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As definições das atividades têm como fontes principais a EDT e a declaração de
escopo; a seguir, deve-se proceder a decomposição das atividades, até poderem ser
devidamente seqüenciadas e dispostas de uma forma lógica, considerando a
precedência de umas em relação às outras. O principal produto desse processo é uma
lista de atividades em consonância com a EDTe o escopo do projeto.

No quadro a seguir, observa-se um exemplo de uma lista de atividades e sua lógica
na definição; por fim, após a última ação e o término da atividade principal, é
entregue um documento contendo as informações relativas a essa atividade.
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Quadro 7 – Lista de atividades e sua sequência lógica
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Osequenciamento dasatividades visa dispor asatividades de forma que asprecedências sejam
observadas corretamente, pois, se há atividades que podem ser realizadas independentemente,
há outras que são intimamente interligadas. A principal entrada desse processo é a lista de
atividades; devemos pegá-la e analisá-la relacionando as dependências entre elas.

Essas atividades que dependem umas das outras para iniciar ou terminar devem ser dispostas
em forma gráfica que mostre esses relacionamentos, figurando um mosaico lógico e bem
estruturado das dependências levantadas anteriormente. O principal produto desse processo é
o diagrama de rede do projeto, o qual é uma forma gráfica de mostrar as ligações lógicas e a
interdependência das atividades.

O diagrama de rede (Critical Pathod Method – CPM) é uma importante metodologia, pois
ordena as atividades a serem realizadas e identifica o caminho crítico.

O sequenciamento das atividades envolve a identificação e documentação dos
relacionamentos lógicos entre as atividades do cronograma, que são as relações de precedência
adequadas.
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Os diagramas de rede são representações esquemáticas das atividades e dos
relacionamentos lógicos entre elas (dependência). O método do diagrama de
precedência usa, em sua construção, caixas ou retângulos para representar as
atividades e os conecta por setas, que mostram as dependências.

As relações de precedência são:

45



Os diagramas de rede são representações esquemáticas das atividades e dos
relacionamentos lógicos entre elas (dependência). O método do diagrama de
precedência usa, em sua construção, caixas ou retângulos para representar as
atividades e os conecta por setas, que mostram as dependências.

As relações de precedência são:

ATIVIDADE PARA SALA DE AULA:
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• Atividade predecessora: deve iniciar antes que a tarefa em questão possa ser iniciada, ou
seja, a atividade 1 deve ser iniciada para que as atividades 2 e 3 possam ser iniciadas, como
mostra a figura:

Figura 18 – Atividade predecessora no diagrama de precedência
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• Atividade sucessora: a atividade depende dessa ação para que possa ser iniciada, ou
seja, a atividade 4 depende das atividades 2 e 3 para ser iniciada, como mostra a
figura a seguir:
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Figura 19 – Atividade sucessora no diagrama de precedência



• Atividade divergente: caracterizada por um único predecessor (atividade 1) para
múltiplos sucessores (atividades 2 e 3), como mostra a figura a seguir
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Figura 20 – Atividade divergente no diagrama de precedência



• Atividade convergente: caracterizada por múltiplos predecessores (atividades 1 e 2)
com um único sucessor (atividade 3), como mostra a figura:

Figura 21 – Atividade convergente no diagrama de precedência.
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As relações de dependência são:

• Dependência de início: a atividade só poderá iniciar se o predecessor for
concluído; esse tipo de dependência é a mais comum e encontrada no
diagrama de rede.
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Portanto, o diagrama de rede tem como premissas:

• Todas as atividades (tarefas) deverão ter, pelo menos, uma predecessora, exceto a
primeira;

• Todas as atividades (tarefas) deverão ter, pelo menos, uma sucessora, exceto a
última.

A figura a seguir sintetiza o diagrama de rede com seus predecessores e sucessores.
Observe que todas as atividades têm predecessores e sucessores, exceto a primeira e
a última.

52



Figura 22 – Diagrama de rede com seus predecessores e sucessores
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Exemplo de diagrama de rede: mostramos, a seguir, um exemplo
de um projeto elaborado com o intuito de transferir a empresa (matriz) e todas as

atividades sequenciadas de local, para que os eventos ocorram de forma satisfatória. As
atividades estão caracterizadas pelas letras e com as respectivas descrições, bem como se
existem ou não predecessores, como mostra o quadro a seguir:

Quadro 8 – Exemplo 
de atividades e seus

predecessores.
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ATIVIDADE PARA CASA

Construindo o diagrama de rede a partir desse exemplo tem-se:

Figura 23 – Exemplo de diagrama de rede.
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A estimativa das durações das atividades é um processo que tem como
objetivo principal determinar os tempos necessários à execução das
atividades, as quais já estão dispostas em suas precedências no diagrama de
rede do projeto

Para estimar a duração das atividades, são necessárias a lista de atividades,
as necessidades e as disponibilidades de recursos.

A duração dessas atividades é expressa em unidades de tempo, como dias,
semanas, meses etc., e deve vir acompanhada das tolerâncias, ou seja, os desvios
aceitáveis para mais ou menos.
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Entre os principais meios que permitem avaliar as durações das atividades, está a
opinião especializada, ou seja, o especialista orienta por informações históricas e
estima a duração. Existe, também, a estimativa análoga, ou seja, se utiliza a duração
real de uma atividade anterior similar como referência. Outro meio também utilizado
é a estimativa paramétrica, em que se determina quantitativamente, multiplicando a
quantidade de trabalho a ser realizada pelo valor da produtividade. Como resultado
desse processo, obtemos as estimativas de duração de todas as atividades relativas ao
projeto.

Entre os métodos utilizados para estimar a duração das atividades, destacamos:
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• Estimativa de três pontos, que se baseia em três cenários:

- cenário mais provável: a duração da atividade com a maior probabilidade de
acontecer, conforme os recursos disponíveis e o cronograma;
- cenário otimista: baseia-se em um cenário melhor do que o maisprovável;
- cenário pessimista: baseia-se em um cenário pior do que o mais provável;

• Curva normal ou curva de Gauss: utilizamos como parâmetro de probabilidade de
ocorrência e acerto para a média de duração e seus respectivos desvios padrões:

- média +/- 1 desvio padrão: 68% de probabilidade de ocorrência e acerto;
- média +/- 2 desvios padrões: 95% de probabilidade de ocorrência e acerto;
- média +/- 3 desvios padrões: 99,5% de probabilidade de ocorrência e acerto;
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• Método PERT: utiliza três referenciais quanto às durações das atividades. Conforme
as estimativas análogas ou por especialistas, podem ser estimativas pessimista, mais
provável e otimista:

- duração média da atividade: (otimista + (4 * mais provável) + pessimista) / 6;
- desvio padrão médio da atividade: (pessimista - otimista) / 6.
Exemplo para utilização do método PERT: conforme a avaliação de especialistas e a

estimativa análoga, tomemos a atividade Y:
•Duração média da atividade pessimista: 21 dias;
•Duração média da atividade mais provável: 15 dias;
•Duração média da atividade otimista: 10 dias. Utilizando a
metodologia PERT, temos:
•Duração média da atividade: (10 + (4 x 15) + 21) / 6 = 15,17 dias;
•Desvio padrão médio da atividade: (21 –10) / 6 = 1,83 dias.
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Portanto, a atividade Y terá a duração estimada aproximada de: 15 +/- 2
dias. Exemplo de atividades e seus respectivos predecessores, acrescidos da
duração dessas atividades calculadas através da metodologia PERT, conforme
quadro aseguir:
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Quadro 9 – Exemplo 
de atividades, seus 
predecessores e sua

duração.

‘



Alguns conceitos são muito importantes para a interpretação do diagrama de
rede, os quais estão descritos a seguir:

• Folga: é o tempo disponível para o atraso de execução de uma atividade, antes
de atrasar o projeto como um todo, mesmo que o atraso exceda o desvio padrão
da atividade. Não devemos nos esquecer de que existe um sequenciamento de
atividades e a duração correta deve ser cumprida para não atrasar as atividades
seguintes;
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• Caminho crítico: é a folga igual a zero, ou seja, as atividades sem folga não devem atrasar,
pois levará ao atraso das atividades posteriores e atrasará o projeto como umtodo;
• Crash: é uma das tentativas de diminuir o tempo de duração do projeto, alocando mais
recursos nas atividades do caminho crítico, ou seja, melhorar o desempenho dessas atividades
e, consequentemente, diminuir a duração delas. Alocar mais recursos pode levar ao aumento
dos custos e, principalmente, dos riscos;
• Fast track: é uma das tentativas de diminuir o tempo de duração do projeto, tornando-o
paralelo às atividades do caminho crítico, ou seja, realizar atividades similares e paralelas ao
mesmo tempo, na tentativa de acabar antes e, consequentemente, diminuir a duração dessas
atividades. Pode levar ao retrabalho, aliás, o que é muito comum, e também ao aumento
considerável dos riscos.

A seguir, temos o diagrama de rede e seus componentes discriminados, como as atividades
discriminadas, seus predecessores e sucessores, duração das atividades e folgas, o qual é muito
importante para identificar o caminho crítico:
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Utilizaremos o exemplo do Quadro 9 para demonstrar a confecção do diagrama de rede
e o caminho crítico do projeto, conforme a figura aseguir:
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Figura 24 – Exemplo de diagrama de rede com todos os componentes


