
programa e traçar as relações seguintes à medida que as ativi
dades vão sendo identificadas. Vimos, também, que para pro
jetos mais complexos é possível adotar-se o sistema oposto, 
partindo-se do evento final e traçando os demais componentes 
retroativamente, ou, ainda traçar inicialmente o diagrama ge-
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ral e ir pormenorizando, autônomamente, cada um dos seus 
segmentos, elaborando subdiagramas e reincorporando-os, ao 
final, num diagrama completo. Se fór o caso, o planejador 
pode, inicialmente, fazer uma lista de tôdas as atividades com
ponentes do projeto, para depois, trabalhando com uma de 
cada vez, ir identificando, gradativamente, quais as atividades 
que a antecedem e quais aquelas que a sucedem. Com base 
nessa lista simples, o diagrama poderá ser, então, elaborado 
sem grandes problemas. llustremos êsse fato, supondo que a 
lista de atividades seja a seguinte, com as demais informações: 

Atiyidade Imediatamente Imediatamen te 
precedente subseqüente 

D, E 
A H, I, F 
B G 
C A J 
D A H, I 
E B K, L 
F C K, L, M 
G E, B 1 
H E, B K, L 
I D, H N 
J 1, F, G N 
I, I, F, G 
L G 
\I l, K 

Essa lista mostra de forma nítida, que as atividades A, B e C 
são as iniciais do projeto, pelo fato de que nenhuma ati, 
dade as precede e que L, ~1 e ~ são as finais, já que ne
nhuma outra as sucede. O diagrama construído com base 
nessas infonnações oferecerá um quadro nítido de sua seqüên
cia e das interdependências (gráfico XVI) . 
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GRÁIi'ICO XVI 

Para a elaboração do diagrama PERT, temos, portanto, 
urna strie de passos e regras bem definidos, que são, em sín
tese, O~ ~eguintes: 

1.0 Determinar o grau de complexidade do diagrama. 
i,e .. se o gráfico irá retratar o projeto em minúcia ou 
ern suas linhas gerais. 

:!,'J Fazer uma lista de tôdas as atividades que compõem 
o projeto. assegurando-se de que nenhuma foi esque
Lida As atividades devem ser descritas de forma su
cinta, sempre em função da ação envolvida (ex.: 
"compra do equipamento X"), e não em têrmos de 
tv<'nto (ex.: "equipamento X entregue"). 

3U Complementar essa lista, acrescentando mais duas co
luna~: uma, indicando quais as atividades que ante
ledem cada atividade enumerada e uma segunda in
dic:mdo quais as que a sucedem, imediatamente. Por 
exemplo: para a atividade "compra do equipamento 
X". poderemos ter, como imediatamente anteceden
le", "concorrência para compra do equipamento X" 
e "preparo do local para instalação do equipamento 
X"; e como atividade subseqüente. "instalação do 
equipamento X". 



68 CADERNOS DE ADMINISTRAÇ.~O PÚBLICA 

4.° Com base ne~sa lista, o diagrama já poderá ser elabo
rado. Bastará ir acompanhando as relações de inter
dependências definidas na lista, atendendo para os 
seguintes pontos: 

(a) o diagrama deverá ter início com apenas um 
evento, não importando o número de ativida
des iniciais, e deverá terminar, também, como 
um só evento final. 

(b) com exceção dos eventos InICIO e fim, cada um 
dos demais eventos deverá ser conexão de pelo 
menos duas atiúdades, lima conduzindo a êle, 
e outra partindo dêle. Um mesmo evento po
derá ser inicial ou final de quantas atividades 
forem necessárias. 

(c) caso as atividades incluídas no diagrama não 
sejam suficientes para mostrar determinada in
terdependência, deverá lançar-se mão das ativi
dades-fantasma. A utilização de tais atividades 
(que nlo têm existência real, constituindo ape
nas um recurso gráfico) é muitas vêzes desne
cessária. podendo ser evitada pela reformulação 
atenta do diagrama. A tendência a utilizar essas 
atividades-fantasma é mais observada naqueles 
que principiam a elaboração do gráfico. 

5.0 Sàmente após a construção do diagrama é que se ini
cia a numeração dos eventos. Os seguintes pontos 
devem ~er obsen'ados: 

(it) o número do evento inicial de uma atividade 
deve ser menor que a do evento final, inclusive 
para a~ atividades-fantasma. 

(b) partindo-se do t'Yento inicial (número 1), a 
numeração deve ser contínua, simplesmente 
acompanhando a própria seqüência do diagra
ma, da esquerda para a direita e de cima para 
baixo. A regra anterior, porém, deverá consti-
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tuir-se numa preocupação constante. A obser
ução atenta do gráfico XVI é suficiente como 
ilustração dêsse sistema, notadamente na nume
ração dos eventos 6, 7 e 8. Note-se que os CWI1-

tos 7 e 8 tiveram suas numerações inwrtida-. 
a fim de que a atividade-fantasma 7-8 fôsse ade
quadamente numerada. 

fi.O Traçado o diagrama, deve sempre ser feita uma aná
lj~e rigorosa de sua exatidão, atendendo-se para as 
seguintes falhas possíveis: 

(a) niío inclusão de atividade; 

(b) relação de interdepend~ncia não demom
trada; 

(c) interdependência inexistente; 

(d) inclusão desnecessária de atiyidade-fan
tasma; 

(e) erros na numeração dos eventos. 

J á foram suficientemente discutidas, até êste ponto. as 
,"ant<1gens da diagramação de um projeto para o planejador ou 
para o responsável direto pela execução elo programa. () 
mesmo sistema gráfico também fornece meio excelente para o 
contrôle geral elo andamento do projeto para aquêle que, co
nhecendo pouco de sua natureza técnica, deseja ser informado. 
em linhas gerais, dos progressos feitos. Suponhamos, por exem
plo. que um dirigente queira saber em que estágio está um 
proj:'~o por êle contratado. Se êle pouco conhecer sôbre os 
,nmponentes técnicos dêsse projeto, a informação elo encarre
'.;3do ou do responsável de que "estamos terminando a ativi
dade X" pouco significará e exigirá uma série de informações 
adicionais. para dar-lhe a C0nheccr que já foi realizado e 
quanto ainda f;dta para o término da execução. ;\Ias supo
nhamos que o projeto em pauta obedeça a determinado dia
grama de flechas e que êste seja o elo gráfico XVI. Se o res
pons:ível pelo projeto informar que "está terminando a ati
,idade K", o dirigente perceberá. iIT.ediatamente, pelo diagra
ma, em que ponto e:otá a execução e identificará. com precisão, 
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quais as atividades que foram concluídas, quais as que ainda 
irão ser encetadas e quais as paralelas a K. As implicações 
administrativas que êsse tipo de contrôle oferece são óbvias, e 
aplicáveis tanto a chefes de emprêsas como a administradores 
públicos. 

Foi mencionado na parte introdutória dêste trabalho que 
alguns técnicos são de opinião que, o uso só do diagrama do 
sistema PERT já constitui um grande benefício e que alguns 
representantes industriais atribuem 70 ou mesmo 90% do valor 
do PER T ao modêlo gráfico. Esta informação, extraída de 
publicação americana (\'er nota de rodapé n.O 5), foi incons
cientemente confirmada por alto funcionário de grande em
prêsa brasileira, em têrmos entusiásticos, durante entrevista 
informal com o autor. lHas a aplicação do sistema PER T 
pode ir muito além da construção do diagrama, no estágio de 
planejamento. Ao introduzir-se no modêlo uma série de H

riáveis quantitativas, abre-se para o adlTÚnistrador amplo ho
rizonte de possjbilidade~ de contrôle e racionalização na exe
cução elo projeto. É o que \'Cremos nos capítulos seguintes. 



6. PROGRAMAÇÃO DO TEMPO 

A variável mais comumente introduzida no sistema é o 
tempo de execução para cada uma das atividades (PERT / 
Tempo), o que oferece uma série de conclusões importantes 
;>ara o administrador do projeto. 

O primeiro passo nesse sentido é a estimativa do tempo a 
ser gasto em cada uma das atiyidades componentes do programa 
-, estimativa esta que, embora às yêzes extremamente difícil, 
deve ~er tentada da forma mais correta possível. Há diversos 
caminhos para sua obtenç'ào. Os mais simples são a experiência 
prévia e a analogia. ['\0 primeiro, o administrador pode, OC2-

~ionalmente, já haver sido responsável pela mesma atividade em 
outro projeto e saber qual seu tempo de execução; no segundo, 
êle pode chegar a determinar o tempo de lima atividade X 
com base em certa analogia ou semelhanca com uma atividade 
Y, cujo tempo de cxecu';'io seja conhecido. Hawrá casos. p"'
rém, em que a originalidade de determinadas atiYidades limi
tam ou impõem dnado grau de incerteza ou mesmo a total 
impilisibilidadc de calcular-se o elemento temp0 com base em 
outras experiências pré,ias ou semelhantes. Quando isto ocor
rer, o administrador deverá valer-se do cálculo de probabili
dades realizando três estimativas de tempo para cada ativida
de, estimativas que corresponderão a três hipótese5 básicas: 
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condições otimistas, mais prováveis e pessimistas, tendo como 
elemento comum a quantidade de recursos que será utilizada 
em cada atividade. 

O chamado tempo otimista é o menor espaço de tempo 
possível no qual a atividade poderá ser executada. Pressu
põe, por comeguinte, a existência de condições operacionais 
ideais e a não ocorrência de qualquer obstáculo ou problema 
funCIonal inesperado. O tempo mais provável será aquêle que 
pressuponha a predominância de condições normais e que, em 
comeqüência, apresente o maior índice de probabilid<1de de 
ser atingido. Seria, portanto, o tempo que ocorreria com maior 
freqüência se a atividade fôsse repetida várias \-êzes exatamen
te sob as mesmas condições. Tal atividade seria ou a adotada 
~e apenas uma estimativa {ôsse solicitada ou aquela recomen
dada pela maioria dos técnicos comultad05. O tempo pessi
mista, por sua \"eZ, corresponderá às condições péssimas ou à 
incidência de problemas e obstáculos imprevisíveis; será o 
tempo mais longo para a conclusão da atividade. 

A unidade de tempo a ser adotada depende exclusiva
mente do critério próprio do administrador. Se fôr possível 
uma estimativa precisa e se se quiser obter contrôle mais ri
gor05o, a estimativa pode ser expressa em dias; variando-se 
a5 possibilidades de precisão e as exigências de contrôle ela 
pode ser expressa em semanas ou meses. A segunda alterna
tiva tem sido a mais comumente adotada. Recomenda-se que 
independentemente da unidade escolhida, as estimativas se ba
seiam em tempo corrido, incluindo-se domingos e feriados, 
e não no tempo útil de trabalho. Uma \"eZ determi
nadas, as estimativas não devem sofrer alteração, a menos 
que haja mudança correspondente na natureza da ativi
dade, no índice de utilização dos recursos ou caso surja 
conhecimento nôvo que venha melhorar as estimativas. 
Isto inclui revisão dos planos, introdução de novos re
cursos, alterações no pessoal, dificuldades técnicas etc. Ao es
tim;1r o tempo de cada atividade o <1dministracor àc\"C sempre 
considerar os meios necessários para sua execução, sua dispo
nibilidade, instalações e materiais requeridos. Deve-se presu
mir que os recurêOS ncce,sários pcrn:an:cçam constantes du
rante todo o correr elo pmgrama. O mai~ importante, porém, 
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é qu~ suas estimativas se caracterizem por elevado grau de rea
lismo. Se necessário, uma atividade mais complexa poderá ser 
subdividida em subdiagramas (ver item 44) e as estimativas 
poderão ser feitas separadamente para cada um dm ~eus seg
mentos, cujo total resultará na estimativa procurada. 

O tempo médio e a variação do tempo de execução para 
cada atividade do projeto são derivados das três estimativas 
de tempo. Será possível, através de um conjunto de hipó
teses, traduzirmos estas estimativas em têrmos de prob3 bili
dade estatística. Pela obtenção de três estimativas, e não ape
nas de uma. o administrador não mais pensará em tênncs 
de segurança positiva para os tempos de execução, uma vez 
que êstes passam a ser expressos em têrmos de probabilida
des e curvas de distribuição - numa nova demonstraçJo do 
potencial da estatística na ;:dministração. Isto pode Sé']" de
monstrado pelo gráfico abaixo. no qual as três estimativas são 
especificadas na linha superior da ilustração pelos pontos "a", 
Um" e "b", que correspondem. rcspect;y~mC'nte. aos tempos 
otimista, mais prodvel e pessimista. 
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GRÁFICO XVII 

Na base do gráfico es;.í traçada uma curva meramente 
exemplificatin que representa a freqüência de ocorrência 
dos riÍversos tempos. caso ~: atividade fôsse repetida yári~~ "ê-

l 
I 
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zes. A curva tem apenas um ápice (Peak), que corres
ponde ao tempo mais provàvel, representado pelo ponto "m". 
Deve-se notar que "m" não é fixo, podendo estar em qual
quer posição entre os dois pontos extremos "a" e "b". Sua 
colocação entre êstes pontos dependerá sensi"elmente dos cri
térios subjetivos de julgamento do responsável pela e~tima
tiYa. As probabilidades mais baixas pertencem aos tempos 
otimista e pessimista, já que muito improvàvelmente o tempo 
de execução coincidirá com um dêles. 

O tempo mais provável não coincide, necessàriamente, com 
o tempo médio nesse conjunto de três estimativas: êle repre· 
~entará a moda ou a mediana na distribuição de freqüência. 
A estimativa de tempo a ser efetivamente lançada no dia
grama será a estimati,'a média, obtida pela fórmula: 

a + 4m + b 
te -------

6 

A identificação da média e da mediana de um conjunto 
de medidas pode dar informações bastante úteis ao adminis
trador. No caso do sistema PERT há interêsse não apenas na 
tendência central, mas também na dispersão ou distribuição 
das diversas medidas (no nosso caso, das diversas probabilida
des de tempo de execução da atividade) em relação recíproca. 
Por e~ta razão, costuma-se construir uma curva de distribui
ção ele freqüência que, quando aplicada às probabilidades 
administrativas, raramente apresenta a forma ideal de um sino. 
Quando a curva não é normal, o administrador pode querer 
determinar a variação existente ou a distância entre a curva 
obtida e a curva normal, qual seja, a medida da probabili
dade ou o desvio-padrão, obtida pela fórmula: 

A variação, por conseguinte, é um têrmo que descreve o 
grau de incerteza inerente à execução da atividade. Se a varia-
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ção fôr grande - quando os tempos otimista e pessimista es
tão muito separados, por exemplo - há uma grande incerteza 
em relação ao tempo necessário à realização da atividade; se 
a variação fôr pequena. a incerteza será proporcionalmente 
reduzida. Ilustremos a aplicação dessas duas fórmulas estatís
ticas, supondo que o tempo otimista de execução de uma dada 
atividade seja I semana, o tempo mais proYável 4 semanas, e 
o tempo pessimista, 9 semanas. O tempo estimativo médio 
~erá, aplicando-se a primeira fórmula: 

-L 4.4 -t- 9 
4,3 Sf'manas. 

fi 

O desvio-padrão para esta mesma atividade será: 

1,7 "'11:1 na . 

Obviamen'te, a especificação das três estimativas de tempo, 
bem como os cálculos subseqüentes, estão longe de serem com
pulsórios: constituem, apenas, um refinamento estatístico dis
pens"H'I, o que na verdade acontece na grande maioria das 
yêzes, tornando-os recomendáveis somente em projetos de na· 
tmeza tôda especial. Na prática, é suficiente a determinação 
de um único tempo estimativo para a atiyidade. Assim, o 
administrador se limita ao tempo mais provável e dispem2 
os outros dois passando então aos demais elementos da pro
gramação de tempo do PER T . 

Uma vez determinados, os tempos estimativos são lança
dos no diagrama, junto à flecha correspondente a cada uma 
das atividades respectivas, como nos mostra o gráfico seguinte. 

Os técnicos que têm experiência da aplicação do sistema 
são unânimes em afirmar que o problema básico reside nas es· 
timativas de tempo, o que é fàcilmente compreensível. Quan. 
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do o projeto é relatinmente simples e o planejador ou o 
órgão central de planejamento conhece intimamente cada uma 
das atiddades componentes, um dos dois pode ser o respon-

9 

GRÁFICO XVIII 

sáyel pelas estimativas; mas isto raramente é possível. :r\ ar· 
m:::.lmente, quem estima o tempo é o pessoal encarregado da 
execução da atividade ou da supervisão de primeira linha 
- e i5to é uma fonte de dificuldades possíveis. Mesmo abstra
indo-se o caso em que a estimativa é realmente difícil, seja 
pelo seu pioneirismo ou pelas variáveis envolvidas, muita:--. 
yêzes ocorre uma forte resistência do pessoal de linha contra 
a determinação dos prazos de execução das atividades pelas 
quaIS são responsáyeis. E isto porque suas estimativas se trans
formam, aos olhos da gerência, em prazos compulsórios. ~en
do n::s responsabilizados por qualquer atraso eventual. De
\e-s~ deixar bem daro que uma estimativa não é uma obri
gação, a não ser em casos especiais e quando absolutamente 
necessário. Cam contrário, a pessoa encarregada da estima
tiva fornecerá um prazo irreal e será tentada a incluir uma 
"margem de segurança" que foge, em princípio, à idéia mesma 
do si5tema. 

Pode suceder também o caso oposto, quando o pessoal de 
linha é pressionado, formal ou informalmente, a realizar S~la 
atividade no menor espaço de tempo possível. A estimativa 
resultante dêsse tipo de pressão administrativa pode ser o for
necimento do tempo otimista, o que tornará a programação 
extremamen te vulnerável a impreyisto". 
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As estimativas adotadas para cada ali"idade, como foi 
visto, devem sempre pressupor condições normais e a utiliz:i
ção de um montante predeterminado de recursos financeiros, 
materiais e humanos. Isto não impede que elas venham a ser 
invalidadas em casos eventuais, por ocorrências totalmente im
previsíveis, como, por exemplo, greves sindicais ou incêndios, 
ou se ocorrer a impossibilidade de serem utilizados os re
cursos com que a administração acreditava contar. Em ou
tras situações, o cálculo da estimativa de uma atividade é di
ficultado por estar condicionado ao cumprimento de outra 
atividade alheia à organização como, por exemplo, o forneci
mento a tempo de um equipamento qualquer. É evidente que 
a programação não pode considerar tais possibilidades, a me
nos que elas não sejam tão remotas. :r\o caso de uma segunda 
entidade estar envolvida diretamente no projeto (como na 
hipótese citada) também ela deverá fornecer sua estimativa e, 
se necessário, com o l-espectivo grau de incerteza, para inclu
são no esquema geral de programação. Assim, o diagrama 
PER T, uma vez programado, é uma projeção das caracterís
ticas básicas do projeto dentro de condições de execução nor
mais. Caberá, então, ao administrador tomar as medidas pa
ralelas que neutralizem ou minimizem as alterações negativas 
das variáveis envolvidas. 

Após a determinação dos tempos estimados de cada ati
vidade, uma simples operação de soma, no diagrama, permi
tirá a obtenção do primeiro conjunto de informações para o 
3dministrador: o dos prazos mínimos de execução para cad:! 
um dos ewntos ou etapas componentes do projeto, ou seja, o 
menor número de dias ou semanas necessários para que um 
c\'tnto poslia ser iniciado, desde que as estimativas permane
çam constantes. Chamemos êsse prazo de "data mais cedo", 
e o designamos como TE' 59 O seu cálculo é feito automàtica
mente, estando base3do na seqüência e nas relações de interde· 
pendência das atividades. Tomemos como base para ilustração 

59) A exore.::são "data mais cedo" tem inúmeras variantes em portu
gt!ês: to.is com.o "tempo esperado" ou "tempo de início mais cedo" 
o mesmo acontecendo ao símbolo corre[pondente. O têrmo traduz 
o o:-iginal inglês Expeeted Eunt Time. í!:.'ite têrmo será utilizado 
por falta de outro melhor. 
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dêsse cálculo alguns segmentos do diagrama mostrado no grá
fico XIX. 

Por exemplo o tempo necessário para que o evento 4 seja 
iniciado, será o tempo necessário para a execução da ativi
dade que imediatamente o precede (atividade C), qual se
ja, I semana. A data mais cedo para o início do evento 7, 
por sua vez, será determinada pela soma dos tempos de exe
cução das duas atividades anteriores, C e G, ou 10 sema
nas. O cálculo mais simples para êsse tipo de situação no 
diagrama será somar o TE do evento imediatamente prece
dente ao tempo de execução da atividade também imediata
mente precedente com o tempo de execução da atividade tam
bém imediatamente precedente de vez que o TE daquele 
evento já representa um total acumulado das atividades que 
o antecedem. O cálculo modifica-se um pouco, mas sem per
der a sua simplicidade lógica, no caso em que um evento 
,ucede, ou é o ponto de convergência, de duas ou mais ati
\·idades simultâneas e independentes. Antes de aplicarmos 
essa hipótese a um segmento do diagrama, imaginemos urna 
situação da vida real que exemplifique bem, em tênnos cla
ros e simples, êsse problema. Suponhamos que duas pessoas 
marquem um encontro numa cidade A e a concretização 
dêsse encontro seja o evento para o qual buscamos a data 
mais cedo de seu início. A primeira pessoa encontra-se na ci
dade B e a outra na cidade C. Ambas partem ao mesmo tem· 
po de suas cidades com destino a A, mas a primeira leva 6 
horas de viagem e a segunda apenas 2 horas. O encontro 
somente será possível após o término da atividade de ~duca· 
ção mais longa, ou seja, 6 horas; êste será obviamente o pra
zo de tempo mínimo para que o encontro seja realizado. Exa
tamente o mesmo raciocínio será feito dentro do diagrama. 
Tomemos o seguinte segmento: 

GRÁFIco XLX 
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o evento 6 é atingido de duas maneiras concomitantes: pelo 
término das atividades D e H. Através da seqüência 1-2-6, 
consomem-se 10 semana~; através da seqüência 1-2-5-6. 
11 semanas. Sua data mais cedo será a de duração maior. ou 
seja, 11 semanas. Ou tomemos o caso do evento 5: 

Através da seqüência 1-2-5, temos 9 semanas, e atr.{vés 
na 1-3-5 temos 4 semanas Uá que a atividade 1-3 tem tempo 
4 e a atividade-fantasma 3-5 tem tempo zero). Predominará 

GRÃ.'lca xx 

lrJ~jcamente o caminho ll~ais demorado. Procede-se assim a 
partir do primeiro evento do diagrama até atingirmos o evento 
final do projeto. cujo número representará o próprio tempo 
final do projeto. qual seja, o prazo mínimo previsto para seu 
término, desde que a duração d:!s :!tividades componentes não 
sofra alteração. Teremos assim, par:! cada evento, o menor 
número possível de dias para que êle seja atingido. tsse nu. 
mero é lançado então junto 3.0 círculo indicador de cada um 
dos eventos, normalmente dentro de um pequeno retângulo. 
Calculemos então as datas mais cedo para os eventos do dia
grama que estamos utilizando. continuando com o trabalho 
de programação: 

O evento I terá seu Tf~ igu::tl a zero, j<i que nenhuma :lti
"idade o precede. 

O próximo conjunto de cikulos ~ervirá para a detellnina
ção dos prazos máximos de execução para cada uma das llivi
dades, ou da chamada "data mais tarde" para o término de 



80 CADERNOS LE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

GRÁFICO XXI 

cada um dos eventos. Esta data cOlTcsponderá ao prazo náxi
mo permissível para o término de uma atividade, isto é, até 
atingir-se o evento final. Além dêsse prazo, o tempo mínimo 
de execução - que determinamos em 19 semanas - será for
çosamente ultrapassado. Deve-se notar que êsse prazo total não 
precisa ser, necessàriamente, igual ao seu prazo mínimc. Hú 
nesse sentido Yárias alternativas possíveis, dependendo da na
tureza de cada projeto. A data final, por exemplo, pode ter 
sido previamente determinada pelo contratante do programa, 
podendo exceder o prazo mínimo. Ou êsse prazo mínimo pode 
ser considerado ainda excessivo. o que forçará o replaneja
mento do projeto ou a redistribuição de recursos - o que 
,'eremos mais tarde. ~Ias suponhamos que a data mais tarde 
rara o evento final seja igualada ao seu prazo mínimo. para 
os l;ílculos que se seguem. Designemos essa data mais tard~ 
pelo símbolo T L' 60 A determinação do T L é feita de forma 
exatamente inwrs<1 à utilizada para a determinação do TE: tra-

GJ I Também para a expressão "data mais tarde" há uma série de 
var~antes em português, traduzindo o original latest allowable 
event time, bem como no tocante a seu símbolo correspondente. 
Alguns autores usam um símbolo próprio (normalmente Ts) 
para designar a data mais tarde do evento final. Preferimos 
ficar com o têrmo "data mais tarde". enquanto não surgir outrv 
mais adequado. 
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balhamos agora da direita para a esquerda, isto é, a partir 
do evento final, e usando operações simples de subtração. 

Senão vejamos: os eventos 7, 8 e 9 precedem o evento 
final. A data mais tarde para o evento 9 será dada pela sub
tração do T L do evento final do tempo estimativo da ativi
dade ~ (ou 9 - 10), ou seja, 19 - 2 = 17 semanas. Assim, o 
9 tem um prazo mínimo de execução de 15 semanas e um 
prazo máximo de 17 semanas; em outras palavras, a atividade 
6 - 9 poderá sofrer um atraso de até 2 semanas, sem que o 
tempo final do projeto venha a ser afetado. Esta diferença de 
tempo será considerada mais tarde, já que constitui um dado 
extremamente importante e desempenha papel próprio na pro
gramação. Trabalhemos da mesma forma com os outros dois 
eventos. O T L do evento 8 será 19 - 7 = 12 semanas. Note
mos que nesse caso há igualdade entre as datas "mais tarde" 
e "mais cedo": 12 semanas para ambas. Isto significa, logica
mente, que seu prazo de execução não poderá sofrer atraso, 
sob pena de o tempo final do projeto ser afetado. O caso do 
evento 7 apresenta característica particular: êle possui dois T L 

já que antecede os eventos 8 (ao qual está unido por uma 
atividade-fantasma) e 10. Com base no evento 8, seu T L será 
o mesmo do evento 8, i. e., 12 semanas. Com base no evento 
10, seu T L será 19-4 = 15 semanas. Quando ocorre a hipó
tese de haver dois ou mais T L para o mesmo evento, regis
tra-se o menor e se desprezam os outros. Temos assim para 
o evento 7 o TI. de 12 semanas. A forma de registrar ês.~ 
tempo no diagrama, como acontece com o TE' é puramente 
convencional. Podemos registrá-los dentro de um paralelogra
ma, superpostos ao TE respectivo, adicionando assim um con
junto de dados ao nosso diagrama: 

Na exposição anterior ficou implícito um conceito bas
tante importante na sistemática do PERT: o conceito de folga, 
aplicada a cada uma das atividades ou a cada um dos even
tos. 61 Podemos definir folga como a diferença entre o prazc. 

61) Embora variando no símbolo correspondente, o têrmo tem sido 
adotado unânimemente em português, traduzindo o original 
slack. 
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maxlmo de execução, TE e o respectivo prazo mmlmo, T L' 

.f.sse dado, expresso na mesma unidade de tempo adotada para 
a programação, será o tempo em que uma atividade poderá 
sofrer atraso (seja pelo retardamento de seu início ou por 
maior lentidão na execução) sem que o tempo final para Cf 

término do projeto seja afetado. O conceito é óbvio e pode 
ser exemplificado com o mesmo caso simples das duas pessoas 
que marcaram um encontro numa cidade qualquer, vinda de 
pontos diferentes. Se as duas saem ao mesmo tempo de seu's 
respectivos pontos de origem e a primeira leva 6 horas via
jando, enquanto a segunda leva apenas 2 horas, esta segunda 
pessoa terá 4 horas de folga. A mesma idéia pode ser trans
plantada para a elaboração de um projeto, possibilitando ao 
z:c!ministr:ldor a determinação precisa dos tempos ociosos que 
deverão ocorrer, em quais atividades e em qual montante. Isso 
pcderá ser-lhe extremamente útil e de diversas maneiras, con
r crrile \"eremos mais tarde. É bom assinalar, que para algumas 
;:tividades seu TE será igual TS, o que significa uma folga 
I'~ro: é o caso dos eventos 2, 4, 5 e 8, do diagrama anterior. 
~~\s atividades correspondentes a êsses eventos não poderão so
frer qu~llqller atraso, sob pena de o administrador ver ultra
p;!~saclo o tempo de 19 semanas. Outros eventos, porém, têm 
t;nu quantidade de folga maior ou menor. Assim, o evento 
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9 tem um pl azo de toledncia de mais 2 semanas, a mesma 
folga que tem o evento 7; o evento 6 poderá atrasar I semana, 
t'nquanto o evento 3 poderá sofrer um retardamento de 4 se· 
manas. A seqüência de atividades cujos eventos possuem o 
menor montante de folga constitui o que chamamos de "ca
minho crítico". ti2 Lancemos as respect i"as folgas de cada 

GRÁFICO XXIII 

evento no diagrama e registremos qual a trilha crítica dêsse 
diagrama. 

:\. seqüência I - 2 - 5 - 8 - 10 constitui o caminho crí
tico do projeto, isto é, essa série de atividades inter-relacionadas 
é quem determina o término do projeto, dado que sua dura
ção f> a própria duração do projeto. Nenhuma de suas ativi
dades poderá ser atrasada, já que tôdas elas - que são interde
pendentes - têm folga zero. ?\ otemos que alguns eventos com 
folga zero estão fora da trilha crítica, como é o caso do evento 
4. Como, porém, a atividade subseqüente tem uma folga pró
pria de 2 semanas, deduz-se que essa folga poderá ser apro-

62) O têrmo tem, predominantemente, duas variações em português: 
"trilha crítica" e "trajetória crítica", traduzindo o original cri
tical path. 

, 
I 

J 
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,titada pela atividade 1-4, seja completamente - quando en
tão a atividade '1-í ficará com folga zero - ou parcialmente. 
No correr da execução do projeto essa disponibilidade de fol
gas poderá ser alterada pela sua acumulação contínua. Tome
mos como exemplo disso o caso do evento 9, que tem uma 
folga independente de 2 semanas, enquanto o anterior tem 
uma folga de 1 semana. Se o evento 6 fôr terminado no seu 
prazo mínimo previsto. sua folga poderá ser transferida para 
() evento 9. que passará a gozar de uma folga total de 3 sema
nas. li;l Por conseguinte. o. conceito de folga deve ser vi~to 

elàs~icament~: tanto de forma estática - quando inerente a um 
mesmo en~nto - como dinftmica. dentro de uma seqiiência de 
atividadc~ . 

A determina~~o das folgas e do caminho crítico prxk ,er 
extremamente valiosa para o administrador do projeto. Ini
cialmente. êle saberá qual a seqüt"ntia de atividarle5 para a 
qua~ dewrá alentar COlll maior cuidado, tOll1:;ndo as precau
ções nece,sári~ls para que n:1O H:llIL; a sofrer qualquei :i traso, 
e podendo relegar a um plano "ecundário (no que se refere 
a prazos de execução) as demais ati\ idades. tocas,) concreto 
daquele industrial do Estado do Rio que. ao planejar uma 
nova fábrica, e interessado em que esta entrasse em tUl\ciona
mento o mais cedo possíwl, ao desenhar o diagrama c fazer 
uma programação rudimentar descobriu que estava !,eldendo 
uma grande quantidade de tempo e preocupando e inUtil
mente sem sentido com várias ati\"idades que, na verd:.de, não 
imfluíam mui to para que o plOjeto terminasse no pl alO de
terminado. Em segundo lugar. a identificação do camii1ho 
crítico é o meio mais seguro. se não único, de utilizar-~c ra
cionalmente um incremento de recursos ou sua redistribuição 
com o objetivo de reduzir-se o prazo total do projeto. Veja
mos êsse problema em minúcias, visualizanco um os.) em 
que o responsável pela obra resolva acelerá-la. Na hipótese 
de glle êle resolva introduzir novos recursos (contratação de 

63) Não se ccr:sicera a hipótese. logicamente, de que as atividades 
por um mctivo qw!1qucl" venham a ser terminadas num praz, .. 
min:mo. q:.:unúo então o quadro de folgas sofrerá alter::l.çót:~ 
correspondentes, já na fase de contrOle. 
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mais pessoal, serões, etc.) e desde que saiba qU;Jis são as ati
;'idades que, pertencentes ao caminho crítico, poderão pelo seu 
aceleramento obter melhores resultados. Da redução dessas 
atividades e dela só resultará a própria redução ·!e tempo de 
todo o projeto. De nada adiantaria, por exemplo. aplicar no
vos recursos para acelerar as atividades 4-7, 2-6 ou 6-9. 
Uma segunda alternativa com o mesmo objetivo é a redistri
buição de recursos de forma racional, quer dizer, reduzir-se 
o tempo total do projeto através da transferência de recur
sos das atividades com folga para as atividades da trilha 
crítica. Em tese, o administrador poderia transferir recursos 
da atividade 1-3, com folga de 4 semanas, para a atividad:; 
1-2, que tem folga zero e pertence à trilha crítica. Se isso 
acarretasse uma redução de uma semana nesta atividade. 
o projeto total sofreria uma redução equivalente. enquanto 
que a alteração da atividade 1-3. passando a ser terminada 
em 5 ou fi semanas (em lugar das 4 semanas que é seu TE)' 
não afetaria em nada o projeto. Dissemos "em tesE'''. porque 
nem sempre isso é possíwl. Colocando a questão apenas em 
têrmos de especialização de mão-de·obra. não poderemos tram
fer~r pintores para uma atividade de solc1agem. qu?ndo e<ta 
faz parte da trilha clÍtica. As possibilidades de redistribuição 
de recursos devem sempre ser vistas em tênno~ r.~lati,-os. en
volvendo inclusive a questrlO sempre presente da lmnt.lção do 
ponto de saturação elo uso dE' recursos. Quando tais replane
jamento ocorrem. o administrador estará pro(ec1endo a um<l 
alteração nas variáveis do projeto e com isso modiEicando o 
caminho crítico. Se transferir todos os recursos de 'Ima da(!::t 
seqüência e esta passar a ter uma folga total de zero. segue-se 
que tal seqüência também passará a ser um caminho crítico. 
Um mesmo projeto não precisa ter, necessàriamente. um só 
caminho crítico. Se a atividade 7-10 do diagrama IeY<1sse 9 
semanas para ser executada. em lugar das 4 a~sinaladas. a se· 
qüência 1-4-7-10 seria um outro caminho crítico. Pode ha· 
\'tr projetos. por outro lado, em que tôdas as atividade'; te· 
nham folga zero. hipótese {,'ita com implicações claras. 

Os gráficos de barras. na forma de cronogramas de exe
cução comuns, apresentam indiscutível vantagem sôbre o dia
grama PERT: embora êste mostre o número de dias ou sema-
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nas que compõem cada atividade (bem como os diversos tem
pos acumulados para cada evento) , não permite contudo yisua
lização das datas associadas a cada um dos eventos de forma tão 
clara quanto a dos cronogramas. Caso êste tipo de visualização 
seja necessário para o administrador do projeto, é possível tra
çar-se nôvo sistema gráfico que combine as características prin
cipais dos cronogramas com duas das informações do diagrama 
PERT: o caminho crítico do projeto e o inter-relacionamento 
das atividades. Deve-se deixar bem claro, porém, que êsse 
gráfico não é parte componente do sistema PER T, constitu
indo-se apenas num subproduto daquele sistema. 

A elaboração dessa modalidade de cronograma é bastante 
simples, uma vez que se tenha estabelecido a trilha crítica e 
determinado a duração estimada de cada atividade e suas re
lações de interdependência. O primeiro passo consiste no tra
çado de um quadro básico, composto por linhas verticais se· 
paradas entre si por igual distância, intervalo êste que repre
senta a unidade de tempo envolvida. A primeira linha será 
o tempo zero e haverá tantas linhas quanto fôr o número de 
unidades de tempo que compõem o projeto. Traça-se a seguir, 
no centro do quadro, o caminho crítico. como uma reta seg
mentada, na qual cada segmento corresponclerá a uma ati\-i
dade e com a extensão ditada pela sua duração. Represen
tando o caminho crítico, sua seqüência terá início no tempo 
zero e terminará necessàriamente na última linha vertical. 
Paralelamente a essa seqüência-base e orientados pelo diagra
ma, traçamos em linhas cheias as demais atividades, mostrando 
com linhas pontilhadas as suas relações de interdependência. 
Estas linhas, quando horizontais, determinam o montante de 
folga de cada atividade permitindo ao administrador uma 
visão imediata do seu início ou término sem afetar o tempo 
final ou atividade subseqüente, pois os inícios e términos são 
indicados em datas precisas. Quando verticais, mostram a re
lação de interdependência. O diagrama até então utilizado 
para a ilustração do PER T teria como correspondente o se
guinte cronograma modifirado: 

Temos aí, essencialmente, as mesmas informações do dia
grama PER T. mas somente possíveis após o traçado daque
le diagrama. O caminho crítico ocupa a parte central do 
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gráfico, indo da primeira à última coluna. Supondo que a 
unidade de tempo seja expressa em dias, o J.d:ninistrador terá 
então um quadro bastante simples que lhe permitirá ver qual1-
(~O as diversas atiYidades serão iniciadas bem como a série de 
deslocamentos no tempo que são possíveis. A atividade D, por 
exemplo, poderá ser iniciada nos dias 3 ou 4, sem afetar a ati
vidade J que a sucede; esta, por sua vez, poderá ser iniciada 
nos dias II ou 12, e a atividade N nos dias 15, 16 ou 17; se 
fôr decidido que a atividade N deverá ter início no dia 17, 
elimmando-se com isso sua folga independente, podem-se de
terminar de imediato as novas alternativas de início para as 
atividades D, H, J e K. As atividades B e F, por seu turno, 
gozam de uma folga total de 4 dias, permitindo várias alter
nativas para seus respectivos inícios e términos, sem afetar o 
evento 8 que, estando na trilha crítica, corresponde rigida
mente ao dia 12; o mesmo acontece, com menor folga, para as 
atividades C e G. 

f:ste cronograma representa apenas um dos vários progra
mas p05síveis para o projeto, dentro de uma série bastante va
riada que permitirá, indistintamente, que êste seja termina
do no 19.0 dia. Na etapa de planejamento, o administrador 
poderá especificar aquêle que melhor se adapta às suas conve-

: I 
I B r"'" F I I 
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GRÁnco XXIV 
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mencias ou às características próprias da situação; depois que 
o projeto estiver iniciado, iá nas etapas de contrôle e replane
jamento, determinar as alterações que se fizerem necessárias. 
Pràticamente qualquer tipo de projeto passÍ\'el de ser colocado 
em têrmos de dii1grama PER T poderá ser representado por 
esta modalidade de cronograma. O contrôle de execução nos 
gráficos de barras faz-se pela inclusão de uma segunda barra, 
com esta finalidade, junto a cada segmento ou atividade; o 
mesmo sistema poderá ser utilizado, dentro de variações que 
obedeçam a critérios próprios do administrador, aproveitando 
os dados oriundos do sistema de informações para contrôle 
inerentes ao PER T. 

Algum técnicos têm chamado a atenção para a po~sibili
dade de o diagrama também ser expresso na forma de uma 
matriz, na qual o eixo vertical corresponde aos eventos "iní
cio" e o eixo horizontal ao evento "fim" e nesse sistema de 
coordenadas são lançados o~ tempos estimativm de cada ati
vidade. O diagrama até então utilizado corre~ponderia à se
guinte matriz triangular: 

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 
1 X 3 4 1 

2 X 6 7 

3 X O 4 

4 X 9 
.5 X 2 3 
6 X 3 
7 X O 4 
8 X 3 7 
9 X 2 

10 X 

GRÁFIco XXV 

Ao examinar êste quadro vemos que, se eXlstnem ativida
des assinaladas numa mesma coluna, isso indicará que essas 
atividades terminam no evento de número igual a da coluna 
em questão. Na coluna do evento 8, por exemplo, estão as 
atividades F e I, registradas através de seus tempos respec-
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tivos de 4 e 3 semanas. De forma similar, a existência de 
atividades registradas em cada linha denotará quais as ativI
dades que têm início no evento correspondente ao nílmero 
dessa linha. Essa disposição gráfica permite a determinação 
das datas "mais cedo" e "mais tarde", bem como das folga~ 
independentes e totais e, com isso, do próprio caminho crí
tico. 

Com ba5e nessa idéia um grupo de técnicos brasileiro~ 
desenvolveu uma curiosa variação do PER T, sugerindo um 
algoritmo que oferece uma série de nntagens: é constitUÍ-

do de operaçõe5 5imples e diretas; os dados podem ser for
necidos de maneira arbitrária, sem a preocup<1ção da ordem 
cronológica e da existência de atividade5 paralelas; dispema 
o próprio diagrama de flechas, fornecendo após a determina
ção do caminho critico os dados para a elaboração defini
tiva dêsse diagrama, com orientação para o andamento do 
projeto; e é bastante simples, tanto para ser utilizado em 
cálculos manuais como para ser programado para compu
tadores digi tais. 

Nesse sistema, os dados necessários são grupados inicial
mente em duas tabelas: a primeira contém as atividades nu
meradas arbitràriamente e as respectivas durações, e a segunda 
especifica, para cada atividade, quais são aquelas que a ante
cedem. O grupamento é feito tendo em vista o desenyolvi
menta futuro do algoritmo. 

Através de operações simples verifica-se a existência de 
atividades paralelas, ao passo que se incluem as atividades fan
tasmas. As atividades são colocadas então em ordem cronoló
gica e suas durações são representadas numa matriz que subs
titui. simples e compactamente. o diagramCl de flechas. 

Operando-se com os elementos dessa matriz, é pOSSÍvel de
terminar as datas "mais cedo" de cada evento, representando-as 
na parte inferior da matriz. A partir dêsse ponto a determinação 
da trilha crítica pode ser feita através de uma simples inspeção 
da matriz. Operando-se novamente com os elementos da ma
~riz, determinam-se as datas "mais tarde". e. com isso, as 

'I 
! 
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folgas de cada atividade. M Esta variação do PER T foi concebi
da teoricamente, não tendo sido aplicada até o momento em 
nenhum projeto concreto. A explicação minuciosa e a exem
plificação dêsse sistema particular, por seu turno, levar-nos-ia 
a lém do escopo dêsse trabalho. 

64) R'iSa variação foi concebida e dese:wohida num trabalho de 
g~upo. ccmp(xsto pelo;; Enfrs. Yvo:me stern. Georges Landau. 
,,jc:;Eés Jr,ccb Lllcnbaum, Léon Clément Rous,>eau, Carlos Augus
to G. Pcrlingeiro e Alberto da Silveira Lopes Net!.Q. e exposta em 
Um Algoritmo prna a Resol:ição de Probiemas 'Pelo Método do 
Caminho Crítico íPERTJ. de di'z::,mbro de J963, apClStila de cir
culação limitada. 



7 . PERT /Custo 

Vimos até agora os conceitos que compõem, bàsicamente, a 
metodologia elo sistema PER T, com a consideração da variável 
tempo no planejamento, programação e contrôle de projetm. 
Foi mencionado que o sistema pode considerar outras variáveis 
além do atributo tempo; nesse sentido. uma variável de grande 
significação a ser considerada pelo sistema é o custo do projeto, 
alternativa que, embora já largamente utilizada nos Estados 
Unidos, ainda não foi tentada no Brasil. 

N a verdade, o PER T /Custo constitui uma técnica sensivel
mente mais complexa que o PER T /Tempo, embora basea
da nos mesmos conceitos, a ponto de poder ser considerada 
uma extensão daquela. Seu objetivo é o desenvolvimento de 
um plano racional de ação para os gastos envolvidos num pro
grama, através ela aplicação de técnica~ de estimativa de custo. 
Funciona como um guia para se determinarem as variações. 
F"r exemplo, quando os custos reais apresentam qualquer dife
rença em relação aos custos previ,tos. A mesma insatisfação 
com a tecnologia existente, que deu origem ao PER T jTempo. 
motivou o nascimento dêsse sistema. 

Na realidade, considerou-se que os orçamentos utilizados 
normalmente pelas emprêsas não são um sistema completo para 
o contrôle administrativo dos custos. Embora o orçamento 
seja um instrumento extremamente relevante, não deixa de 
ser um mecanismo contábil que fornece informações históricas 
para uma avaliação a posteriori dos administradores. 

Assim. as informações orçamentárias não são suficientes 
para a tomada de decisões diárias, sendo consideradas pouco 
operacionaIs por não estarem disponíveis a tempo e na forma 
requerida pelos administradores para sua, cIecisõe,. 

O sistema de informaçõe~ previsto pelo PER T /Custo. foi 
concebido exatamente com (-ssc objetivo, procurando auxiliar 

'" 
I 
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os administradores a identificar dificuldades e áreas críticas 
que constituem problemas de custo ou, provàvelmente, tornar
-se-ão problemáticas no futuro. Como quando foi considerada 
a variáwl tempo, no sistema básico, no PER T /Custo os diri
gentes podem atentar mais racionalmente nos problemas crí
ticos e, com isso, evitar impreyistos excessos de custo e anteci
par possíveis problemas em potencial com tempo suficiente 
para as correções necessárias. Poderá, também, identificar aque
las atividades que merecem uma concentração de recursos, a 
fim de apoiar as fases críticas do projeto. 

Em outras palavras, o PERT jCusto é um instrumento pelo 
qual os contrôles orçamentários podem ser integrados direta
mente com as decisões operacionais. O 5istema permite a reu
nião ele um conjunto de informações valiosas para todos os 
níveis da administração ao mesmo tempo que as orienta para 
as necessidades geradas pelas responsabilidades específicas de 
cada níwl ou de cada demente> integrante do programa. A sín
tese de tais informações. fornecidas a curto prazo e de forma 
propícia à aprecia~·ão. evita que o dirigente tenha que revisar 
dados minuciosos no sentido de avaliar o status de custo de um 
projeto. O que é igualmente importante é o :ldministrador po
der ter em mãos um relatório adaptado ao seu nÍYd decisó
rio. sem necessidade, pois, de perder-~e em minúcias inúteis, 
a men05 que encontre 11m problema (lue re:llmente mereça 
uma análise mais demorada. Na hipótese de que mais infor
mações sejam necessárias. o administrador poderá obtê-las em 
outrm relatórios, graças ao processo de inter-relação inerente 
ao sistema de informações elo PERT/Custo. Gi 

Bàsicamente, (} PERT/Custo é semelhante a qualquer ou
tro método de planejamento e contrôle: constitui um plano de 
ação e o estabelecimento de um sistema de informações que 
possibilita a nrificação. dentro de determinados intervalos, de 
como aquilo que est:í sendo obtirIo nria em relação ao que foi 
planejado, e com isso fundamenta as decisões de cúpula para 
as ações corretivas que se fizeram necessárias. 1:.sse sistema de 
planejamento e contrúle ele custos varia, em seu mecanismo, 

65) Gabriel N. stilian. Thc PERT. Cost Techll:que, i:1 Gabriel N. Sti
lian e outros, ap. cit., plÍg.:o:. 81-82. 
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de emprêsa para emprêsa, ele projeto para projeto, emborJ 
conservando suas característicts gelais. Uma das experiências 
mais amplas do PER T /Custo, realizada pelo Departamento 
de Defesa dos Estados Unido" tinha um ciclo c1e planejamento 
composto de S passos: 

:1. l',Ltbelecimento da estrutura do projeto, a fim de 
identifiGlr as atividades a serem realiladas e estabele
cer seu processo de inter-relação. E,ta divisão do pro
jeto em suas atividades componente, é o primeiro 
passo para um planejamento integrado de tempo e 
custos, fornecendo meio~ pJrZl 'c Illl'lhUr;H t.' 3vali:tl 
o trab:dho a ser realizado; 

b. definição das tarefas a serem realizada~; 
c, preparação de um código contábil; 
d. elaboração dos diagramas de flecha,: 
e. estimati\a d9s tenlpos de clurJçlo para as ati\'idades; 
f. planejamento elo projeto em fllnç50 do temp<l: 

g. e,timativa dos ClIStos e 1 (:llllSU~ nen:ssirios para caeb 
atividade; e 

h. re\"i,ão do plano. 

Os elementos dêsse ciclo de planejamento são, portanto, 
:lquéles necessários ao planejamento e contrôle dos fatôres 
tempo, custo e recursos envolvidos na execução de Ur:1 pro· 
~LllT1a . 

O ci( lo de contrôle, por sua vez, pode ser compmw pelas 
:',eguintes atividades: 

a. aprovação do plano de ação e seu orçamento; 
b. autorização para o trabalho ser iniciado; 
c. acumulação das informações referentes a tempo e 

custos reais; 
(I. atualização dos planos, quando necessários; 
c, preparo dos relatórios e informações; 
L ~ll1:dise dos relatórios e informações. 

!-!,. ,nJliação do status do projeto; 
II , decisão sôbre as ações necessárias; e 
lo lÇyj,do dos planos e orçamentos, quando preciso. 
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Os relatórios emitidos com base no sistema PERT /Custo 
precIsam estar inter-relacionados e coordenados entre si, a fim 
de fornecerem um esquema unificado na apresentação das in
fOlill:tções: isto permitirá uma an{dise destas informações com 
o necessário detalhe, de acôrdo com as responsabilidades ou 
os interêsses da pessoa que as recebe" Assim, os relatórios de
vem apresentar informações dirigidas, especificamente, à alta 
administração, à gerência média e à supervisão de linha; e 
como êstes vários relatórios são baseados no mesmo conjunto de 
dados, evita-se o fornecimento de informações distorcidas ou 
pouco precisas" Os relatórios não somente identificam as áreas 
problemáticas do programa, como, também, as relacionam aos 
indivíduos responsáveis por êsses problemas com isso condu
zindo naturalmente à decisão e ação administrativa exigidas" 
Planejados sempre de acôrdo com as necessidades e caracterís
ticas próprias de cada emprêsa, ou de acôrdo com a própria 
natureza do projeto, a preenchem objetivos diversos" Pode 
ser um relatório de linhas gerais, endereçado à alta adminis
trat;"ão; um relatório específico sôbre a mão-de-obra utiliza
da; um relatório que mostra as atividades realizadas até de
terminado momento, em têrmos de eventos alcançados ou em 
têrmos do encaminhamento global do projeto, até dado ponto; 
um relatório sôbre previsões, com uma ação das tendências 
perceptíveis em relação aos fatôres tempo e custo; ou, final
mente, relatório sôbre os custos operacionais, apresentação 
elos gastos reais e dos dispêndios futuros, habitualmente sin
tetizados de forma gráfica" 

O PERT /CU5W apresenta, porém, aspectos controvertidos" 
em dêles é o método utilizado para a estimativa e acumulação 
de 0;,to5; vários problemas têm surgido quando algumas em
lll"e,as tentam estabelecer métodos minuclentes" Na \"crdade, 
na medida em que se procura aumentar o grau de pormenor 
e de complexidade dos métodos, decresce quase que proporcio
nalmente o valor do sistema" 

As estimativas de recursos humanos, materiais, etc", reque
ridos para o projeto, são elaboradas no diagrama e então con
vertidas em custos a fim de estabelecer-se o custo direto de 
cada atividade ou conjunto de atividades" Os custos indiretos 
são, então, acrescidos aos custos diretos de cada atividade ou 
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ao custo total do projeto; essa determinação servirá como base 
para uma avaliação do status do custo do programa em com
paração com os custos previstos nas estimativas. A cada ativi
dade, por conseguinte, corresponderá um formulário de estima
tivas, com o conjunto necessário de informações periodicas, 
normalmente dentro de um intervalo mensal. Dessa forma o 
sistema de planejamento e contrôle de custos, será apropriada
mente integrado e conservado atualizado, conforme necessário 
para decisões administrativas mais eficientes e para o contrôle 
orçamen tário. 



8. O MÉTODO DO CAMINHO CRiTICO 

Quase que simultáneamente com o surgimento do PER T 
básico, em fins da década passada, J. E. Kelly e 1\1. R. '\Yal
ker, da I. E. DuPont. desenvolveram um sistema atualmente 
conhecido como CPM, sigla que sinteLiza CTitical Patlt Method, 
e pode ser traduzido para o português como Método do Cami
nho Crítico. Fundamentado num trabalho de relação entre 
os fatôres tempo c LUSto, é, indubitàvelmente, um sistema mais 
complexo e refinado que o PERT ITempo ou o PERT jCusto, 
embora não tão complexo quanto uma técnica mais avançada, 
ainda conhecida como ResollTcc A llocation muI M ulti-Project 
Scheduling (RAMPS), que esta procura obtel' a distribuição 
ótima de recursos dentro de pro~ama composto de projetos 
múltIplos. 

Tanto o CPl\I como o PERT baseiam-se no princípio dos 
di3gramas e são idênticos até o ponto das estimativas de tem
po. Neste último sistema, cOmo vimos, o administrador é soli
citado a expressar a incerteza de tempo dentro de uma faixa 
limit"da pelas expectativas otimistas e pessimistas; no CP;\{ o 
grau de incerteza é maior, pressupondo experiência prévia das 
atividades do projeto. Essa experiência deve ser tal que per
mita estimativa simultânea de custo e tempo de duração. 
Essas estimativas são aplicadas a cada atividade e, referidas 
como "normal" e "aceleração máxima", têrmos que significam 
extremos opostos em tempo e custo. A estimativa normal sigo 
nifica o gasto mínimo de recursos para se completar o tra
balho e o menor montante de tempo associado com aquêles 
recursos. Em outras palavras, qual o custo mínimo da ativi
dade e qual o menor tempo de duração dessa atividade. Ao 
considerar-se a estimativa normal, enfatizar-se o custo, associ
ando o tempo ao custo mínimo. A estimativa para a acelera
ção máxima é o menor tempo possível para a realização da ati
vidade e o custo mínimo necessário para conseguir-se aquêle 
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tempo; a ênfasé está, por conseguinte, no elemento tempo, 
com seu custo associado. 66 

o critério fundamental é que tempo custa dinheiro, pelo 
menos no que se refere aos custos diretos. A relação entre 
tempo e custo é ilustrada pelo gráfico seguinte. 
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Como mostra o gráfico, é possível mostrar·se uma alterna
tiva adicional de tempo e custo, a fim de definir de forma mais 
realista a relação de custo de uma operação ao longo de um 
dado período de tempo. Assim, o ponto normal de execução 
envolve 6 semanas, ao custo de 4 milhões de cruzeiros, sem ex
traordinários e com o equipamento usual; ao tempo de 5 se· 
manas corresponderá custo direto de 6 milhões, com trabalho 
extraordinário e equipamento usual; ao tempo de 4 semanas 
(aceleração má..xima) já corresponderá um custo de 10 milhões, 
com trabalho extraordinário e equipamento adicional. Assim. 

66) David M. SUres e Maw1ce M. Murphy, PERT/CPM: Modem 
Management Methods, Materials Management Institute, Baston, 
1963, pãg. 121. 
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o principal objetivo dêsse tipo de informação será a determi
nação rápida do aumento de custos por unidade de tempo, 
sem têrmos que usar cálculos matemáticos completos. Isto é 
obtido através de uma aproximação linear à verdadeira curn 
tempo-custo, entre os pontos normal e de aceleração máxima. 
Teremos, apenas, uma interpolação, com pequena margem de 
êrro, que mostra como o aumento dos custos pode exceder de. 
muito os benefícios obtidos. Será possível, então, ao adminis
trador obter o "custo de aceleração", qual seja, o aumento de 
custo envolvido na economia de uma unidade de tempo, atra
vés da fórmula 

C' C" 
CA = -----------

T' T" 

na qual CA é o custo de aceleração, C' o custo referente ao 
ponto de aceleração máxima, C ' , o custo normal, T ' o tempo 
da aceleração máxima, T" o tempo normal. 

Por conseguinte, o CPM procura dar ao administrador um 
sistema que equilibra os custos diretos, indiretos e outros, no 
sentido de minimizar o total de investimentos necessários à con
secução de um objetivo. Os critérios envolvidos na determina
ção dos custos diretos estão baseados no fato de que, se as ati
vidades forem mantidas no seu nível normal, o custo direto 
total do projeto será o mínimo para um período máximo de 
tempo; ao mesmo tempo, qualquer tentativa de aceleração im
plicará em aumento dos custos diretos. Há, é claro, diversas 
maneiras de reduzir-se o tempo de um projeto, a cada uma 
correspondendo um determinado nível de custo. 

Chegamos ao ponto, então, em que a determinação do ca
minho crítico torna-se valiosa: ao analisar-se o custo de acele
ração de uma atividade do caminho crítico, teremos uma base 
para acelerarmos uma atividade que ofereça o menor au
mento dos custos dIretos em relação ao decréscimo na duração 
do projeto. Isso fundamentará nôvo plano de investimentos, 
correspondendo a um projeto com duração menor e a custo 
mais elevado; das várias alternatÍ\:as abertas para a redução 
àe um mesmo montante de tempo, tôdas estarão necessària
mente relacionadas de forma direta com o número de ativi-
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dade3 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 plOjeto, com a elaboração de !}()VOS planos para se reduzir o 
tempo e aumentar o custo :1té o projeto global haver sido ace
lerado ao máximo, ao menor custo possível. Por sua vez, m 
custos indiretos também têm papel importante na determina
ção do ponto de investimento -mínimo; 67 deve-se procurar 
aproximar quantitativamente essa curva na medida em que 
os gastos aumentam em relação linear com o tempo. 

A razão dêsse aumento elIl função do tempo é que ê~te é 
um custo cumulativo a ~er medido entre os tempos normal e 
de aceleração máxima. Há outros custo~ envolvidos, normal
mente alheios ao projeto (multas por atrasos, perda de mer
cado etc.), que também deYem ser medidos e considerados. A 
acumulação dos diferentes ClIstos entre os pontos normal e de 
aceleração máxima, em determinados intervalos de tempo, 
permite a definição da curva do investimento total pala o pro
jeto. 

-------~ 
l"'-ÓTIMO 
I 
I 
I 
J 
I 

O I 
1:;; 
::> 
U 

TEMPO 

GRÁFICO XXVII 

ItNESTIMENTO TOTAL 

OUTROS CUSTOS 

CUSTOS INDIRETOS 

CUSTO DIRETO 

67) O conceito de custo indireto é extremamente controvertido, bem 
como a diferen5a entre custos indiretos fixos e custos indiretos 
variáveis. 
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David M. Stires e Maurice ~I. Murphy (up. (it.) apresen· 
tam um sistema bastante funcional, em cinco estágios, para 
o cálculo da curva total de investimentos: (I) desenvolvel 
um plano usando as estimativas normais de tempo e custo 
para cada uma das atividades, (2) desenvolver um plano idên· 
tico, mas com as estimativas correspondendo à aceleração má· 
xima, (3) desenvolver um plano com o custo mínimo e o tem
po de aceleração máxima, (4) desenvolver um plano "adicit)
nal" para auxiliar a definição da curva de custo direto, plano 
êste que corresponde a um tempo qualquer entre as alternat i . 
vas limites e, finalmente, (5) desenvolver um plano "ótimo" 
após a determinação da curva total de investimentos, ou seja, 
a solução mais equilibrada na relação tempo-custo. !ste traba
lho é facilitado p:!lo uso de um formulário bastante simples, 
que mostra em colunas sucessivas o número dos eventos ini· 
cial e final de cada atividade; os custos normal e de aceleração 
máxima; os tempos normal e de aceleração máxima; o custo 
de aceleração; custo e tempo respectivos; a data "mais cedo", 
a data "mais tarde" e a folga; e com barras horizontais para se 
trabalhar independentemente com cada atividade. O computa
dor pode ser utilizado para os projetos mais complexos, pro
vendo o administrador de tôdas as informações necessárias. 

O conceito de folga no CPIVI é um tanto diferente do utili
zado no PERT 68 e envolve três tipos diferentes: total) existente 
quando tôdas as atividades precedentei começarem em seus 
T ES e terminarem em seus T ,,; livre) existente quando tôdas as 
atividades precedentes e subseqüentes ocorrerem em seus T E~: 
e indeprndente) quando tôdas as atividades precedentes ocor
rerem em seus T,s e tôdas as subseqüentes em seus T ES' 

Uma tentativa de avaliação do CPl\! em comparação com 
o PERT mostra claramente que êles podem, com vantagem, 
completar-se mütuamente. Enquanto o PERT pos~ibilita efi
ciente mecanismo de elaboração e contrôle de projetos em 
função do elemento tempo, o CPi\! é capaz de inter·relacio
nar êsse elemento com a variável custo, coisa que o PER T é 
incapaz de fazer dinâmicamente. Na "erdade, o CP~I apro-

68) A terminologia dIfere em inglês: slack no PERT, e tloat no CPM. 
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veita o diagrama de flechas típico do PERT e ambos os sis
temas separam-se no momento das estimativas de tempo -
mas os resultados de ambos, mesmo sendo diferentes, são 
igualmente úteis. O administrador poderá wnsiderar a "ariá
\'C I custo através da utilização do CPi\! e, simultâneamente. 
de forma integrada, controlar o tempo com o PER T. Ainda 
está em fase de desenvolvimento um sistema, híbrido, que possa 
wmbinar as vantagens e as limitações dos dois outros, permi
tindo a flexibilidade das estimati\"as cie tempo do PERT, a 
relação tempo-custo para a determinação de soluções ótiméls 
etc., em um único mecaní,mo de planejamento e contrôle. 

A consideração da variáwl custo, no sistema PERT. per· 
mite uma série de aplicações interessantes. Expressh-o é a 
otimização de custos totais quando existem cláusulas que esta, 
belecem multas pela demora ou atra50S correspondentes ao 
término previsto de uma obra. É possíw>1 em tal situação adi
cionar as multas respectivas a cada um dos orçamentos elabo
rados para as di..-ersas datas de acabamento e selecionar dentre 
elas a que corresponder ao custo total mínimo. Pode aconte
cer, inclusive, que seja indicado o adiamento da data de tér
mino, quando o montante de multas devidas fôr menor que o 
capital requerido para a aceleração do ritmo das ath-idades ao 
longo do caminho crítico. 

Assim, tanto o PERT'/Custo como o CP~f podem ser con
SIderados como um orçamento dinâmico do planejamento. 
apresentando a grande \"antagem de introduzir a "ariável tem
po. não considerada pelo orçamento estático atual. 611 

69) .Jaoques Cohen e Geraldo N. Silva Mai~,. 011· cit. (seJj)arata), 
Dá~. 17, 
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É bastante conhecido daqueles que iniciam estudos sôbre 
processamento de dados. para mostrar a seqüência lógica do 
raciocínio operacional de um programador de computadores; o 
exemplo do de~pertar de um chefe de família e as múltiplas al
ternatiyas que podem condicionar seu comportamento até o 
momento de sair de casa. Os engenheiros Jacques Cohen e 
Geraldo N. Siha Maia desenvolveram ilustração semelhante 
para o PERT. suficientemente simples para ser seguida e 
calculada por um leitor leigo em planejamento. Apesar de 
saa tri"ialidade. o exemplo mostra, de forma clara, as caracte
rísticas bá,icas do sistema e ilustra. com nitidez. os seus con
ceitos mais importante~. 70 O exemplo que selecionamos para 
ilustrar teoricamente o ~istema não é tão simples e curioso. 
mas preenche as me~ma, finalidades: é constituído por um 
plano militar ele operações. baseado em dados fictícios. e que 
cm:olw pequena parcela (lc uma Fôrça ~\ero,tática. 71 

Imaginemos que um país A acione dispositivo de ata
que contra um país B. objetivando o lançamento de pár,t
-quedistas no território inimigo. Tais elementos deverão fazer 
ligação posterior com as tropas terrestres de A, tropas estas que 
desencadearão ataque global 24 horas após o lançamento. Tal 
lançamento é justificado pela necessidade de estabelecer-se uma 
"cabeça-de-ponte" na retaguarda do país B, a fim de enfra
quecer suas defes::!s. 

70) Ilustração cont:da no trabalho citado de Jacques Cohen e Ge
raldo N. Silva Maia e reproduzida sob permissão, em "PERT Já 
Não é Tão Sem Graça", DiT'eção, nO 35, novembro de 1964, pág. 13. 

71) A ilustração utilizada foi desenvolvida por Pedro Leopoldo No
gueira da Gama, Al'thur Miller, Evonio Arouca e Arthur Ban
deira. oficiais da F AB. como trabalho de estágio para a cadeira 
de Organização e Métodos da !.".scola Brasileira de Administração 
Pública, l.0 semestre de 1965. sob orientação do autor. 
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Assim, suponhamos que o 3.° Esquadrão de um dos Gru
pos de Transporte de Tropas da Fôrça Aérea A receba, como 
ordem 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 outras Unida
des tiveram de prestar o apoio necessário e indispensáwl: 

a. o pessoal ligado ao SAR (Search and Rescue) , que en
trou em estado de alerta para as operações de Busca e Sah'a
mento, caso fôssem requeridas; 

b. um esquadrão de A dação de Caça, para a missão de 
escolta aos grandes e desarmados aviões de transporte: e 

c. o pessoal do SPV (Serviço ele Proteção ao Vôo) , para 
garantir o sistema rádio-operacional, que em tempo de paz 
opera durante 24 horas do dia. Na guerra, êsse serviço opera 
em ligação com a rêde protetora de radares (defesa contra 
incursões inimigas) que, por sua vez, está intimamente ligada 
à Aviação de Caça. A essa rêde dá-se a designação de Esqua
drão de Contrôle e Alarma (ECA). Cada uma das unidades 
acionadas foi responsabilizada pelos setores respectivos. Ape
nas para fins didáticos, as seguintes atividades podem ser espe
cificadas como componentes do plano de operações: 

AtiYidades 

A 

C 

D 

Discriminação 

Recebimento da Ordem de Operações 
pelo Esquadrão 
Preparação do material aéreo necessário 
ao cumprimento da missão (aviões, 
equipamentos, combustível, armamen
tos etc.) 
Alimentação para as equipagens de vôo 
e tropa pára-quedista do Exército 
Carregamento do material' peqdo nos 
ayiões (canhões, jipes etc.) 

Tempo em 
minutos 

120 

45 

100 

\ 

I 
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E 

F 
G 

H 
I 

J 

K 

L 

M 

N 

o 

P 

Q 

R 

s 

Reunião de todo.o pessoal engajado na 
operação para esclarecimento da Mis
são (brifing) 
SAR fica em situação de alerta 
As equipagens de YÔO e a tropa pára
-quedista se preparam para a operação 
SPV fica em situação de alerta 
ECA fica em situação de alerta 

SAR prepara-se para as missões de eva
cuação de feridos 
Todo o pessoal engajado na operação 
embarca nos aviões 
SPV proyê o balizamento da rota a ser 
voada e forn~ce o apoio de comunica
ções necessárias à missão 
SAR decola e permanece na situação 
de alerta, no ar 

SPV ativa o sistema contra incêndio e 
apoio de pista (tratores, jipes. ambu
lâncias etc.) , que irão apoiar a decola
gem dos aviões 
É introduzido no esquema um fator de 
planejamento de unidade: é um Esqua
drão de Caça que irá efetuar a cober
tura durante o deslocamento do Esqua
drão de Transporte 
Partida dos motores, decolagens e re
união dos aviões componentes do Es
quadrão de Transporte 

Deslocamento do Esquadrão de Trans
porte para o ponto de reunião com o Es
quadrão de Caça 

Deslocamento do Esquadrão de Caça 
para o ponto de reunião cOm o Esqua
drão de Transporte 

Deslocamento conjunto (Caça e Trans
porte) para o objetivo (país B) 

40 

10 

1~ 

02 
05 

08 

23 

22 

20 

11 

65 

13 

O~ 
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Ataque do Esquadrão de Caça a deter
minados pontos próximos ao objetivo, 
a fim de enfraquecer a defesa inimiga, 
possibilitando o lançamento da tropa e 
equipamento pesado (apoio aéreo ;'Ipra
ximado) 
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 
pesado 

Deslocamento do E~quadrão de C~ça 
para o ponto de regresso (PR) , onde se 
encontrará com o Esquadrão de Trans
porte 

Deslocamento do Esquadrão de Trans
porte para o ponto de regresso (PR) , 
onde se encontrará com o Esquadrão de 
Caça 
Regresso ao país A 

03 

05 

05 

02 

05 
70 

105 

o gráfico XXVIII mostra de que forma tais atividades 
podem 'estar inter-relacionadas, indicando de forma nítida a 
seqüência de operações, De\e ser notado que, no caso, a 
cumulação de tempo foi feita em função das horas do dia, Na 
elaboração do gráfico, os seguintes fatôres foram determi
nantes: 

a, as atiYidades 1-2, 1-3 e 1-4 são simultâneas e se 
iniciam às 09:58, uma vez que, enquanto 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 do Exército carrega nos 
aviões o material pesado, Estas atividades são dependentes 
uma das outras, pois a missão não se poderá realizar sem que 
tôdas sejam efetivadas, Existe uma folga de 35' na ativida
de 1-4 e 20' na atividade 1-3, 
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b. a atividade 4-5 é uma reunião conjunta de todos os 
elementos engajados na operação. Ela somente se realizará se 
as precedentes tiverem sido realizadas. 

c. as atividades 5-6, 5-7, 5-8 e 5-9 de '-em ter seu ini
cio à mesma hora. 

d. enquanto o Esquadrão de Contrôle e Alarme (ECA) 
providencia para que a Caça esteja no ponto de reunião às 
13:50 (caminho crítico), o SAR decola, permanecendo no ar 
para efetuar missões de evacuação aeromédica; o Esquadrão 
de Transporte se equipa, decola e se dirige para o ponto de 
encontro com a Caça; e o SPV providencia o apoio do sistema 
de comunicações, condições meteorológicas, apoio de equipes 
de terra etc. 

c. a atividade 14-15 só poderá ter prossfguimento se as 
atiYidades 10-12 e 11-13 estiverem em ação_ 

f. haverá folga nas atividades 7-14 e Il-13 em relação 
à atividade 10-12, da ordem de 3'. As atividades 14-15 e 
15-17 mostram que o Esquadrão de Transporte cheg:uá um 
minuto antes (13:49) do Esquadrão de Caça ao ponto de re
uniãt;>. A atividade 17-18, por sua vez, é o vôo em conjunto 
dos Esquadrões de Transporte e Caça, que chegarão ao país 
B às 14:50. 

g. o Esquadrão de Transporte somen te poderá lançar 
os pára-quedistas e o equipamento pesado às 15:00 (atividade 
20-21), se o Esquadrão de Caça atacar as posições inimiga,; 
às 14:53 (atividade 18-19) . 

h _ após o lançamento, o Esquadrão de Transporte se 
dirige para a reunião com o Esquadrão de Caça às 15:05 (ati
údade 21-22 e 19-22), constatando-se uma folga entre essas 
duas atividades (10), que será em proveito de maior proteção 
pelo Esquadrão de Caça. Amuos os esquadrões rebressam 30 

país A (22-23) em conjunto, chegando às 16: 15. 

Êste exemplo ilustra, de forma parcial, os aspectos essen
ciais do PERT como instrumento de planejamento. A mesma 
sistemática. variando, logicamente, em extensão e grau de com-
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plexidade, funcionará para sua adaptação a projetos de porte, 
com milhares ou dezenas de milhares de atiYidades. Nas pági
nas seguintes será mostD.do como o PER T básico está sendo 
utilizado na prática, quando será possÍ\-el obsen"ar seu poten
cial e flexibilidade de aplicação. 

1 
I 



PARTE III 

APLICAÇOES 



10. APLICAÇÃO DO PERT NO GOVÊRNO 
DA GUANABARA * 

Uma das aplicações brasileiras de maior significância do 
sistema PERT tem sido, certamente, a idealizada pela Coor
denação de Planos e Orçamento do Govêrno do Estado da 
Guanabara, caracterizada não apenas pela sua amplitude mas 
pelo cuidado impôs to à sua implantação. O campo de ação do 
sistema não foi limitado ao planejamento e execução do pro
grama de obras estaduais, mas atingiu, também, as próprias 
normas de elaboração da proposta orçamentária de cada uma 
das Secretarias estaduais, no referente às obras a serem ence
tadas. A deci~ão de adotar-se o PER T partiu da Coordena
ção de Planos e Orçamento, insatisfeita com o contrôle de 
obras até então feito pelo tradicional gráfico de Gantt, onde 
os progressos conseguidos eram mostrados numa série de grá
ficos de barras horizontais. Até então, todos os setores da admi
nistração estadual deveriam manter relatórios e mapas que 
mostrassem os índices de execução em têrmos percemtuais e en
viá-los mensalmente para aquêle órgão central de contrôle. 
Percebeu-se, então, que o sistema PER T poderia ser utilizado, 
com vantagem, nos trabalhos de planejamento e contrôle orça
mentários das obras estaduais, como ponto de partida para 
aplicação muito mais ampla. Assim, em outubro de 1963, o 
Estado contratou uma firma de consultores com a missão pre-

• As in!ormações contidas neste capítulo foram obtidas em entrevis
ta.> com o Dr. Osvaldo Bittencourt sampaio, chefe da Assessoria de 
Contrôle da Execução Orçamentária, e com os Eng.os Geraldo Maia 
e Lécn Clement Rousseau, bem como em informações contidas em 
SPPC - Sistema de Planejamento, Programação e Contróle, traba
lho elaborado na forma de apostila pela SEL - Sistemas Engenha
ria Ltda., em novembro de 1963, e publicada pela Coordenação de 
Planos e Orçamento da Secretaria do Govêrno do Estado da Gua
nabara. 

i 
I 
I 

I 
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dpua de auxiliar na formação de um grupo de técnicos que 
teria a tarefa de estender, tão ràpidamente quanto possível, o 
nôvo sistema às diversas áreas da administração, bem como, 
paralelamente, adaptar o PERT naquilo que fôsse necessário 
para sua aplicação racional pelo Estado. 

A obra escolhida para testar o sistema foi, propositada
mente, a mais importante das em andamento: a da Adutora 
do Guandu. Ao mesmo tempo em que isso era {ei to, a Asses
soria de Contrôle da Execução Orçamentária, unidade compo
nente da Coordenação de Planos e Orçamento, iniciava a di
fusão do sistema através da publicação e distribuição de apos
tilas especializadas, além de conferências. O primeiro grupo 
a assistir a tais conferências foi o do Departamento de Águas, 
em maio de 1964. Espera-se que até o fim do ano todos os 
engenheiros do Estado tenham conhecimento do sistema. Nesse 
sentido, é intenção daquela Assessoria formalizar o treinamento 
de engenheiros na teoria e aplicação do PER T, notadamente 
através de um programa de estágios pelo qual dois engenheiros 
de cada Departamento estagiariam na Assessoria. Tal treina
mento seria dirigido com maior ênfase para os trabalhos de 
fiscalização de obras, e iria até o ponto em que tais engenheiros 
tivessem efetivamente de preencher as fichas de contrôle e sa
ber interpretar, com segurança, os relatórios do computador. 

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 como formando um processo e~
tático. A dimensão de obras do Estado exigia, ao contrário, um 
processo essencialmente dinâmico. Na parte referente ao con
trôle orçamentário, por exemplo, a introdução do PERT foi 
efetivada no sentido de manter-se o equilíbrio entre a receita 
e a despesa, no tocante às obras, atrayés do acompanhamento 
de tôdas as atividades que antecedem o iflício real das obras 
(média observada: 90 dias) . Com isso, o Estado poderá ante
cipar e prever com relativa segurança as futuras alterações que 
um atraso qualquer, numa determinada atividade, acanetará 
no planejamento das despesas (previsão de caixa, por exem
plo) e poderá replanejar e determinar uma nova programação, 
prevenindo-se assim contra "surprêsas" desagradáveis - expe-
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riência tão comum nos setores responsáveis da administração 
pública. 

P..ste estudo sÓbre a aplicação do PER T, pelo Govêrno da 
Guanabara, pode ser dividido em duas partes: na primeira, 
veremos como está sendo utilizado no setor das propostas or
çamentárias; na segunJa, mostraremos como uma variação da 
idéia do PER T está sendo aplicada na execução integrada do 
planejamento, programação e contrôle de obras, inclusive pre
vendo-se a utilização de computadores eletrônicos. 

APlicação do PERT ao campo orçamentário. Uma expe
riência, possl\-elmente pioneira, de utilização do PERT na 
área orçamentária foi relatada pelo Condado de Fairfax, no 
Estado da Virgínia, Est:tdos Unidos, onde o sistema foi usado 
como guia para a elaboração do orçamento de 1964, como re
sultados considerados extremamente compensadores. :t intere5-
sante relatarmos com minúcias essa experiência, que pode ser
vir de ponto de referência para iniciativa semelhante do Es
tado da Guanabara. A experiência daquele condado norte· 
-americano abrangeu todo o c ... mpo da elaboração orçamentá
ria propriamente dita~ o Estado da Guanabara limitou-se, por 
enquanto, à elaboração das diversas propostas orçamentária. 
No momento em que êsse trabalho era realizado já se pensava 
seriamente em utilizar o PER T com aquela intençl'í.o. 

Segundo a fonte consultada, a Divisão de Orçamento e 
Pesquisa do Condado de Fairfax (órgão exatamente equivalen
te à Coordenação de Planos e Orçamento do Estado da Gua
JIlabara) vinha enfrentando, desde longos anos, o problema tra
dicional dos órgãos de elaboração orçamentária: o acúmulo 
crÔnico de trabalho, forçando a atrasos e serões intermináveis. 
l\Iotivavam êsse estado de coisas a preparação paralela de se
ções dependentes do orçamento e, principalmente, a subesti
mativa dos tempos necessários para a realização dos diversos 
trabalhos componentes do documento. O orçamento poderia 
ser, na verdade, bem acabado e útil para seus objetivos, mas de
mandava do~ responsáveis tremenda quantidade de trabalho. 
Além do mais a Divisão enfrentava, em 1963, um problema 
adicional: grande parte dos funcionários fôra removida e 05 

recém-admitidos eram inexperientes; e, como se não bastasse 

1 
! 
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a. alta administração do condado, determinara que os documen
tos orçamentários deveriam estar prontos antes do período até 
então concedido para sua elaboração. A Divisão de Orça
mento decidiu, então, utilizar o PERT como recurso para 
melhorar a eficiência interna da repartição, com ênfase espe
cial no planejamento do pr~rama. O diagrama inter-rela
cionava um total de 1200 atividades. 12 

O primeiro resultado benéfico foi o desenvolvimento de 
acuradas estimativas de tempo, durante o estágio do planeja
mento. Cada atividade componente do programa foi analisada 
detalhadamente e, em conseqüência, tôdas as pequenas partes 
do processo foram cuidadosamente consideradas. A melhoria 
nas estimativas de tempo foi devida quase inteiramente ao fato 
de tÔdas as atividades serem consideradas e não, apenas, parte 
delas. Foi possível à Divisão prender-se às datas preestabelecidas 
pelo diagrama graças a uma diferença importante: antes, havia 
somente uma data-limite, a data de publicação; com o PERT, 
estabeleceram-se vários prazos intermediários, o que tornou pu'
sivel a avaliação dos progressos feitos dunmte todo o ciclo de 
trabalho. Uma simples referência ao diagrama capacitava os 
funcionários a determinar se os eventos estavam sendo comple
tados dentro do prazo previsto, ou não. Caso houvesse atraso, 
autorizava-se imediatamente refôrço de recursos (através de 
serões, por exemplo) , para que a progrZtmação voltasse a obe
decer às datas previstas. Com isso, os serões passavam a ser 
utilizados raciúnalmente, apenas quan,do realmente necessários, 
e não mais como medida de desespêro. O seu número foi, além 
do mais, sensivelmente reduzido em relação ao montante dos 
anos anteriores. A revisão periódica dos progres~os realizados 
acarrf'tou dois resultados principais: os problemas passavam a 
ser descobertos mais cedo e mais cedo se empreendia a ação 
corretiva. Com isso, as áreas problemáticas passaram a mere
cer, no ano seguinte, atenção especial da Divisão e algumas 
delas foram percebidas até um mês antes do que o eram ante
riormente. 

72) A experiência do Condado de Fairfax está relatada em Richard 
P. Wahl, PERT Controls Budget Preparation, Public Manage
ment, fevereiro de 1964, voI. XLVI, n.o 2, pág. 29. 
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Os efeitos do sistema também se fizeram sentir, benefi
camente, no corpo de funcionários. O pessoal, mesmo nôvo e 
mexperiente, exigiu menor supervisão para a execução dOi 
trabalhos do que nos anos anteriores. O diagrama, fonte per
manente de referência para os funcionários, tornava fácil a 
detenninação de quais os eventos já completados e quais ainda 
a executar, e quando. Tornou-se possível trabalhar indepen
dentemente em muitas fases do programa, sem os problemas 
costumeiros de omissão ou duplicação de tarefas. Os funcio
nários simplesmente seguiam o diagrama - e êste fôra cuida
dosamente elaborado para prevenir omissões e garantir exe
cução ordenada e lógica. Tal diagrama mostrava à Divisão 
quais os eventos concluídos e quais os responsáveis por sua 
execução. Assim, a administração, além de racionalizar a ação 
corretiva, dispunha de instrumento para avaliar a produtivi
dade de cada setor ou de cada funcionário e medir sua produ
ção em relação ao esfôrço total da unidade. Curiosamente, 
essa experiência foi de tal ordem que os funcionários menos 
produtIvos redobraram seus esforços para manter a posição. 
Isto não estava no programa, é claro, mas o PER T acabou por 
introduzir na Divisão saudável atmosfera de competição cous
truti"a. Sob aspecto mais formal, o PER T tornou-se, então, 
um "manual mínimo de rotinas", no qual a;; atividades esta
vam registradas e sua seqüência determinada, embora sem ex
plicações mais detalhadas. O diagrama, segundo relata a Divi
são, vai ser utilizado como base para o desenvolvimento de 
um manual minucioso de rotinas para a elaboração orçamen
tária. 

Os resul tados da aplicação do PER T no caso particular da. 
elabcração orçamentária no Condado de Fairfax foram, por 
conseguinte, excepcionais: 

. .. todos os benefícios estiveram relacionados com algo 
que o PER T impõe e que muitas vêzes é o mais necessário 
em qualquer organização: disciplina. Os requisitos do sis
tema PER T são tais que o trabalho e os trabalhadores 
tornam-se disciplinados. Os esforços tornam-se ordenados, 
lógicos e precisos. O planejamento é cuidadoso e com
pleto, os requisitos são documentados claramente, os pro
gressos são metodicamente medidos e revistos, a ação cor-
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letiva é feita se necessária e quando necessária e o esfÔrço 
total é visto dentro de uma perspectiva clara, 73 

O Estado da Guanabara vem procurando, nos últimoi 
anm, melhorar seu sistema orçamentário através de uma série 
de inovações de grande alcance, A primeira foi o abandono, 
j:í em 1962. da sistem:Íti(3 preconizada pelo Decreto·Lei 2416, 
considerada obsoleta diante da eyolução da técnica orçamen
tária, com a adoção de nô"o sistema orçamentário, na moda
lidade do orçamento-programa. peça de fundamental impor. 
tância dentro da política administratin do goyêrno estadual. 
Procurou·se obter um programa anual de trabalho que, obe· 
decendo à programação a médio prazo, firmada nas diretrizes 
básicas da alta administraç50, permitisse o contrôle da sua exe
cução e a aferição dos resultados obtido" Conseguiu.se, em 
1962, melhor discriminação da despesa e maior realismo na 
previsão da receita. Em 1963, nO\'05 melhoLlI1L'lltm foram in
troduzidos, com os programas passando a abl J.l1ger tarlos o~ 
clmros da atividade e5tadu:t1 e, facilitando·se a contabiliJade 
de custos pela possibilidade de sua apuração atr:l\'és de com· 
putadores eletrônicos, pela primeira vez utilizados no país 
na elaboração da proposta orçamentárÍ3.. Nesse esfôrço de ra
cionalização, teve ênfase tôda particular o aprimoramento dos 
tr:thalhos de elaboração da proposta, que trouxe como uma 
de suas inovações a distinção entre os recursos destin:tdos à 
expansão dos sen'iços e aquêles relacionados com a manuten
ção do status da época. possibilitando a an:ílise por exceção. 
Procurou-se, além do mais, padronização dos que~tiun:írios, de 
forma a bcilitar sua reprodução e distribuição. Nesse qU:l
dro otimista d:: modificações sucessins o PER T foi introdu
zido, mais particularmente, nJ. previsão das despesas com obr:ls 
públicas, forçando melhor análise dos imestimentos e, }(Jgi. 
camente, estimativas mais aprimoradas e realistas. Com isso. 
espera-se a generalização do uso do sistema no campo de COI1-

trôle e programação de obras e empreendimentos, 

Ao solicitar recursos orç:tmentários para obras, as unida
de~ responsáveis devem preencher, para cada obra a ser ence
tada. entre outros, o formulário elaborado de acôrdo com a, 

73) Richard P. Wa.hl, op. cit" pág. 33. 
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idéias básicas do PER T. Como pode ser ,isto no modêlo 
anexo, o formulário prn'ê a~ seguintes especificações: 

I. Anexo, Subanexo, Vnidade, Categoria, Verba e Con
signaçi'io. 

If. Subconsignaçào. item e número de ordem referente ao 
sistema de adjudicação que se tenha em "ista. Xa quarta co
luna, o número de ordem indica a seqüência da~ obras de 
acôrdo wm sua prioridade. 

III. O tipo de obra (ponte, escola, viaduto etc.) , o local 
da obra (especificação do bairro) e suas dimensões. 

IV. O tempo necessário para a execução de cada uma das 
atividades relacionadas com caeIa obra, antecedendo e suce
dendo ~eu término. de arôrdo com os seguintes itens: 

1-2 - número ele dias necessários para a elaboração do 
anteprojeto. 5Ondagem. ,en'iços ;mteriores do projeto etc. ; 

2-3 - número de dias necessários à elaboração das espe
( ificações; 

2-4 - tempo necessário à elaboraçi'io total do projeto, 
indmin' detalhes para a sua exc< uç:ío; 

3-t - tempo necessário ao preparo de um diagrama da, 
diversas ati"idades de que se compõe a obra; 

4-5 - tempo neces~;hio ;1 eJaborJção elo programa deta
lhado; 

5-6 prazo necessano para a elaboração de um progra
ma ela obra, tendo em vista a diagramação (3-4), o projeto 
(2-4) , as especificações (2-3) e o orçamento (4-5); 

1-6 - tempo necessário à~ desapropriações e ao registro 
dos títulos ele propriedade, desimpedimento do canteiro da 
obra e demais serviços preliminares que permitam a entrega 
do canteiro para início da obra; 

6-7 - tempo necessário ao preparo do processo e à obten
ção da autorização para abertura da conrorrénc.ia ou adjudi
(aç50 da. obra. por qualquer elos sistemas indicados no for-

'. i 
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mulário. tste período de atividade se encerra com a publi
cação do ato de autorização; 

7-8 - tempo necessário à realização da concorrência ou 
adjudicação; 

8-9 - tempo necessário ao empenho da despesa, à publi
cacão do contrato e às demais atividades administrativas, an
tes' do envio para registro; 

9-10 - tempo necessário ao registro pelo órgão de ron
trôle competente; 

8-10 - tempo necessário ao replanejamento e à nova dia
gramação da obra, de acôrdo com a proposta contratual; 

10-11 - tempo necessário ao preparo dos elementos for
mais e à expedição do memorando fixando a data do início 
da obra, inclusive o prazo existente entre a expedição do memo
rando e a data marcada para o início da obra; 

11-12 - prazo previsto para a execução da obra; 

12-13 - prazo estimado para vistoria e aceitação da obra, 
até à data da possível liberação da última fatura. 

t que pode haver caso em que algumas obras não tenham 
de obedecer rigidamente a essa sucessão de etapas. Para esta 
hipótese em que não seja necessária qualquer atividade que 
anteceda o início efetivo da obra será marcado o tempo O 
(zero) para sua duração. Observação mais acurada do for
mulário permite não apenas uma boa compreensão do sis
tema envolvido, mas, também, da sua dupla utilidade para 
a unidade responsável pela obra e para a Coordenação de 
Planos e Orçamento. O diagrama mostra claramente, por 
exemplo, que a pormenorização do orçamento da obra so
mente deverá ter início após estar completo o projeto e ter
minada a diagramação sumária para concorrência; mos
tra, também, que o início do replanejamento, de acôrdo 
com o contrato feito, pode ser realizado paralelamente ao em
penho e à contratação da obra e seu registro pelo órgão compe
tente. e que, idealmente, o seu término deve coincidir com o 
final das duai outras atividades. Apesar da relativa simplici-
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dade do programa envolvido, as estimativas de tempo para 
cada uma das atividades trazem, certamente, grande dose de 
informações valiosas. Assim, pode-se obter não apenas o nú
mero de dias compreendidos entre os estudos preliminares e 
a aceitação da obra, mas também a certeza de que os trabalhos 
rdacionados com os títulos de propriedade e desimpedimento 
do local da obra têm seu tempo condicionado pela realização 
das atividades 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 e 5-6. Com essas especifi
cações de tempos, os responsáveis têm um gabarito simples para 
medir os eventuais atrasos ou adiantamentos de seus esforços, 
no que toca aos órgãos financeiros, como já foi salientado, há 
um conjunto de documentos que lhes permite especificar, com 
precisão relativa e com razoável antecedência, o montante e a 
época de efetuação dos pagamentos aos empreiteiros. Em ou
tras palavras, haverá uma base para as previsões de despe~a. 
semana após semana, prevenindo-se os problemas decorrentes 
de sua falta tanto para a própria administração como para o 
público em geral. 

A especificação das ath'idades foi feita convencionalmen
te. Pode ser notado que o diagrama está dividido em três 
grandes segmentos, cada um dêles referente a determinado es
tágio do proces50 completo: o primeiro é limitado pelos even
tos I e 6, compreendendo a série de atividades que antecedem 
a concorrência para a execução da obra; o segundo refere-se às 
atividades relacionadas com a execução da concorrência e os 
trabalhos correlatos; e o terceiro segmento compreende a exe
cução, contrôle e aceitação provisória da obra propriamente 
dita. É claro que o mesmo diagrama poderia ser mais porme
norizado, o que a Coordenação achou desnecessário. O impor
tante é que as atividades incluídas compõem o ciclo completo. 
embora não necessário de tÔdas as obras, e constituem, con
forme expressas, os "marcos" principais do processo usual. 
É, por conseguinte, um modêlo q;.:.e reflete a sistemática pró
pria do Estado da Guanabara e é passível de fácil adaptação 
por parte de outras administrações estaduais ou municipais. 
Deve-se notar que a execução da obra aparece no diagrama 
como uma simples atividade (11-12), sucedendo a expedição 
do memorando de início. Esta atividade constitui um diagra
ma à parte, previsto de conformidade como elaborado na ati-

, 
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atividades), de forma a constituir a estrutura da operação. 
Os itens devem ser definidos com suficiente grau de detalhe 
para a sua completa caracterização. Os de nível mais baixo 
são denominados "unidades de trabalho" e constituem nor
malmente o ponto de partida para o terceiro passo. :Ko ca
so da construção de um prédio, sua estrutura pode ser mostra
da de acôrdo com ó gráfico abaixo, bastante semelhante à idéia 
dos organogramas comuns: 

GRÁFICO XXX 

Ib. estrutura dos cc 11 iros dc apuração. Consiste na divi
são da obra em suas purtes componentes, de forma semelhante 
ao passo anterior, com o objetivo de definir a forma pela 
qual se deseja grupar e sumariar as informações relativas às 
atividades. O gráfico resultante é, em geral, semelhante à es
truturação da obra, consistindo êste passo apenas em atribuir 
números designativos aos itens da estrutura já previamente de
terminada. Assim, cada atividade receberá o número do centro 
de apuração (CA) ao qual pertence, e as informações relati
\"aS a tÔdas as atividades do mesmo centro poderão ser reuni
das nos diversos relatórios a serem apresentados. O sistema de 
numeração dos itens da estrutura deve permitir, portanto, a 
apresentação de relatórios em diversos níveis de detalhamento. 
Para o caso específico da estrutura da obra mostrada no grá
fico anterior, teríamos então o ~eguinte sistema de numeração: 
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GRÁFICO XXXI 

tste sistema de estruturação e numeração foi concreta
mente aplicado, por exemplo, pelo Departamento de Águas na 
construção da Adutora do Guandu, onde os três primeiros ní
veis da obra 0000 - Adução do Guandu são determinados como 
segue, numa ilustração parcial: 

GRÁFICO XXXII 

Uma atividade pertencente a um quarto nível de execução 
pode ser exemplificada por 1110 - Dique Marginal, que per
tencerá ao grupo 1100, e assim por diante. O sistema de nu
meração, por conseguinte, deixa vaga mais uma casa numérica 
para a hipótese de se especificar um quinto nível de execução. 
O planejador poderá então descer ao grau de detalhamento 
que quiser, na especificação das partes componentes, manten
do sempre para cada uma um número designativo que permita 
sua fácil colocação dentro do esquema geral da obra. tste sis
tema de estruturação e de referência numérica, aplicado no 
caso a uma obra de engenharia, pode ser utilizado com vanta
gens para um sem-número de projetos de outra natureza, mes-
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Ie. estimativas dos atributos das atividades. O Siiitema 
de Planejamento, Programação e Contrôle utiliza estimativas 
de duração e um máximo de dez outros atributos. Tais estima
tivas são feitas separadamente, para cada atividade, e conside
rada~ fora da seqüência prevista para a execução da obra. 
Os atributos além da duração podem ser, por exemplo, quais
quer dispêndios associados com as atividades: gastos financei-
1'06 (custo direto, indireto etc.), mão-de-obra por especialida
des ou não, materiais, e assim por diante. Dentro das possibi
lidades do SPPC, êsses atributos poderão ser totalizados por 
períodos de tempo, separadamente ou em 2 grupos, ou das duas 
formas. A Lista de Atividades estará assim completa, com tô
das as informações necessárias para o contrôle posterior. Uma 
vez terminadas as estimativas dos atributos das atividades, P:l',
sa-se à etapa seguinte à do planejamento: a programação da 
obra. 

II. Etapa de programação. Nesta etapa detenninamos, 
de fonua precisa, quando fazer o estabelecido na etapa do pla
nejamento. Torna-se interessante, então, a utilização de com
putadores para as obras mais complexas, divididas num grande 
número de atividades. A rotina de computador preparada para 
o SPPC tem como elementos de entrada os constantes na Lista 
de Atividades, além da data relativa do evento inicial e da 
informação sÓbre a existência de uma data marcada para o 
evento final ou, caso contrário, se esta será obtida pelo pro
cessamento das durações estimadas para as atividades iguais 
(T t e Te do evento final) . Note-se que o SPPC emprega data 
relativa nos processamentos em computador, sendo a com'er
são em data-calendário realizada manualmente. 

O processamento através de computador produz como re
sultado dois tipos de relatórios básicos que chamaremos de PI 
e de P2. 

O relatório Pl apresenta as atividades agrupadas em cen
tros de apuração e ordenadas pela "data mais cedo" do even
to inicial, contendo para cada atividade: 

a. (Te) i e (T t) i - datas "mais cedo" e "mais tarde" do 
evento inicial; 
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b. (Te) j e (Tet ) j - datas "mais cedo" e "mais tarde" 
do evento final; 

c. FI e F, - folgas livre e total de cada atividade; 

d. D - duração da atividade. 

O relatório P2 apresenta o cronograma de dispêndio dos 
demais atributos para as atividades, podendo ser apresenta
dos tanto para tôda a obra como, também, pelos centros de 
apuração selecionados. Após a realização da primeira progra
mação, uma análise poderá indicar se esta é inadequada no 
tempo ou na distribuição dos recursos ou dispêndios. Se isso 
acontecer, torna-se então necessária uma nova programação 
através de uma revi:;ão do planejamento original, até obter-se 
uma solução considerada satisfatória ou a desejável. Os cri
térios que norteiam a utilização de computadores na etapa de 
programação, no caso de sua aplicação pelo Estado da Guana
bara, são os mesmm descritos no capítulo 3 dêste trabalho. 

Para uma melhor compreensão do SPPC - e conseqüente
mente do próprio sistema PERT - vejamos ilustração deta
lhada do funcionamento do sistema para o caso de obra rela
tivamente simples, porém típica, das normalmente encetadas 
pelo Est;:do: a construção de um prédio es.colar. Os dados 
são hipotéticos, mas refletem com rigor êsse tipo de iniciativa 
e capacitarão a compreensão da maneira de aplicar o sistema 
- e seu funcionamento em projetos de maior porte, mesmo fora 
do campo da engenharia. 

Uma ilustração da aPlicação do sistema. O exemplo adota
do para se ilustrar a aplicação do SPPC, conforme concebido 
para o Estado da Guanabara, envolve número relativamente 
pequeno de eventos e atividades, mas suficiente para deixar 
bem caracterizadas as três etapas do sistema. Como antecipado, 
trata-se da construção de um prédio escolar de dois pavimentos, 
com 5 salas, cujo projeto está resumido na planta-baixa anexa. 
Está sendo executado num bairro qualquer do Estado, mas, 
para efeito de sistematização numérica, receberá a designação 
3, fazendo parte do programa geral de construção destinado à 
amplIação da rêde escolar estadual. Vejamos, então, etapa 
por etapa, passo a passo, como o nôvo sistema funciona para 
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o planejamento, programação e contr6le dessa obra específica, 
na sua fase de execução. 

1. Etapa de planejamento. Suponhamos que a estrutura 
do programa de construções, do qual essa escola é pane compo
nente. seja a do gráfico seguinte. 

PRÉ~s ~<::YOS 
IO'Y') 

j ","LAS f 2 PAVI/o\f"rO 
1.100 

>OCA' 1 
1110 

I RffORMAS I 
. 200," • 

SALAS NOVAS 
~oco 

10 SALAS fi 
3 PAVIMENTOS 1.200 

LOCAL 2 
1120 

10 SALAS E 1 PAViMENTO 
1.30') 

LOCAl 3 
1130 

GRÁFIco XXXnI 

:r\a parte superior de cada retângulo descreve-se a nature
za de cada componente da estru tura e na parte inferior o nú
mero do respectivo centro de apuração. O prédio escolar em 
pauta corresponderá ao número 1130, uma das virias inicia
tivas do grupo 1100 - escolas de 2 padmentos com 5 salas 
- que, por sua vez, pertence ao grupo 1000 - Prédios :r\o
vos. Assim, na elaboração dos relatórios das obras que com
põem o plano de construções, as informações relativas à obra 
em consideração serão agrupadas de acôrdo com o Centro de 
Apuração 1130, número que deverá "ir escrito em tôdas as 
fichas e listas correspondentes à mesma, no esp<:ço próprio. 

O passo seguinte seri a dettl1ninaç;iu d:!s atividades e 
eventos componentes da obra. Chegou-se a um total de 2i 
eventos e 33 atividades. As inttrligações das atividades fo
ram estabelecidas pela necessidade de se subdividirem algu
mas atividades maiores em etapas ou segmentos, em virtude 
não só da duração destas para efeito de contrôle, mas, também, 
para mostrar as relações de interligação no caso de certas ati
vidades que podem iniciar-se antes do término das anteceden
tes. Isso aconteceu, por exemplo, na atividade referente a "ser
viços preliminares" (1-2 e 2-4) , que foi segmentada para per
mitir a inclusão da atividade "fundações 1" (3-4), cujo iní
cio acontece durante a execução daqueles serviços, mais espe-
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dficlIYlente na lO.a semana (marcada pelo evento 2) de uma 
atividade cuja duração é de 17 semanas. 

?-: o trabalho de diagramação não se desceu, para simplifi
(ar o exemplo, a um grau de detalhe muito grande, sendo a 
descrição de cada atividade suficiente para sua identificação 
correta. Mostramos abaixo um exemplo da Ficha de Ativida
des, correspondente à atividade 1-2 (serviços preliminares), 
com as informações de referência (obra, título da atividade, 
centro de apuração e eventos inicial e final), sua descrição e 
suas estimatins de duração. Logicamente, antes que a Ficha 
estiw5se completamente preenchida procedeu-se à numeração 
dos eventos do diagrama, a fim de que as atividades fôssem 
designadas apropriadamente, por um par de números, e as 
mesmas informações fôssem introduzidas na Lista de Ativida
des. Tanto a Ficha como a Lista são completadas pela inclu
são das estimatins do atributo considerado - a duração de 
tempo para cada atividade. Deve-se notar que o Estado não 
tem usado o sistema das três estimativas de tempo (otimista, 
mais provável e pessimista), preferindo prender-se apenas a 
uma estimatin média. Na nossa ilustração não foram consi
derados outros atributos (custo, recursos etc.) . 

FICHA DA ATIVIDADE 

OBRA C. Á. N.V 

!,I·Ul·~,) LA J.,:!'..'::"'!.[.: r~j I 000:20 

~',':~~~' FR"~-;:::::.::;~.~"".~::f5=1==='_===*,==::::':;:f'f;Sl:':7;M.:=:A~TI:;:;VA7';S~D~E=;;D~UR;::;,,=::F.Ç,AO:::====1 
I~.· DHA o.CORRIDOS RESPONSAYfl 

1 20· 10 63 10 f.Yíy" 

l,----~~ 
GRÁFIco XXXVI 
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Data 
I 20-10-63 ; FoI. 1 di! 1 fi,. 

______________________ i~ ___ I _______ _ 
LIST A DE ATIVIDADES 

OBRA: Construção Prédio Escolar 5 CS. 2 pv. 

Início da Obra: 1-11-63 

TÍTULO 
Dura-

OBSERVAÇÕES 
N; N

J 
ção : C.A. 

-._--- - ----__ 0 __ --- --------

Servo Prelim. I OlJ 020 10 1130 
II 020 040 7 

Fundação I 030 040 15 
II 040 050 10 

E>trutura I 050 060 7 
II 060 070 21 
III 070 120 7 
IV 120 130 21 

Al\"claria I OiO 140 15 
11 140 150 15 

TubuJ. Abaixo Cam. Imper. 040 020 7 
Cam. Impermeabílízadora 080 150 12 
Cisterna 040 090 39 
Caixa-d'água Superior OCjO 100 15 
Casa Bomba9 100 110 7 
InstaI. Bomba 110 250 1 
Cobertura (Madeiram.) 130 240 3 

(Telhas) 240 250 3 
Pavimento (Tacos) 150 230 3 
Cimentados (Paviment. Esp.) 150 250 25 
Pavimento (Sanit. Coz.) 150 220 10 
Coice. Aparelhos Sanit. 220 250 7 
Tubul. Embut. Alv. I 140 160 5 .. II 160 170 2 
Enfiação 170 200 7 
Aparelhos Iluminação 200 250 2 
Reve:tim. I 160 180 10 

II 180 190 10 
Espe~ia;s 190 210 8 

Pintura I 180 210 15 
II 210 260 15 

Acab. I 250 260 20 .. II 260 270 7 
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C.20 030 O 
UiO 080 (j 

1~() 140 (; 

150 160 u 
170 180 u 
liO 220 u 
230 :250 u 

II. EI<'J)(l cÍa J)(ugr,i!i:Ii{ ,lU. L~i a t'LI};:l rem UlUlO U;lse ii 

I1lar(a~ào da data do início d.! oLl a. i,to .:. urna d~lu-L~iknd,íri,) 
a partir da qual ~er;i feita a contagun de pr:.l/.ú. A"illl. em 
iT.\ú C~(lcYemos 0000; mas ,e tivéssemos lUlhider,ldo outra dau 
ljllalq uer comu base, aq lIde tellljJo in i (ia! ,cria, Ilcce,sària
mente, exprc;,so em dias COlIUdo . ., a p:H tir lhqué'1a data. Por 
e:-..cmp!u: ,e o illÍciu iô"e m,lrclllo pa1 a 2-10 di,l~ após o tér
IllIllO da primeÍla obra do grupo, ula b,u,c ,,,ri;1 modificada 
para (T.) 0= 02-1:0. Tôc!a, ::!s clatas relativas calculadas poste
rionnente para as demais ati"iclades ,eriam cUl11tiláti\'amente 

LISTA P1 

N N IT J: (',' ) ( 'f jl ,'1 j D F F. 
~ / j 

00010 00020 O O 10 10 10 o O 
00020 00040 10 10 25 25 7 8 8 
C0030 00040 10 J" .) 15 15 15 U O 
00040 00050 25 25 15 35 10 O O 
00040 00080 25 ::5 (.] 94 61 6:! 
úa040 00090 25 25 5~ lO;-i 3U 53 S3 
00050 00060 35 25 ' ) .. ~ 42 Ú O 
OOOt:.O 00070 42 4~ (,3 63 21 O O 
00090 00100 55 108 70 123 15 O 53 
00070 00120 63 ú3 iO 70 í O O 
00070 00140 63 t3 91 91 15 13 1J 
ú0080 00150 63 94 106 106 12 O 31 
00120 00130 70 70 9J 91 21 o Ü _L 

00100 00110 70 11.3 77 130 7 O 53 
00110 00250 77 LlO 131 131 1 O 53 
00140 00150 91 91 106 1Gb 15 o O 
00130 00240 91 91 94 11& 3 3";' 24 
00140 00160 91 91 10"- 10::1 5 12 12 
0'J240 00250 94 1:,8 131 131 3 O 34 
0015) 00230 106 1 rJ6 109 1.31 3 21 21 
00150 00250 106 lC6 131 1.31 25 O O 
u0150 00220 106 lúb 116 12-' 10 8 8 



13:2 CADEib'=<; 1.J:2 .:'.D :v~I L\'I:STH/~Ç:h ... 0 PC-BLI':A 
------ --- -- -- -~-----~ --~-----~---~.~--- -- -~---

00160 0017G 10:' 1C~ le'S 1 ]8 2 ~ 10 
00160 00180 lOt> 1n~ IH; 118 10 O 2 
00170 OOlOa 108 11.i 126 129 i 4 14 
00200 00250 126 1; ) 131 Ui ~ O 3 
00220 00250 116 Ll-t Ljl 131 í fJ 8 
00180 00190 116 1 ' c' 126 128 lu O 1 
()U180 00210 116 1 '" 124 13G 15 " 

S lu J 

00190 00210 111i 11:3 134 136 8 U .t. 

00250 00260 UI 131 151 151 20 Ü U ~, 

00210 00260 134 136 15 I 151 15 O 2 
00260 002iO 151 151 158 158 7 Ú O 

'Olll:lda .. itqllcJe número, Em (T,) f (!,',LUtrilOS - O()(:O, () ljue 
~ignifica que o término completo Li;: dn:; sci:Í dado pd~ "data 
mais cedo" calculada par.l o C'o'::::!1l0 filLd, ~crYÍrá de base para 
o primeiro processamento :1 Lista de ,\.ti \ idades completada 
com êstcs dados, o que 110S d;,;d a lista Ol! H:!at,)l'io que chama-
11105 ele PI, Como ÚI!iO', :llltcr!Glnlel!tC'. teH'I~l"', então, \Im 
f;rujJ:ullcnto tias atividade~ ordenada~ peh "data m;lis cedo" de 
evento inióal, juntamente (om l)eli r,}; (hdo~, () pequeno nú
mero das atividades em'ohidas ll;'J) jn~liiiLt a tltilinç:io de 
('omplltadore~ para ê~se prOCeoS:lllltllto. EIltL'L1Jl! 0, é'oc tipo de 
lelat/nio poder;i ser llloditicadú de ateado (Uill ;t \ont~lde da 
instiwÍ(;ão, Em lugar de têrmos as ati"iebde, di,ll ibuíd;l~ !lU

ma ordem numérica Clescenle até o ntIlto tin:d, partindo-se 
do e"cnto inicial. poc],:mcs llistrilm!-lf), :d; L] n;:d;: :né11 te ([ '! 
pela sua ordem crt_scentc no calencLírio. pda data préyisla UtO 
término, ou (2) pela melem numtrÍc;l lltScente cLt existênci::t 
de folg:ts e ~l'U Illünt:1ntê, ~: a lista P 1 :'c·im:1. :" :tti\idades do 
caminho críüco (com F; t' F, igluis a lero) estio assinalada. 
com um sin:d ,;-, para k( ilit;il' m:iis pronta identificação. ?-."a 
suposição de que esta priilleira li,ta stjJ Lonsideraeb ~atisbtólid, 
não será necc;,,(uia a 1('\ i~ão do plztllC'jamento do prograrru d:l 
obra. passando-~e, eIlt~io. à exccuçi.ü. Com i,,·,o entramos n'! 
tüceilJ. etapa, o (Ol1tlÔle da obra. 

III, Etapa do (1)l1tn;ie, :\ freqiitndd t!ü t:(.lntr(,)e. COllU 

nmos, é optariVZ1, Sl1pollhJIllOS que tenÍlJ sido determinado 
intenalo de tlillta di:t,> para que o~ le:iponSéÍveis pela obra 
forneçam as informasü;::s necess;'n iZiS ;10 C'.Jntru)c da execuçã0, 
Ao fim do primeiro intel \'alo (0000 - 0030) fim'ia-se ao ór, 
gão central uma Lisw cc Informações p:na Contrôle, cle acordo 



(0111 O modêlo ab;li~.;.a, (0m 0< ,eguintes (bdos rdatiyü:; ;]0 an
damento d:ls <eis primeiras ati':iclades elo programa: 

1- _c.j 

r 'ta pr'ITir í la Liq ~j de 11 ,folm;j(,ücsji pCl111i te ,árias obsq
nç,ic' impm t;lllt(" .. \' tr(, l'rimeir~s ati,irladcs, por exemplo, 
/r;rclll1 l"rminarlas dentro do período jlH'yisto. A primeira com 
:1 <!Ul<1C;}O cstim:ida inicialmente. a segunda atr<lsanclo seu iní
,io UH 12 djas e a terceira com atra~o de 2 dias. :\s outra;; 
trls in;cÍaram-se no fim do período, havendo sido estipuladas 
as datas ele tcnnino. Para a atividade 040 - 050 já pode ser 
prc\'J<to (FIe a duraç'ão estimada ele 10 dias é insuficiente, do 
que d"C0lTC ,cu ;l.1lil1cnto para 13 dias. As modificações ocor
ridas 110 período le"aram a no\'os valôrcs ele T, e T, de FI e 
1 e ele D-. Lançadas estas alterações no diagrama, teremos ntwo 
esquema de informaçôt's (\'Cl' diagrama 2). Pode-se obser\'ar, 
por exemplo, que o próprio caminho crítico foi mudado na 
f:l,e inicial do (0ntr0lf', poi~ J <JtÍyiclaclt' nno:::o - 00040 que 
dC\e, ia !1'1 r.linda em í c1ja~, conforme sua eo;timati"<1 de 

~\ 
, 



GRÁFICO XXXVIII 

:\[odifiraçürs no intel"alo 0030 - 0090: 
------~----~-----

ATIVIDADE N_ Início Fim 

Estrutura I 00050 00060 0045 0055 

003R 
-~~~----- ---_._--~----------------- --~-----------

Estrutura IH 00070 001 20 00 76 

LISTA DE ATIVIDADES 

Ohra: Prédio Escolar de 2 p3V. C8m 5 salas 

Início do Obra: 1-11-63 

TÍTULO N; N DUrAção 
------~--

Tuhulação emb. al-
venaria II 160 170 5 

-- ------- -------- - ----- --
Revestimento II 180 190 15 

190 210 10 

Data 

30-2-64 F!. 1 de 1 fls. 

( T, )" =c: 0000 

(T e) f :c: 0009 

C.A. OBSERVAÇÕES 

1130 Nevas estimativas 
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duração, leyou. na wrdade. 20 dias. Isso yeio afetar, também. 
a "data mais cedo" do térm;no da obra. tendo ewnto final 
passado de 15R para 1 fl1j dias. 

• lmaginem?5 noYa lista de informações. correspondente a 
tres meses r~,alS tarde. ou sep. do inten-alo de contrôle 0090 

0120. 

De posse dos dados. reúsamos o diagrama 3 no qual se 
pro(('c!eu à alteração das datas de Te e T p da duração de al
gumas ati,jdades j:í realizadas e do caminho crítico, ele acôr
do com a lista C!. resultante de processamento manual referen
te ao inten-alo de contrôle 0090 a 0120 ('er diagrama !\) . 

LISTA Cl 

(T,) ; N. N D F. F_ 

7fi 00070 00140 15 20 7 

82 00110 00250 O 60 

RR 00120 001-30 23 O -13 

111 00140 00150 15 O -13 

111 00130 00240 3 39 26 

111 00140 00160 , 10 --- 3 .J 

114 00240 00250 3 O 26 

126 00150 00230 3 27 14 

126 00130 00220 10 13 O 

126 00160 00170 5 5 -8 

126 00160 00180 10 O -13 

126 00150 00250 25 5 8 

131 00170 00200 7 11 3 

136 00220 00250 7 O O 

\3fi 00180 00190 1S O -13 

136 00180 00210 15 lO -3 

151 00200 00250 2 O 3 
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151 00190 00210 10 O -10 ~-

151 00250 00260 20 O -3 

161 00210 00260 15 O -13 

171 00260 00270 7 O -13 

Suponhamos que, por uma questão administrativa qual
quer, tenha sido determinado que o prazo desta obra n;JO de
veria exceder um total de 170 dias. Apareceram, dê,'e modo. 
folgas negativas para certos eycntos, o que torna nece'sário 
uma análise do diagrama pelo órgão executor. com a finalida
de de apressar certas atividades do caminho crítico. Ista acele
ração de determinadas atividades pode <el' posshcl por au
mento dos recursos de mão-de-obra ou por mucl;]w~a Tn ori
entação dos serviços, como tentatí,.as para a elimillJ.çJu dil5 

folgas negati,-as - o que significaria Ob"êlhtnCl:J :lquele total 
previsto de 170 dias. Procedendo-se ao repbnej.'1mcl1to do pro
grama, teríamos novos valôres para o T.. T., D. F; e F,. Pro
cede-se da mesma forma até o término da obra. 

APlicação ao programa geral de obras. O diagrama 
PERT permite não somente o planejamento, program:H:;.'i0 e 
contrôle de cada obra particular das c!1cetad~\s Flclo Esti\Clo 
- de acôrdo com o mecanismo descrito e exemplificado nas 
páginas anteriores - mas. também, uma "isão ampla de seu 
programa total _ Com efeito, cada obra específica pode scr 
transformada numa "atiYidade" c o órgão central de planeja
mento poderá determinar a seqüência em que estas serão rea
lizadas e suas relações de interdependência. quando fôr o caso. 
Assim, por exemplo, a atividade "construção de esgotos" para 
a rua X antecederá a atividade "asfaltamento" dessa mesma 
ma; ou a atividade "remoção da favela Y" terá, necessària
mente, de ser procedida pelo término da "construção do con
Junto residencial em Z-', e assim por diante. O diagrama geral 
resultante dê5te trabalho constituirá para a alta a(!rllinistração 
estadual fonte de referência mais eficiente e clara que os tra
dicionais cronogramas, até então utilizados. E o que é, tah-ez, 
mais importante: da mesma forma como o diagro:ma permite 
determinar, com precisão, de que modo a alteração numa das 



CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLAR DE 5 CLASSES. 2 PAVIMENTOS 
DIAGRAMA DE PERT(2) 

L5JY 
fEII 

TUB. EMB. ~ 

~ 
, ~ CAMADA 

TUB. ABAIXO DA CAMADA IMPERMEAVEL.r7't IMPERM. 
• 8 

5 

REV. 11 

10 

PINTURA I 

15 

Lill:?' 
DEl 

REV. 

~ 
~ 

COLOCAÇÃO 

foi7 
Dill COlOCAÇÃO 

7 

CIMENTADO SIMPLES PAV. ESPECIAIS 

25 

LTii7 
lJID 

2 

, PAV. TACOS .(;';) _________________ ,.., 

3 

COBERTURA 
MADEIRAMENTO 

:3 

/Gã7 
[J]IJ COBERTURA (TELHAS) 

24 
3 

~&_i:6if' l!,Q ,() i33 Õ 140 

&Q~ 75 ~." INSTALAÇÃO DA BOMBA .. CISTERNA ....... (J ~~. 
9 ~ 1:)' 11 1 - 9 -- 7 

GRÁFICO XXXIX 

, , I 

, , , , 



_._-- _.- _. _ .. '-- .-._._-_._----~._-----------_ ....... 
r" - "-:-. 

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ESCOLAR DE 5 CLASSES - 2 PAVIMENTOS 
DIAGRAMA DE PERT(3) 

TUB. ABAIXO CAMADA 

5 

12 

;-;:;]-13 
C2D 

60 

CIMENTADO SIMrLE:; E PAVIM~NTAÇÕES 

25 14 

fIjj7 
~ 

-13 

J1iã7 
GiJ 

// 
-------~ 

rAV. TACOS 

3 GIJ'lO "6 
_1it---:rJ-'-

11.1 " IRA (lEIH;\;,) ri ~ ____ C~O~BF~~~T~l'r-______ _ I) j":-,:\ - 3 
V'''J 

INSTAlAÇ~O DA BOMBA 

GRÁFICO XL 

-"".---. .. _-_ .. - --



137 

yarÍA'.-e;s ir:~ "fetar toelo o projeto, assim aquêle órgJo central 
~~GL!t:}Z"t Y;~,~LdJ/;}r de qllC: rnndo cr1;:!(!l!(T n1cd~fi(aç:1o nt1nl~t 

(;:15 cbras pré\'i~t2s (seu nmce]amcT1to Oll scu retardamento, 
por ('xem1'Je\) irá refle! ir-~e no progr;1l11a geral de obras do 
Goyêrno, permitinc10 a iclentifir?ção das atiyidades sacrifica
da, 011 3fu;;r];J'. Ou, pelo (ol)tr;irio, (~C 'luC modo a intro
dnç:ío de ]1,)\'0 en'prf'endimcl1to - r1ecisJo tomada após o plJ
!1ejamento inicial - irá <l[et;H o t"qw'ma geral de obr", do 
r,tadn. ,\ ntjliLa('ío de um cJi:H:rama dê~se tipo DorJeri. indu
';"", ":'1' \ "1-<;']'0'" J)"I"1 o 10 °,;,';-:,,1 0 \' ;11I O }'C",:"10" C

'
11 "I'l'~( 1"11' .! \,... .', '". 'o··. \. ".(. !.-l I ' ,,~' ;, ~ ..... _, ... '-_ ' ••• \. ~ ,.. \~. '. 1 

pdític;l. C é\rl!nini,tratjyamcm('. cada ob.-,\ propost3 j,oheb, 
nl~.'nte. ()l~ (1 rr'!gr~1!nd geral (:i Obl'~',<;, ;llltC5 dt' ~-lFoi~.J.;_ nU (Oln 

b"'ltt, lo, (1'11 -.::~: f'..,;'CL1 de ;~~)o p(~líti<.a. 

,\ i'plica'::co elo I'EP\. T ,i(l l)r,:',~'r;lrn;J 70al d(~ ó1b!1) pode
rá lí 1nif ~r-~I" '; ,.~i"'H1T'lr"lr;.~1 {(~nl -~; '·?P'(}...,·-,~,; I') n-""'íl"ld:H rL! ~; ~~~!C~i::'~':i .~ j r~ n;J;i~j 0 ~iél~!~' ~., ~ _~< e':-; i :-n .)lt i -,-?: d~} l ; r~ '~';~ i-'!; ~rJ {:-~f~~~( Cu (;~_~ 

! , 

para c,:;I; .... j o~:r~ •. 1-~crn1j~jL~ ~1 r! :~.gr~:.~nJi;;~U d,' t'.I:.I(,J f~ f)~.jutrn:{, 
(il;tc!}(I~) ~1 ~l(:ln~nlstrJç';u) t(,dJ.S Zl~ lnforrn,J.!\o;-'~ lL.~l (!~'(orrentes, 

bem como n rontrôlc fL. f'XClu(lo do f'r(l~:j ,lllP em rel.açào 
a() pr!~Yi~to _-\5 Yant2S,fll~, da ntílízaç:"?'n ll~l f.'FH. -r ne~se ~enti~ 

d(" crn ccrnpzlra(:io ccnn (';5 ~;(~·t(I(~O~ pr(:r"lt~jlJ('l~t(' utdizado) 
- c, l','.L1 a1 011!l" a5p((tl' iu\\i,te ll!C" - pl1~rcn,no, hC\'St;l!lu: 

Óh,ias. 

,\ dccis:'..o do Estado ([;, CT\l.lJulxu.l d" utilil.u o ,iS'Cl11C1 
PERT. no álllbito em que 'c cli,p;:<; a falt:.]n, !c\';:-llOS à (OI1S

,::,;reJo ele que a cdl11ini,tra~';lo pública bi'i"iLiL1 cOll1eça <l 

intcgT;tr efctí~\'an1cntC o (,')ncellG de p};l:>::i;:nlcnto ;!(l!nJnls
trati,.-o, tentando yencer o:; hábitos sedimentados do empiris
mo. 11<1 lurai, nc, pahes su bclcsen\'oll'iclc:" O pbnej3mento 
"clmini~trati\'o exige dos :!clministrado;'es UJl1centrac'io no tra
blho de progr2n~acão de ,UJS atiYid<lcks. clcfinic.1o ele pro
bIem?s, equacionam~nto ele soluções e alternati\';s. a\'ali~ção 
ele (Jl~tO<, ponderação dos lewrsos disponí"eis. estabeleci· 
111ento ele prioridades. prC'\isão de tCll1)WS ele eXfcução etc. 
;:';0 Estado da Gl1anab~n-;', tal pl"nei;llTIcnto atingiu, inicial
mente, a :,rea talwz m;\Ís sen.,i{-cl a 'ê,sc tipo de -trabalho. a 
das obras públicas, ;írca que cr:globa C'studos e projetos, de
sapropriações. inir;(1 de obras !~o\':", prf)5SI~guimento e con
clusão de O1J~ra'. J1~lpjja~,~cs, r(~conqrU{~6C"1 re~t?_ilraçõeSJ 1110-

, 
1 
I 
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dificações etc .. mas tudo indica que êle yirá a ser estendido 
a outras áreas de ação administratiya. Concretamente, é nôw) 
ronjul1to de fatôres atuando sôbre os administradores pública" 
exigindo a sua crescente profissionalização e capacitação técni
ca. O planejamento administrati,'o ,em demomtrar cabalmen
te que a admitüstraçãn brasileira atingiu a um estágio de 
desenyolúmento que a torna apta não apenas a conscientizar. 
mas ,1 concretizar na aplicação pr;ítit~l técnicas moderna, e exi
gentf's de racionalização admini,tratin. das qu;ús o sistema 
PERT é um exemplo típico. 



11. APLICAÇAO DO PERT PELA COMPANHIA 
VALE DO RIO DOCE* 

A utiliza()_o elo sistema PER T pela Companhi? Vai" 
do Rio Doce ten'. até o momento, alcance bem mais limitado 
do que o alunçado pelo Go\"êrno do Estado ela Guanabara, 
SlIa aplicaç:io foi tentaria na ronstruçJO do Pôrto de Tubarão, 
no bpírito Santo. obra d", mais import:mtes das atualment'-' 
encetadas por aquela Companhia. destinada, ao escoamento de 
minério, e com papel rCleQl11e no ,jqcma de distribuição dd 
emprê-a. O sistema. porém, nJO esui sendo utilizado para a 
obra completa. que e;t;í orçada rm mais de 20 bilhões de 
crtlleiros, mas. apené1s. né1 comtrução do seu jJi('1', parte esta 
entregue, depois de cOl1corrênci<1, a uma firma particular de 
engenharia. A ado(Jío do PER T foi condição contr;l(uaJ dG
terminada pela Di\'Ísão de Desemolvimento ela Companhi<1. 
unidade encarregada da, especificações técnicas para as obra, 
no\'as e do acompanhamento elas ohra, em geral, quando en
tregues a empreiteiros, A Diyj,ão estabeleceu que aquêle sis
tema seria compulsório para as tarefas de planejamento e COI1-

trôle ele execução cio !)ler. Essa obra de\'eria ter início em 
princípios ele janeiro ele 19G-t. fixando-se o seu prazo de exe
cução em cêrca ele 450 dias. 

O planejamento e a programação ela obra nào foram rn
lilados 110 Brasil. A emprêsa ele engenharia contratada tem 
:ua sede na Europa, e assim enviou um ele seus engenheirO'> 
a Copenhague. Ali, juntamente com a IB~I local, foi desell
"oh-ido o que chamaram ele "programa funclamentaI" - a 
ebhoração do di<lgrama e as estim<ltins ele dur<lção para cada 

• As informações contidas neste capítulo foram obtida.s exclusiva
ménte em entrevistas pessoais com técnicos da Companhia. mais 
especificamente com o Eng,O Luis Alberto Linhares. chefe do Centro 
de Proce.ssamento de Dados, o Eng,O Newton Jorge Newland, ana
lista do Centro. e com o Eng,O Ivan Motta, chefe da Divisão Ge 
De-senvolvimento. 
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atiyidade. o diJgram:l foi traç;l(loiá com 1'1;11",se111 de: folga 
na seqüência l1umél ica dos eyentos, a fim ele pos5;bilitar oca
~jonais adaptaçôes Ol! modifiC1çi-'es. Estaya h'1'ieildo em 10 
iliiYidadcs princip"is (ou segmentO' da ohr;'). (;]cta uma ,uh
djyidida em ~eçôes de tr;;b;dho. As c,ti:llilt ins de t('l11PO, por 
,ua YCl. tiycram rZlr:1ctoÍ,tira curiosa: 51l:1 d.c!l"j !;,inJ.c;ir) 1f'"C 
a "aliclade concliciomcla pela existência ele 11m;] ,érÍ(' , de C011-

dir,õcs ideais. pre55uponlh-<c, por cxemplo. flue n U!1!ip;'mcntn 
c«jyc>se disponh'e! para cntrar em funcionamentn 1];1, c!;Jti1S 
pH'Yi>ta<;; quc a entrega do,; matcr;;\i, fôs,e fcita nos praw'\ 
(crto": que n30 hou\'cs~(' problema<; quanto ?t dis:,onihiJicl:ldc 
de pC5sozd: ou. em 'Ínte5c' que 11'i.iJ surgÍ'i'em r,lJ,t2clIJQ, im
I'rcYÍstQs 110 correr eb abril. Em nutros t0r1111)': ;l d1.1ra,;:1iJ da' 
ati, j,L,.c1c' foi prcYi~ta como cc,rrC"l'cl],,:knte :to' ~r1)' tempo" 
0timl'tas. e mio ao DEi, fi1 0\ ,Í\ p), C0:T;11 "uia DC'rnnl 110 ,:J50 
do lançamento de uma sIJ (cri111--:,i"a F'>tJS (on<:t; [nr,l!11 

f',tabelüídas (omo -"'I( q;w lwn P,li a po"iblliur ;1 r!lll,.:g,l 

dl rbra em 'l:JO dias. C0P1 ('f('itel, .() dl.tgr2!l};1 111'" !r,l ;1 "daLl 

mais cedo" do e'TnlO final (0)1]1) 'cndn exat;!D~Cnlf ·1::'11 dia' 
<) programa traçJdo foi entregue ;'\ ;lprr',j;;>::}n d.' Cl))llpanh';J, 
quc o aceitou após ;llgum;ls :dtf'L'C"CS i·i prc. jqJ' C"'11() 11':'CI'''.

'drias e111 sua elabor;vâo 0ri,r;;nal, ,,\ cOl11pkxi,hdc ch proji"to 
t0111tg';J lJl'rj(Í\"fl ~cu Fr()(e'~an:cnto n';t1JlLI 1 t' irnp]:c2Y,l ;-{ nu

Jil:Jç.'in df:' (OJI1putJdorr", -':.fLl <!1 C·P(';_-' ~':',;""L; '. r!)' ,1. d,_ Çq'l:p;~_ 

mcnto próprio, ;1 C01l1 1';l1lh i;, rii'pt",sc " .'i i>;;;r (1 n,:rc:lll de 
.')elTic()'i da iH\I na Gn:m;d,lard. ,\ iftclltilit,:(,),} tid.'> ati\iJ,,
de~ foi feita ('111 ingV' (' ;1\ rcfcrên( i;;, pc':criill'(' ;'" me'ma'. 
na', ]j'-t;ir:; e na,; fÔ1!1;l .... d" lnfnnn;:ct,C':-., nl)~:d('(~-'lil :t:) lTI:'''l;1Q 

(ri ttrio. 

o mecani~11lü do rCJntrtJJc de execuç;!o (LI ohu CI1",)1\ i;l 
trü unidades dj,tinl2.': o dlan';'!do UCZlntciro (!;\ olJn". soh a 
!-uper\'isão direta do pe~.,oal ele' linl);!; o r'1l[!,:lo de engcnhi1xÍZI 
respomá\'cl peJo contr{llc imediato do ,nld;1l'~cllto do projeto. 
ambos no Espírito S<lI1IO: e' o Centro de Pí()CeS~amento de 
Dado,;, até julho ele 1%1 scdi;;do !lO F,tado da Guanabara, 
De acôrdo com internlo de contrôlc prc\'istD inicialmente como 
mensal, o "canteiro da obra" devE' em'iar ao Centro de Proces
samento de Dados lima Fôlha de I nfOr1ll3 çõr<;, semelhante à 
"Listil ele Informi'cr,('; 1';,1'" ('ol1 l r/,],," do [q;'lclo da Guan:lh;n:1, 
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(iHl1 pe(p!f"n~h Y~i.ri(~(~·Ô2.j (\('1' E!!"Jdt"'lo). junt~~rI}ent(: LOIlll' Ull}:t 

u'lj,ía p:o a o r"ll~':i() de cno,cnh:~1 j,t, li CC:lltl o pl G\'itlencia, en
Li~, a t;a~sagtm' ~!t:~S,\'; illf~lT'L1çÕeS pelo computJ.doJ', en vianc!o 
:t 11'u. d()~ lésultado,; (com 0' rnesmos dados e a lllesma distn
Lui(;:io c!:,,, atividadE:> "dotados lU expulencia antuiOl, lU 
enlo:to (Llltiada Li,l:1 P I) ao, engellheiros rbponsáveis, que 
dela tornam (onhecimel1l o e, tI u:mJo necess:'u io, adotam as me
díd:h (OlretÍ,,,,, cauí\eis, illformando sôbrc tai" dados, quando 
~:)liciL(do,- :te) "canteiro da ubr~,". O ciclo deve, então, reco
llH'.;:l apú, o inten alo ele controle determinado, e assim su
tly.i'.;l!~;entc, dl' o término da nbld (\'(:1' gr:Hico) , t b::;srante 
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semelh:tIIle ~{() cicl0 de contlólt: pl~,.,i_,lU P,ll:, u si~Lemd da 
Guanab:lla. com difut!Jt:a de que li:!l; exi'Lé :'Cjuéle órgão 
int«rmedi:1iio de engenharill, m:h [lP:!);" iJ níH:l clt:' execllçào 
te a COOlden:lçãu de Plano,> e OrçaIll('ilc", De\t'-,e notar que 
() Ct'ntru de Proce~,aJneI:tu de D:"['j'i l~lÚ uh;lIlegaclo, for
malmente apenas, do trabalho de prmidtnci:tl a passagem 
dos lhdos da Fôlha de Informaçlít'" pelo comput:,dor, sem 
autoridade para exercer o cOlHrtde. quc (aLe: :'i Di\is:lo de: 
De~(' nH)himento. 

Até o lllOlllellto em que e~[~ II ~,Lldll(j l'l:, ,laborado, a ex
periólcb ela Companhia Vale do Rio Doce com o sistema 
PER T vinha enfrentando urna ,élie cle dificuldades, Uma 
delas era a nào disponibilidade clt· equipamento próprio, obri
gando-a a fazer as programaçôe~ em eGjuipamento do Bureau 

"\ 

\ 
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de Seniços da IB~I localilado na Gu:tnaLara, enquanto :i obra 
era construída perto de Vi tória. Isso obrjg~l\ a as Fôlhas de 
Informações a longa viagem pela mala interna da Compa
nhia, o que implicava atrasos e retardamentos nas comunica
ções, alongando o intervalo de contrôle em relação ao previsto. 
:\ instalação de equipamento próprio em Vitória!; a tramfê
rência do Centro de Processamento de Dados para aquela ci
dade foram considerados, pelos técnicos consultados, como 
passos decisivos para o aumento da eficiência do sistema, n:,o 
apenas pela eliminação nas dificuldades de comunicação entlt: 
o "canteiro da obra" e o Centro, mas, também, por permi tirem 
que o Centro exercesse uma e~pécie de pressão informal para 
que as Fôlhas de Informações tôssem preenchidas e entrcglll's 
nos prazos previstos, pressão esta bastante compreemí\'el quan
do ~istema nô"o e relati\'amente poucu compreendido e~U 
em fase de implantação. 

Foi mencionado que as estimativas de duração das ativi
dades, de acôrdo com o planejamento feito na Eurupa, ioram 
os respectivos tempos otimistas. plt:ssupondo--é' que tudo (01-
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resse bem e dentro das condições ideais de (XCCll()o, Entre
tanto, logo ao iniciar-se a execução do pieI', ocorreu Ulll faLO 

que veio pôr abaixo tôda a programação inicial: a~ ~o11lbgen:; 

iniciais relati\'as à profundidade do mar 110 local do pia ti
nham sido realizadas com um êrro substancial, por uma em
prêsa contratada espec ialmente para aquêle fim, Tal êrro so
mente foi descoberto mais tarde, e quase por aelSO. pela Di,i
~ão de Desenvolvimento, _\liis, teria sido iI11jJrn isí\eI o que 
aconteceria se {ôssem adotados os témpos pessimi~tas naquelas 
estimativas. A diferença enc.clltrada (de u:Tca de 1:1 para ~ 1 
metros) foi de tal ordem qlle tôdas as estimati\a~ po;,tcrioru 
foram inutilizadas, e~tel1dcnclo os tempos de durac,ão para 
muito além do plevi,;u, mesmo ('on~umindo-,c a~ folga~ dis
p0níveis numa ativitbdc ou outra e implicando, inclusive, em 
alterações nas especili, ações téulÍLas iniliais e no próprio dia
grama de execuç~o. 

Vimos qUe, l,as c~lil1lali\as de tempo, o ~i~lema PERT 
não considera a OClZlTtI1cia de fatos dessa Ol dem, assim como 
de incêndios Oll grew:" Quando, POlt"Il1, isto OCOíD e as esti
mativas li \'crem sido as otimistas, a difercnçl entre o previsto 
e o real poderá, àb\'Íamente, ser enorme. hto foi o que ocor
reu no Cl~o em pauta, Além do mais, os atrasos em aIguma~ 
ati\ id::itL s isoladas mostram a nJlnerabilidade de prograrn.:t 
COlbtl uído totalmente na base de tempos otimistas. 

Da 111eSn1:l forma que o Estado da Guanabara escolheu a 
Adução do Rio Guanclu como "cobaia" para a experimenta
çlo do sistema PER T, o jJicr do Pôrto de Tubarão foi esco
lhido pela DiYisão de Desenlio!\'imento para testar a validadt 
(bquele sistema e obsen'ar seus resultados, antes de estende-lo 
a outras iniciativas da Companhia. A idéia de se aplicar o 
sistema surfiiu através da leitura de publicação especializada 
em tecnolílgia industrial, levando o n~sponsá\'el por aquela 
Divisão a visitar uma firma de construção de estradas de São 
Pauio que, segundo o periódico, a estava utilizando com su
cesso. Após manter contatos com aquela empresa de engenha
ria, o referido técnico voltou convencido de que o sistema po
deria ser aplicado com vantagens peb sua orgallização, Ten
do-se em consideração uma série cle fatôres, tais como a com
plexidade inerente à construção do pier e os \"ários problemas 
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irnprc\isín:i-; ql!t 'lllbiram, al,~m Li.:: litnita</<', ,!;r;'" ~ di,;~:'lll

{ia Lí::-ica en:rl~ o procc~sarnento dt? c!~~l:Cr:; (> () L~' .. : t da (;:-:l',}, 

e :linda o fato cl.:: ser essa a pl irücira ,ez (jUC a C:omp::milia 
apliGn-a o PERT, os técnicos (ol1Sult::.r!c.i CIlC;'j:ilam :t cxpe
tÍtncia posití\'amenté' e se mestrJram ;~iti,-Ee: Lv' _ l'm íllI1CÍO

n{uio d~ Centro, inqucrído ~'-Jbrc 0S cL::;w, dCCOll'lmeS d:l ~Hi
lização do sistema, deu ênf~,se eSFeci.d au Ú',;,~-i1\oldmenw ric 
"uma maior sensibilidade p:UJ o; [JJ uhlc!l;:(, (:e pl:mejame!lto 
de contrúle", bastante perceptíyel uH! (' o; elementos en"oIYÍ
dos. Acredita-se que, com {) refin:m~ellto crc5ccr,·e, oriundo de 
maior intimiebde com ,~ 1J:~lurua do PERT_ :t!iatlo ao surgi
Illento de projetos nO\G:', dCCOllentes da r;ipida e:pans:to da 
Companhia - onde Plükmin:l ,iolnlmellte grande preocupa
~ão f():!11 a efici2n( ia opel :'ll ~t-;:}~d. n ~:':) :-< ter:.:.; ()n~L~ u ~-. u: h:\'" 

um contato mais direto - () ~i_:lt!lLi \ id a ser :,plic:;clo a ou
lias iniciatÍyas, desde Que a (,()l111J,1(",d:!'~ê' (1"., l'r0gr:nnas jus
tifique econômi(ament~ eSS:l aplj~ação. 



12. APLICAÇÃO DO PERT AO PLANEJAMENTO 
DE UMA ORGANIZAÇÃO DE ENSINO* 

As expeLências do Go"êrno da Guanabara e da Compa
nhia Vale do Rio Doce com o sistema PERT foram prepon
derantelllente para projetos de engenharia, onde, aliás, se en
contra seu maior campo de aplicação. Mas, como vimos, o 
sisterna é extremamente "crsátil, e pode ser adaptado a um 
sem-número ele projetos diferentes, desde que satisfaçam duas 
condições mínimas: possuírem um certo grau de complexidade 
e serem compostos por atividades inter-relacionáveis. Uma das 
aplicações mais curiosas do PERT, já concebida e aguardando 
implantação num estabelecimento de ensino superior brasi
leiro, em futuro próximo, refere-se a sua utilização no trabalho 
de planejamento de uml, organização de ensino. Temos aí. 
como veremos, um instrumento nô\'o e de uso bastante viávr-l 
no campo da administração escolar. 

Atualmente, a atividade educacional está baseada nos cha
mados Planos de Ensino, que coordenam os diferentes ele
mentos integrantes de determinada orientação de ensino. Fa
tor de segurança para todos os integrantes da escola, tais pla
nos lixam as diretrizes a serem seguidas e prevêem sua revisão 
periódica em função dos resultados e experiências adquiridos. 
Têm como elemento básico o currículo, que por sua vez consta 
do programa do curso (sinopse do curso, sumários dos assuntos 
e det:Jlhamento dos programas), dos elementos de execução 

• 1h:se mcdélo de "plicação do PERT é da autoria or:ginal do Pro f. 
Carbs Augusto Guimarães Cordovil, da L."cola Nacional de Ciên
cias Est:üí-"tica~, da Uni\-21~idade da Guanabara e do Instituto 
Militar de En6'~nh::lria. expo.sto e detalhc:do em Aplicaçiio da Teo
ria dos GrcpllOS na Formdação de uma NOt'a Organização de 
Ensirw, t?;:;e não pubiicuãa. 
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(planos de aula, acessórios visuais, linos-textos, bibliografias 
e outros) e dos elementos de a\"aliação (provas, testes, estatís
ticas de aproveitamento, relatórios etc.) . As informações exi~
tentes no Plano de Ensino, bem como os resultantes de SU.l 

execução, são da responsabilidade de um setor especializado 
da administração escolar, o qual polIemos chamar de Supen'i
são de Ensino. Esta é o elemento de coordenação, e deve rece
ber, sistemàticamente. informações referentes à execução e a"'l
jiação, acompanhar a programação do curso e indicar as dis
crepâncias entre o programado e o executado, coligir dado.>, 
processá-los e informar aos professôres e à direção sôbre o de
senvolvimento do curso. 

O sistema de esquematização de um curso habitualmente 
utilizado pelas administrações escolares envolve sua represen
tação em gráfico de barrras. no qual cada barra corresponde 
a uma disciplina e sua extensão ao período de ensino. tste 
~istema gráfico permite comparação ~imples entre o progra· 
mado e o executado, caso em que cada disciplina é represen
tada por duas barras, uma referindo-se à programação e outra 
à previsão. Imaginemos. por exemplo, um curso constituído 
de quatro disciplinas denominadas A, B, C e D, as quais pos
suem, respectivamente, três, cinco, quatro e três unidades de 
ensino. tste esquema de curso poderá ser representado da se
guinte forma: 

DISCIPLINA A 
AI 

61 
DISCIPLINA B 

Cl 
DISCIPLINA C 

Dl 
DISC!Pli~~A D 

GRÁFICO XLIII 

r~, portanto, uma aplicação dm lI'()nogr~llllas de cxecuç:io, 
amplamente utilizados na administI açJ.o industl ial. Aplica
des à administração escolar, embora constituindo apreciável 
estágio de desenyolvimenro, suas limitações não podem dei-
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xar de ~er ~alientadas: inicialmente, o uso de cronogramas en
volve a realização simultânea de planejamento e programa
ção, duas atividades que devem ser sucessivas; em segundo lu
gar, baixa velocidade de respmtas, já que as revisões são feitas 
no fim de cada período letivo, constituindo-se, assim, num 
sistema estático de contrôle e adaptações; terceiro, o crono
grama não mostra a interdependência das disciplinas que, na 
verdade, devem constituir um todo harmônico e intimamente 
relacionado. As disciplinas são mostradas como unidades au
tônomas, prevendo-se ordenação das unidades de ensino den
tro de cada disciplina, mas não a imprescindível ordenação 
das mesmas unidades dentro de todo o curso. E, finalmente, 
se surgir qualquer SItuação de anormalidade, as únicas medi
das 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 cronogramas são inerentes à própria 
técnica e delas não pode fugir o administrador do curso; mas 
foram estas mesmas limitações que induziram à aplicação do 
PER T como nóvo sistema de organização escolar, capaz de 
possibili tar a visão e análise do curso como um todo homogê
neo e sem as restrições dos gráficos de barras. 

Dentro elo sistema ele diagramação do PERT, após o esta
belecimento das disciplinas elo curso e suas respectivas uni
dades de ensino, passa-se à determinação das inter-relações exis
tentes. Assim, o mesmo curso repre~entado no gráfico ante
rior poderia obedecer ao seguinte diagrama: 

Al~~~ 

If--_, ..... ~~~ 7r 
[ill • [§J .. 03 

GRÁFICO XLIV 

l 
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A análi~e dê~le gráfico Illo,trará as relações de intenlepen
ciência das unidades _ .-\.ssim, a unidade de ensino A3, por 
exemplo, somente pücler(t ~cr lecionada após as unidades .-\.~ 
e EZ; a unidade E5 é pleccclida pelas unidadés .-\.3, E4 e C4; 
a unidade C2 condiôona o início das unidades C3 e D2 _ A 
adaptação dêste gráfico para o diagrama PERT orientado por 
atividade~ não oferece problemas: 

GF~.\nco XLV 

As vantagem oriundas da utilização dêste tliagrarnu PERT 
no planejamento oferecem inúmeros aspectos que devem ser 
realçados. Inicialmente, implica não no trabalho isolado e au
tônomo da Supervisão de Ensino, mas, também, no trabalho 
dos professôres responsá\'eis pelas disciplinas, inter-relacionan
do os assuntos a serem lecionados e forçando-os a obsen-ar t: 

estudar o curso como um todo harmonioso e não como o sim
ples agregado de uma série de cursos independentes _ Conse
qüentemente, êles devem discutir, analisar e conhecer as re
lações entre suas respectivas disciplinas e as demais. Outro ao
pecto importante é a colocação dos assuntos dentro de esquema 
mais favorável à realização do curso e - o que é extremamente 
relevante - a eliminação ele temas repetidos em diferente, 
disciplinas ou unidades de eusino, o que implica na reuução 
do tempo de ensino e na uniformização da orientação do aluno 
no estudo daquele assunto. 

?,\'a fase seguinte à do planejamento - programação do 
curso - estabelece-se como o "alar de cada atiyidade (no caso. 
unidades de ensino) os respectivos números de aulas. As difi
culdades desta atribuição ele nlôres são as mesmas já discu ti
das ao tratar-se dos problemas envolvidos Ilas estimativas dt: 
tempo, com as necessárias adaptações para o caso de uma orga-
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l1ização de ensino. Eóta atribuiçfío de nÚll1Cr0 r!e aulas é difi
cultada pela di"ersidade elas ullübdC';. que incluem éI~suntos 

de maior ou menor dificuldade ele explicação e cuja compre
ensão variará em funcão do nÍyel de desenyoh'imento ou de 
dedicação dos alunos ~ dos métodos de ensino ou recursos em
pregados. Hayerá, logicamente, grande ,arieclaele ele situações 
dentro das quais os números de aula para C;Hla unidade serão 
determinados. Assim, o professor pocler;í dispor Ol! ele dados 
históricos obselTados em cursos idênticos, obtidos anteriormen
te (experiência préYia); ou ele dados obsen'aclos em cursos se
melhantes (analogia); ou, então, poderá não dispor ele ne
nhum dêstes dois elementos, no caso ele CUl"'iQ pioneiro, hip6-
tese em que poderá considerar os tempos otimista, mais pro
yán'l e pessimi~ta. dentro cbs conceituações estatísticas j;í dis
cutidas na Parte Il clêste tLl balho. 

Imaginemos que ,15 e,timati\3\ <ir tempo. cxpre<'~3S em 
número de aulas, para (aU:l um lio., ;,',llíltO'i 0\1 unidades de 
(i'l1siIlO. tenham sido ;:\ ,CgUilltC:': 

]) isájJ li 11 (! /1 ])Isr i,/} !i li (I n ])isr i1ilma (; D;sr;ji!ill!J D 

AS'llllto Altl;t~ "\".llllfO ,\ul~;; "\"\ll1to AU!;ls _\ssunto _\ula, 

AI li HI :i Cl lU Dl 

A2 15 B~ lO ( ." ,"" 1.) D!.: 
\ ct 

:).,) I~ H:) 17 C" h' lO D3 
B1 Fi L~ I 'i 

BJ J 

A tran,pnsiçiio dê-rf's \:116res para o di,"ll;Jlnél já é 
!lhe, ida: 

, 
""~ 

---~--- ..q:..' -,> 
,./ 

5 
10 
15 

( o" 
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Podemos obter, a5sün, tÔdas as informações já discutidas em 

capítulos anteriores: as datas de início "mais cedo" e término 
"mais tarde" para cada unidade de ensino, bem como as de 
término "mais cedo" e início "mais tarde", além das folgas 
total e line e ° caminho crítico. De posse dêsses valôres, a 
Supen'isão ele Ensino estará capacitada a acompanhar eficien
temente o elesenvoh'imento do curso. através ele uma série ele 
atividades. Entre estas podem ser citadas: a verificação da 
programação elaborada tanto em relação ao número de aulas 
como em relação à duração do curso, devendo elaborar no\'a 
programação quando não houwr uma adequação entre ambas; 
a organização do programa de aulas de acôrelo com o progra
ma estabelecido; a substituição dos valôres encontrados pelos 
valôrcs programados, e com isso elaborar lima reprogramação; 
a utilização das folgas para a correção do programa, ou sua 
utilização como aulas ou seminários extraordinários dos assun
tos em que a verificação da aprendizagem assim o indicarem, 
(lU segundo solicitação elos alunos. 

A aplicação do PERT à organiza<;ão de ensino, elentro 
dês~e esquema, pode ser feita tanto para um cuno simples 
como para um programa didático complexo, ~a primeira hi
pótese, em que poucas disciplinas ou unidades de ensino estão 
envoh'idas, o processamento poded ~er manual; na segunda. 
porém, as sucessivas reprogramações, caso feitas manualmente 
ou com máquinas de calcular, consumiriam um tempo exage
rado dos funcionários e perderiam sua razão de ser. Supondo 
que um curso de quatro anos conste de 25 disciplinas, com 15 
unidades de ensino cada uma, teríamos em média um diagra
ma com cêrca de 450 atividades; uma universidade ou uma {a
mIdade com 12 cursos englobaria um total de 5 ·100 ativida
des a serem calculadas, programadas e reprogramadas. A uti
lização de computadores para êsse trabalho de programação co
meça a ser cada vez mais possível pela tendência das universi
dades brasileiras a terem seu equipamento próprio, como ji é 
o caso da Uni\ersidade de São Paulo, da Pontifícia Uniwrsi
dacle Católica e do Instituto Tecnológico t.!e Aeronáutica. 

Os cálculos de programação e reprogramação em tais equi
pamentos não consumiriam mais do que 30 minutos. com isso 
sacrificando pouco tempo d0~ computadores em relação às suas 
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;lp!iC<IçÕeS norn~ais, que se referem ao ensino de sua utilização 
aos estudantes, treinamento ele solução de problemas, pesqui
"0' c aplicaçt)'.:s aclminÍ,trati,as di,er,;Js, 

:\0 campo cspecífi<ü da administração escolar a wrsatili
c!ade do ~i5lcma PERT permite seu uso em outras áreas de 
tra balho, "k111 da pregram;lç;1O de 11m {urso no que se rdere 
ao inter-relacionamento ele ,uas disciplinas e assuntos a serem 
k(ion<1d(l~ dentro de cada um:], Assim, poderá ser aplicado 
numa extem;i.o nlZ'li, ampla, clll'ol\'endo aquelas ati\'icla(~es que 
iélltecedcll1 o início cfcti\o do clIr,o (recrutamento, seleç;io, 
matrícula etc,) e as tarefas ;tdministrati\ ;!s que acompanham 
1),'1 d!cL',l1lCI1;C U ;il1r1;(;11cnto do programa e mcsmo o "tlcedcll1, 
: ! 'h ',':\1 I(~rmjll<). 

~~ 

\ 
\ 



13. APLICAÇÃO DO PERT A REORGANIZAÇOES 
ADMINISTRATIVAS 

Uma emprêsa particular de consultoria administrativa 
está começando a utiliz:tr o PERT no planejamento de pro
gramas complexos de reorganizações administrativas, que en
volvem um número significativo ele atiyidadcs distintas. Além 
Elo objeti,'o lógico de procurar mostrar aos seus clientes a na
tureza e seqüência das tarefas em'oh'iclas, bem como suas rela
ções de interdependência, a utilização elo PERT poeleGi ser 
particularmente útil no trabalho de programação, após a de
terminação ela duração estimada de cada atiYiclade. Com efei
to, o digrama já programado pode indicar o tempo necessário 
para a reorganização ou, no caso de êste ser considerado exces
~iYO e o cliente solicitar sua redução, poder-se-á proceder à 
replOgramação, e avaliando-se tôdas as p' ssibilielaeles nesse 
sentido, seja pela redução do tempo elas atividades níticas. 
seja pelo seu replanejamento. 

Além de útil aos próprios técnicos, o diagrama poderá ~er 
um eficiente veículo de contrôle da execução por parte da 
firma equivalente. É claro que ê,se campo de ação oferece 
uma série de alternativas possíveis. A título ele exemplo, a 
que se segue é, propositadamente, a de uma reorganização fic
tícia e bastante simples; atividades estão expressas em linhas 
gerais. Suficientes, contudo, para a compreemão dos aspectos 
envolvidc,s nesse tipo de aplicação, bem como de suas possibi
lidades. 

Suponhamos, por exemplo, que uma emprêsa X tenha de
cidido reorganizar suas Divisões Comercial, Financeira e Admi
nistrativa, e tenha entregue êsse trabalho a um grupo externo. 
Suponhamos, também, que o sistema adotado seja o de entre
gar cada uma das Di\"isões a uma equipe autônoma. O plano 
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dE' :->.(30 pode envolver a~ seguintes atiYidades. r?da uma com 
,~u 1'_ spcctivo tempo estimati\o: 

A 

B 

Apresentação do esquema de trabalho à 
Direção da emprêsa, para sua aprovação e 
autorização para início dos trabalhos 
Levantamento dos dados e análise da Di
yjsão Comercial, com a formulação de su-
gestões para sua reorganização 

C LC','antamento dos dados e análise da Di
visão Financeira, com a formulação de su
gestões para sua reorganização 

D Levantamento dos dados e análises da Di-

E 

visão Administrativa, com a formulação 
ele sugestões para sua reorganização 

Reunião dêsses dad06 num relatório geral. 
para po'\terior encaminhamento à Direção 
da emprêsa 

F A Direção c,tuda o relatório, de cuja apro
yação ckpcnclcr;í a implant:1ção do,;; 110\,(15 

lllétodos 
G Implantação dos 110YO'> métodos na Di"i

~ão Comercial 
H Implantação dos novos método, na Di,,-i

são Administrativa 
1 Implantação dos novos métodos n<1 Divi

~ão l'inanceira 
J Acompanhamento dos result0ôm na Diyi

são Comercial 
K Acompanhamento dos resultados na Dh-i

são Administrati'-a 
L Acompanhamento dos resultados n" Did· 

são Financeira 
\1 Reunião dos tecnicos com a Direção, 0 fim 

de se traçarem normilS para a e l;J bor;1 ç?i o 
de novos. mam:Jis de rotina.;, 

tempo zero 

5 semanas 

4 5emanas 

<1 semanas 

1 ~emana 

semana 

3 semanas 

fi semanas 

5 semanas 

2 semanas 

semana 

Q semanas ,J 

tten12na 
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flabor3ç;io do m<1l1u<Jl para a Diyis:í0 C0-
merciZiI 
Elaboração do nV.!1l':1! ]laLl ;j Di\ i );"(!) 
,-\c1ministra ti \'a 

r E!abor;l,;io (10 m;íl1u;d par:! ;1 Di\ i,~o I i-
IEmeCEa 

n RcYi<i.o dc:~ manuais c "lU C!1trc~:l ;\ Dirr
(:10 P;l>;l ;;1'ro,,;:c;1o 

Para e"ta ~<:qü('n(ia dc atjyjebdcs . pode scr cLlIJf}rJdo o 
'\;êIIJlte diagrama: 

Como foi mencionado. ê~~e esquema ck aç:io con C'F')Jl

dcria a uma reorganização ústa em ~ua expressão mais "i111-
pIes, ~a pdtica, um diagrama de~sa ordem pode conter drias 
dezenas ou mesmo centenas de atiúdades, l>'l11a reforma com
plexa pode envolver estudos paralelos ou subseqüentes em 
\ ;írias unidades ela organização e dentro de caela unidade 011 

<irgão, ~ um mesmo program:! de ação podem est:n envohidas 
;1l1~Iises de reestruturação, de rotina." de políticas adminis
trali"as, ele avaliação de pessoal, de classificação ele cargo,>, de 
formulários, de distribuição de trabalho, de equipamentos, de 
lliy-nul etc., cada uma elejas, por sua \'cz, subcliYidida em sua' 
di\'ersas tarefas componentes, 1'\esse sentido, a utilização do 
PFRT pode ser bastante interessante, notadamente no C'it<i
gio elo planejamento. Xa verdade, a experiência tem mostrado 
que a ]>lT\'i<io de tempo para êsse tipo de ati\'idaclcs é uma 
lC'llt<lti\.1 ou<',lCb e muita, "c/cs imjlo'sí\cl. mas que o admi
JJj"r;F!nr ILio pnde c!ci'.;:n c!c cnfrr'll1J-J:·:,. :;Eiln! de cnnp<. ;]~ 
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tr~s estimativas de tempo foram concebidas exatamente para 
tais empreendimentos. 

:\-1esmo que o plano fôsse expresso apenas na fOlma de dia
grama, grande avanço seria conseguido pelo grupo de reor
ganização: a determinação precisa do andamento dos trabalhos 
e das inter-relações das atividades, com a conseqüente coordena
ção das diferentes análises, implantaçôes e acompanhamentos. 

-... 
\ 



14. OUTRAS APLICAÇOES E PERSPECTIVAS 

As experiências do Govêrno da Guanabara e da Comp~
nhia Vale do Rio Doce, bem como as outras duas em fase de 
planejamento, não esgotam tudo o que tem sido feito no Bra
sil com o sistema PER T. 

Uma aplicação bastante interessante foi encetada pela Pe
trobrás, em sua Refinaria ele Duque de Caxias, no planeja
mento das "paradas" periódicas de algumas unidades durante 
o ano. 74 Ao cessar, mesmo parcialmente, ~llas atiY:dadcc~. 

aquela Refinaria vem enfrentando o problema de reduzir ao 
mc!Yn tempo possÍ\'cl essas "paradas" para efeito de manu
tenção, pois cada dia perdido significa algumas dezenas de mi
lhões de cruleiro~. O PERT foi utilizado para êsse fim e rOlI

seguiu-se uma redução de 22 para 12 dias, o que redunda em 
not;Í\'e! economia para aquela entidade. 

Uma emprêsa paulista de engenharia também tem uriliril
do o sistema na construção ele estradas de rodagem, com óti
mos resultados. É ainda do rc:mhecimento do autor que ou
tras emprêsas - lidando (em projetos complexos de cngó'. 

nharia - têm aplicado o sistema com Yantagem compema
claras. 

Quais podem ser, então, .s perspectin, pilI<l o Pt.RT 1l:1 

administração privada brasileira? Cremos qut' podemos 3fir
mar, com grande segurança, que o ,Ís!('mô e~tá fadado a 
alastrar-~e com rapIdez que, possl\"("lmrnte. nenhuma. outra téc-

74) ExperiênCia relatada pE\ssoalmente [lI) 8.utor. durantE' uma série 
d.~ palestras sôore o PER':i'. realizada p[l.ra, um grujJ{) de engenhei
ro.~ de manut.r::nçiio da Petrobrás. dentro de li!!' >:"lTSQ de Actmi
nistmção Geral, em jult.a de 1964, 
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nica administrativa tenha experimentado. Basta que se atente 
para o fato de que introduzida no país em princípios de 1963, 
em menos de dois anos já foi aplicada a empreendimentos de 
grande porte, dos quais a Adutora do Guandu e o Pôrto de 
Tubarão constituem, apena" uois casos isolados. Dos múlti
plos contatos realizados para o levantamento dos c!adoG que 
conduziram a esta publicação, pudemos constatar não apen;ls 
a grande curiosidade dos homens de emprêsa em relação ao 
sistema, mas, também, a disposição de virem a aplicar o PERT 
numa série de projetos diferentes. Tivemos conhecimento de 
uma emprêsa de consultoria administrativa que estava em 
vias de ser organizada únicn e excIusiyamente para aplicar o 
PER T. Aliando tais fatos à preocupação moderna das em
prêsas com os problemas de eficiência e modernização técnica 
- perceptível através do interêsse por assessorias técnicas e 
aperfeiçoamento de pessoal - e mais a versatilidade do sis
tema que permite sua adaptação 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 encarar-se o PER T não como um "brin
quedo nôvo" em administração, mas como autêntica panacéia 
- e nisso está um risco que precisa ser acentuado. 

As múltiplas experiências norte-americanas já relatadas, 
e mesmo as poucas brasileir:ls indicam que o PER T pode cons
tituir um sistema capaz de beneficiar enormemente tôcLt em
prêsa que o utilizar como instrumento de planejamento, pro
gramação e contrôle; como tal, supera indubitàvelmente qual
quer outro sistema até agora experimentado. Mas está longe 
de ser uma panacéia e a solução certa para qualquer projeto 
a ser encetado por qualquer emprêsa. Suas limitações devem, 
por isto, ser bem ponderadas antes de uma implantação custosa 
e arriscada. Método de planejamento particular, que pràtica
mente força o administrador a raciocinar de forma ampla e 
lógica; além de mecanismo organizador, excelente meio de 
comunicação, dentro ele linguagem acessível a todos os níveis 
ac1l1linistrati\'os; método que, revelando as inter-relações de da
do projeto, permite classificar suas âreas críticas, identificando 
as que precisam cle atenção imediata e as que podem ser rele
gadas para o segllnclo plano, para atendimento posterior; si50 
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tema que concretiza, realmente, o processo do feedback no seu 
cido de comunicações, permitindo, com o lISO dos computado
res, o jôgo com grande número de dados ou informações -
com tôdas essas vantagens, o sistema PER T poderá ser, com 
a mesma facilidade, uma experiência inócua ou desastro~a" 

Por jsto, repetimos, antes de uma emprêsa lançar-se à implan
tação do PERT, uma série de avaliações deve ser feita" E isso 
não se refere somente à real capacidade de implantação do sis
tema ou à disponibilidade de pessoal capaz de planejar, pro
gramar e controlar dentro de sua sistemática" Para o caso de 
projetos complexos, impõe-se como uma das medidas prelimi
nares comparar o custo do PERT com os benefícios que dêle 
se espera" A menos que realmente valha seu custo, não há ne
nhuma justificativa para acrescentá-lo às outras atividades da 
organização" Se outras técnicas de planejamento e contrôle 
satisfazem integralmente à administração, não haverá motivos 
para mudança, apenas pelo prazer de se tentar um sistema 
nôvo" Uma administração consciente não deve aceitar cega
mente a hipótese de que a aplicação do PER T será benéfica" 
Deve antes desenvolver um conjunto de medidas precisas para 
avaliar a iniciativa, o que acontece - ou deve acontecer -
sempre que a adoção de qualquer sistema oneroso (como os 
que envolvem processamento de dados, por exemplo) comece 
a ser cogitada" É possível, por conseguinte, aplicar ao PER T 
o tradicional conceito de retôrno a investimentos ou técnica 
equivalentes, a fim de se verificar se seus custos de instalação e 
operação são proporcionais ao lucro esperado" tsse cálculo 
quantitativo deve se.npre ser tentado, muito embora possa 
conduzir algumas vêzes a aproximações grosseiras" 

Uma das tendências mais criticada., nos Estados Unidos, e 
que parece insinuar-se no Brasil, é a da inovação sem grandes 
justificativas, que resulta em nenhuma eficiência adicional ou 
chega, mesmo, a ser uma experiência traumatizante da orga
nização" O PER T poderá tão fàcilmen te cair nessa categoria 
negativa quanto qualquer outra técnica de igual amplitude" 
Por conseguinte, sua a\"aliação sob êsse aspecto é importante, 
não súmente para ju~tificar a adoção do sistema, como, tam
bém, para permitir a seleção ele suas diversas possibilidades de 
aplicação" Como qualquer outra técnica, seu valor não pode 
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ser ústo em têrmos absolutos, A administração deve precisar 
bem as nracterístic as operacionai, e funcionais ele sua organi
zação. não apenas para determinar se o PERT deva ser utili
zado, mas pa1 ~I llloldfl-Io no 5en! ido de êle poder integrar-se 
efetivamente com os dernai, ~iS[Cllla, existentes na emprêsa, () 
importante nào é preservar o PERT como técnica para uso 
exclusivo dos especialislas, mas, sim, transformá-lo, ele fato, 
Il um instrumento administrati\'o prático 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, como foi 
o caso de sua implantação pelo Govêrno da Guanabara, cer
clda de múltiplos cuidados prévios, Se o administrador utili
zar elo sistema, apenas, a diagramação do projeto e se servir 
d@le como fonte de referência estática (como é o caso dos or
ganogramas), obviamente nenhum risco de maior porte estará 
envohido, ~!as se quiser entrar nos estágios de programação 
e principalmente de contrôle, em particular quando a comple
xidade do projeto fór tal, que requeira o uso de computadore'i 
e a instalação de um ,istema específico de comunicações bilate
rais, então deYerá ponderar cuidadosamente a necessidade efe
ti"a dessa mudança e seus benefícios relacionados com o cmlo, 

() administrador brasileiro tem, por «ilnseguinte, um nô\"o 
ilbtlumento ao seu alcance, um sistema dotado de enorme 
potencial, Poderá gozar de suas vantagens, se souber utili
I<Í-Io com inteligência e precaução, adaptanclO-o às suas pos
sibiliclade-. c nece,sidades, Há no Brasil, com a \"alorização 
oescentc cI:.J,> técnicas radicionais de administracão, enorme 
(:unpü aberto para a aplicação do PERT, Sóme~te o tempo 
dirá ,;: des,:!,; tentativas resultará a afirmação definitiva do 
~i,Leill:t ou ,lia dcgladação nas mãos cios incapazes e precipi
r::.jl:';, E~le Gtmpo :.Jberto torna-se Glda vez mais nítido com 
o :tdH:Iltl) (rc,cente de operações sempre mais complexas e de 
m<tiorcs dimensões, tanto no comércio e na indústria, como 
11:15 açôes governamentais e mesmo na ciência, Os esforços de
,emoh'imentistas brasileiros, acompanhando tendências seme
lbantés de outros centros, colocan sob nô\"o enfoque e novos 
têrmos os trabalhos de elaboração e contrôle de projetos, Que 
esd obsoleto o comportamento com base em decisões empíri
elS cu pelo si,tema de tentativa e êrro é fato já constatado 

"\ 
\ 
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há muito tempo, mas atingimos, agora, uma era em qUê mes
mo as técnicas desenyolvidas no início do século - 05 traba
lhos de Taylor e Gantt, pOl" exemplo - que prestaram e aincld 
prestam excelentes seniços, começam a ser desatualizadas. Tais 
técnicas prO\'aram sua utilidade para o caso de problemas ~im
pIes, notadamente os de produção industrial, mas entramos 
num estágio em que surgem pressões incontorná-veis para a 
utilização de técnicas que po~sam ir mais além, que possam 
lidar com projetos que envolvem grande nlJmero de atividades 
mterdependentes e com problemas adicionais tais como prazos, 
incertezas e custos. Dessa necessidade surgiram instrumentos 
novos como programação linear, a teoria das filas, o PER T 
e suas extensões, que não vieram desalojar as técnicas tradi
cionaIS mas. apenas, aumentar o arsenal do administrador. 0, 
empresários e administradores brasileiros lidam caela vez mai" 
com prqjetos que envolvem centenas, milhares e mesmo de
zenas de milhares de atividades, em iniciativas tanto pública, 
como privadas; é nesse ponto que o PERT e sua~ variações 
apresentam vantagens sensíveis, aliando-se ao fato de serem já 
orientadas para sua realização em computadores eletrônicos 
digitais - um equipamento que pouco a pouco se torna lu
gar comum em nOS50 meio administratiyo. Para projetos que 
englobam número pequeno de atividades, o homem é capaz 
de traçar o diagrama e efetuar as demais etapas do PER T, 
com o auxílio de lápis e papel. Para projetos mais complexos, 
os mesmos critérios, com o auxílio dos computadores, tornam 
disponível uma programação otimizada dinâmicamente para 
a execu(~30 das atividades. 

Deve ser lembrado que o PERT ainda está na infância, 
mas ~ua concepção encerra um potencial suficiente, e tudo in
dica que técnicas mais aprimoradas e poderosas certamente sur
girão no futuro próximo. ° próprio desenvolvimento e cres
cimento exponencial no campo dos computadores \"irá forçar 
avanços em técnicas como o PER T, estendendo seu campo de 
ação, reduzindo suas limitações e aperfeiçoando suas \"anta
gens. Isso coloca o administrador, tanto o profissional como 
° tt:órico, em permanente estado ele alerta, j;i que a tecnolo
gia administrativa comera a aco;:manbar o mesmo ritmo verti
ginoso de evolução de O'UtI'OS cam"pos do conhecinlLnto. ° di· 
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rigente tem muito a aproveitar do PERT em têrmos de sua 
aplicação, justificando sua adoção com base nos múltiplos be
nefícios que êle possa encerrar. O sistema, porém, envolve im
plicações extremamente estimulantes para o estudioso de teoria 
de administração e de organização. Como foi mencionado na 
parte introdutória dêste trabalho, o PERT tem repercussões 
interessantes sôbre grande parte dos esquemas teóricos hoje 
discutidos. Com efeito, êle vem concretizar, pelo menos par
cialmente, um antigo ideal: o de um sistema integrado de 
administração, que permita a consideração, num único meca
nismo de ação, de uma série de variáveis, anteriormente tra
balhadas separadamente. Além do mais, coloca em têrmos prá
ticos vários critérios teóricos, aceitos como princípios e, em 
grande parte, sem correspondentes instrumentais. É um siste
ma que efetivamente arma o administrador de uma técnica de 
planejamento, contrôle, coordenação e avaliação de resulta
dos, funções essas executadas, no mais das vêzes, sob uma mi
ríade de técnicas diferentes, desde a simples observação até 
relatórios assistemáticos. É um sistema que provê o dirigel}te 
com informações que podem efetivamente colocá-lo em posi
ção de tomar decisões mais racionais e lógicas. É uma técnica 
cujo mecanismo coloca em têrmos operacionais o processo de 
feedback e, com isso, o próprio conceito de administração como 
processo cíclico. Assim, para o estudioso que busca a compre
ensão das organizações administrativas e deseja ir além do en
tendimento do mecanismo e das vantagens possivelmente 
advindas de uma técnica qualquer, o advento do PER T sus
cita questões que ainda carecem da devida formulação e res
posta. 

Tais questões foram necessàriamente tratadas de forma su
perficial neste trabalho e implicam, por exemplo, na consi
deração dos seguintes aspectos: 

a. Como as diversas fôrças centrífugas e centrípetas, exis
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 criatividade dentro da organização; 
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c. Caso seja o PERT adotado como sistema de planeja
mento e contrôle, em sua acepção mais ambiciosa, de que for
ma os atuais conceitos de estruturação administrativa devam 
ser revistos ou reavaliados; 

d. Ainda dentro da questão anterior, se aceitamos que 
o PER T faz uma organização tender para a centralização das 
decisões, até que ponto isso afetará a atual tendência à des
centralização; 

e. Quais os traços de liderança institucional mais dese
jáveis no contrôle de projetos dentro do sistema; 

f. Até que ponto os processos formais de comunicação, 
dentro de uma organização, devem ser alterados para não exis
tir duplicidade com o mesmo processo inerente ao PERT. 

Em síntese, falta-nos ainda dos administradores brasileiros 
uma resposta sôbre o efetivo funcionamento do sistema em 
nosso meio; dos teóricos de centros mais avançados e, em 
particular, de nossos estudiosos, qual o impacto e a significa
ção do sistema dentro da teoria administrativa. É o que nos 
resta esperar. 
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