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Dr. Eliyahu M. Goldratt é líder reconhecido internacionalmente no desenvolvimento de novas filosofias e sistemas de 
gestão e autor de livros best sellers mundial “A Meta”, sobre a Teoria das Restrições, “Não é Sorte” e “Corrente Crítica”. 
Sua última obra, “The Choice”, tornou-se rapidamente n°1 no Japão. Dr. Goldratt contribui frequentemente para jornais 
científicos, revistas e publicações de negócios, é fundador e presidente da Goldratt Group (Goldratt Schools, Goldratt 
Marketing e Goldratt Consulting), que defende práticas da Teoria das Restrições para alcançar a plataforma da Visão 
Viável Da Companhia Perene. 

Yuji Kishira. Como autor, palestrante e líder no gerenciamento da mudança, Yuji Kishira tem promovido transformações 
holísticas na gestão em várias indústrias e agências governamentais no Japão. Uma de suas obras, “Reforma Ganha-
Ganha-Ganha nas obras públicas” foi adotada pelo Ministério de Territórios, Infraestrutura, Transporte e Turismo de  
governos de muitas prefeituras e cidades em todo Japão. Como Diretor da Goldratt Consulting, Kishira está envolvido 
em várias iniciativas de mudança holística. Seu interesse especial nas iniciativas de mudança é a harmonia das pessoas. 
Inspirado por isso, tem redescoberto as melhores práticas implícitas do Japão e as tem transformado em um corpo de 
conhecimento prático e explícito. Seus vários livros são best sellers de longo prazo pelo Japão.

CCPM e TOC
Uma Revolução 
no Japão

“Uma das aplicações da Teoria das Restrições, que está se expandindo 
com força no Japão, é a ferramenta chamada Gestão de Projetos por 
Corrente Crítica ou CCPM. Baseada na premissa de evitar o desperdício 

das margens de segurança de tempo para as entregas de projeto, essa abordagem 
mostra estatisticamente que as seguranças devem ser inseridas no nível do projeto 
e não da tarefa, uma condição para obter harmonia no gerenciamento de tempo. 
Um erro devastador em ambientes de projetos, que é induzido pela prática comum 
de se utilizar as estimativas de tempo como base para julgar o desempenho de uma 
equipe/organização, é fazer uso errado das margens de segurança. Essa pressão 
sobre o tempo leva pessoas a mascararem as reais situações de conflito, levando 
a uma espiral negativa o ciclo de segurança adicional que terminaria afetando 
a credibilidade dos relacionamentos e inevitavelmente a uma organização sem 
competitividade. Exatamente o oposto tem-se presenciado quando se faz uso da 
CCPM.” D
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Introdução à edição 
japonesa do livro 
“The Choice”
Por Eliyahu M. Goldratt

Todo o meu trabalho está baseado 
na convicção de que os conceitos e mé-
todos que embasam as ciências exatas 
podem e devem ser aplicados às ciências 
humanas. Um desses conceitos-base, 
inicialmente dito por Sir Isaac Newton, 
é que a realidade é harmoniosa consigo 
mesma (explicado em detalhes nesse 
livro). Ao ouvir que a cultura japonesa 
é fortemente baseada na importância 
da harmonia – Wa –, eu esperava que 
minha Teoria das Restrições fosse aceita 
mais rapidamente no Japão. Para minha 
satisfação, a expectativa se confirmou, 
mas algo que eu não esperava também 
aconteceu. O feedback do Japão me for-
çou a expandir dramaticamente minha 
compreensão acerca do conceito de har-
monia, me mostrou em que extensão o 
meu entendimento de harmonia estava 
limitado. Deixe-me explanar com um 
exemplo.

Uma das aplicações da Teoria das 
Restrições, que está se expandindo 
com força no Japão, é a ferramenta 
para ambientes de projetos, chamada 
Gestão de Projetos por Corrente Crítica 
ou CCPM (em inglês). Não é nenhuma 
surpresa que as situações de conflitos 
encontradas nos ambiente de projetos 
são generalizadas. Por um lado, temos 
que incluir mais margem de segurança 
nas estimativas de tempo para tornar 
os prazos de entrega mais confiáveis, 
enquanto que, por outro lado, é neces-
sário reduzir as seguranças para termos 
estimativas de entrega mais rápidas. 
Um ambiente perfeito para CCPM. 

A aplicação da CCPM está baseada 
na premissa de que as entregas de um 
projeto devem incluir segurança o su-
ficiente (e na prática, até em demasia), 
porém essa margem de segurança de 
tempo é muito desperdiçada. Um erro 
devastador em ambientes de projetos é 
a prática comum de utilizar as estima-
tivas de tempo como base para julgar o 
desempenho e maturidade de equipes 

e organizações. Essa prática comum 
está forçando as pessoas a inserirem 
em suas estimativas de tempo uma alta 
margem de segurança para cada tarefa 
do projeto, enquanto que os conheci-
mentos básicos de estatística apontam 
para o fato de que a segurança não deve 
ser inserida no nível da tarefa, mas sim 
no nível do projeto.

Para mim, essa divergência apa-
rente entre lógica e matemática é uma 
questão de desarmonia numa prática 
comum da organização. É claro, corrigir 
essa desarmonia é fundamental para 
elevar o desempenho em qualquer 
ambiente de projetos, e a CCPM é 
uma forma de estabelecer esse alinha-
mento. Temos testemunhado que a 
aplicação da CCPM comumente resulta 
num aumento drástico do percentual 
de projetos completados em tempo, 
redução significativa nos lead times dos 
projetos, grande redução das horas 
investidas nos projetos e melhoria da 
qualidade. O mesmo tipo de testemu-
nho vem também do Japão, mas há 

Este artigo é baseado nos livros “The Choice” (Goldratt) e 
nos dois livros de Yuji Kishira lançados no Japão: “Gestão 
da Transformação” e “Gerenciamento da Transformação 
Ganha-Ganha-Ganha nas Obras Públicas”, ambos em japo-
nês. Esses dois livros foram fundamentais para a revolução 
nas obras públicas do Japão e para o programa One Day 
Response (um dia para resposta) do governo japonês. 

Os livros expandiram a CCPM – Critical Chain Project 
Management (Gerenciamento de Projeto por Corrente 
Crítica), como opção de metodologia de gerenciamento de 
projetos no Japão, e espalharam o interesse pelo conheci-
mento em TOC – Theory of Constraints (Teoria das Restri-
ções) nesse país. Os livros de Yuji serão disponibilizados 
em português no livro “WA, Gestão da Mudança com 
Harmonia”. Por que tivemos o trabalho de disponibilizar 
os livros no Brasil? Porque acreditamos, assim como os 
grupos que estão traduzindo o manuscrito do Yuji para 
várias línguas em todo o mundo, que a TOC irá se tornar a 
melhor maneira de gerenciar empresas e isso poderá trazer 
harmonia (WAi) às pessoas que trabalham e gerenciam 
companhias. Nós acreditamos que o Brasil está preparado 
para aumentar seu conhecimento em TOC, o que permitirá 
ao país melhorar sua competitividade em mercados interna-
cionais, bem como a harmonia e produtividade em seus 
locais de trabalho.

Durante os meus aproximadamente 50 anos de tra-
balho dentro de organizações, percebi mudanças signi-
ficativas. Vi como a tecnologia, que afirma tornar a vida 
mais simples, geralmente torna mais difícil o trabalho. O 
crescimento da gestão por “Comandar, Controlar e Culpar” 
é facilitada pela tecnologia e cria “silos” e falta de confiança 

nas organizações, destruindo a colaboração, o trabalho em 
equipe e a diversão. Acredito que empresas que trabalham 
dessa maneira não estão preparadas para o sucesso em um 
mundo onde os consumidores querem “Rápido, Melhor e 
Barato” e cuja competição por mercados é acirrada e global. 

Quando me aposentei do mundo corporativo e me 
tornei consultor e professor, descobri a TOC. Ao me 
aprofundar mais sobre o assunto, percebi que muitas das 
minhas ações nos meus 30 anos em cargos gerenciais 
estavam em perfeita sintonia com a TOC. Essa teoria 
procura a simplicidade inerente nos sistemas, focando em 
fluxos, evitando sobrecarregar a produção, abolindo ótimos 
locais (a possibilidade do “mundo perfeito”) e gerenciando 
a incerteza através da adição de “pulmões” de forma estra-
tégica, os quais são sistematicamente analisados em busca 
de melhoria contínua. A simplicidade resultante aumenta o 
sucesso e cria vantagens competitivas sustentáveis.

“Quanto mais complexo o sistema, maior deverá ser 
sua simplicidade inerente”, disse Goldratt. Se projetos 
complexos não conseguem ser gerenciados por indicadores 
simples, tais como as cores de status de “pulmões” de 
CCPM, viram impossíveis de serem gerenciados efetiva-
mente.

Como Einstein falou: “Qualquer tolo inteligente conse-
gue fazer coisas maiores e mais complexas. É necessário 
um toque de gênio e muita coragem para ir à direção opos-
ta.” Ele também advertiu: “Tudo deveria se tornar tão sim-
ples quanto possível, mas não mais simples do que isso.” 
Então, o desafio da gestão é descobrir: “O que mudar?” 
“Para o que mudar?” e “Como causar a mudança?”

Por Bill Taylor
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uma distinção cultural na ênfase desta 
implantação. Talvez a melhor maneira 
de compreender essa diferença de ên-
fase na implantação é através da citação 
feita no segundo livro sobre CCPM do 
Yuji Kishira:

“Mesmo que existam múltiplos 
relatos documentando, ‘muitas centenas de 
milhões de ienes de aumento no lucro em 
poucos meses’, muitos deles não relacionam 
ao dinheiro o sucesso obtido. Na verdade, 
muitos dos comentários dos nossos leitores 
estão de acordo com a seguinte linha de 
raciocínio: ‘é claro que eu estou surpreso e 
feliz com o aumento drástico do lucro num 
curto prazo de tempo. Mas muito mais 
importante para mim foi o crescimento 
profissional e pessoal das pessoas. Uma 
ampla expansão do trabalho em equipe 
e um aumento de motivação por toda a 
empresa: eu sempre quis que nossa empresa 
fosse assim!’ ”

Quando eu desenvolvi a solução 
CCPM, concentrei-me em tentar 
decifrar a harmonia de um ambiente 
de projeto, mas focando numa pre-
missa equivocada que causava conflito 
no cerne da razão dessa harmonia, e 
que a destruia. Mas então, o feedback 
desse caso do Japão me forçou a olhar a 
situação sob um novo prisma. Ao invés 
de olhar para a harmonia da situação, no 
mesmo sentido em que alguém procura 
harmonia na arte, comecei a olhar para 
a harmonia entre as pessoas. Comecei a 
examinar o que causa relacionamentos 
desarmônicos entre as pessoas e porque 
a solução CCPM possibilita que o mes-
mo ambiente desfrute de relacionamen-
tos harmônicos reais.

Uma vez que direcionei minha per-
cepção para esse sentido de harmonia. 
A procura por uma solução foi relativa-
mente fácil de decifrar. Coloque-se no 
lugar de uma pessoa que é responsável 
por terminar uma tarefa de um projeto. 
Mesmo na indústria ocidental o tempo 
alocado para a conclusão da tarefa não é 
ditado pelos supervisores. O seu chefe 
vem até você e pede pela sua estimativa. 
É claro, sendo experiente e por isso 
conhecedor das incertezas envolvidas 
no desenvolvimento da tarefa, você tem 
que considerar que nem tudo irá correr 
suavemente, que você irá encontrar 
algumas dificuldades, ou ainda, mais 
provável, distrações. “Depende...”, 
você tenta explicar ao seu supervisor. 
Mas uma resposta assim não é boa 
suficiente, e seu chefe insiste em uma 

resposta numérica. Agora, você daria 
uma estimativa com uma alta chance 
(uma chance de, digamos, 50%) de 
errar? Nem mesmo na cultura ocidental. 
Minha impressão é que ser considera-
do um colaborador confiável é ainda 
mais importante na cultura japonesa. 
Então, ao ser pressionado para dar uma 
estimativa de tempo numérica, você não 
tem muita escolha a não ser adicionar 
segurança à sua estimativa; para esco-
lher um número que você acredita ter 
uma chance razoável de cumprir (mais 
de 80 a 90% dependendo da sua perso-
nalidade e da cultura da empresa). Após 
alguma negociação com seu chefe, você 
determina um número (você está ciente 
da negociação e provavelmente levou 
isso em consideração quando você fez 
sua estimativa). Agora considere o caso 
mais comum, no qual as “surpresas” 
não foram tão grandes, que tem cerca 
de 70% de chance de acontecer. Nessa 
situação você estará apto a terminar à 
frente de sua estimativa imaginada e, 
orgulhosamente, anuncia a conclusão 
antecipada da tarefa. Mas, qual será a re-
percussão na próxima vez em que uma 
estimativa for solicitada a você? Não é 
mais prudente investir mais tempo para 
realizar um trabalho excelente, para ter 
a certeza de que tudo está devidamen-
te checado? Em resumo, usar todo o 
tempo disponível ao invés de correr para 
entregar antes do tempo prometido.

Tenha um olhar global da situação. 
Com esse comportamento, que tipo 
de relacionamentos, quanta confiança 
mútua, você espera que exista entre a 
gerência e seus colaboradores diretos?

Agora se coloque, por exemplo, no 
lugar do líder de projeto. Você quer fazer 
um bom trabalho, para ter a certeza de 
que seu projeto está dentro do tempo, 
do orçamento e entregando todo o con-
teúdo prometido. Mas, em um ambien-
te multiprojetos, você não é responsável 
pelas pessoas que fazem o trabalho real. 
Eles também estão trabalhando em 
outros projetos. Sua única alternativa é 
conversar com o chefe deles, um gestor 
de recursos, e convencê-lo a alocar o 
pessoal dele em seu projeto. Como você 
fará isso? Você precisa passar a ele a 
impressão de que seu projeto é o mais 
urgente ou o mais importante. Tenha 
em mente que todos os outros gerentes 
de projeto estão fazendo o mesmo. 
Que tipo de relacionamentos, quanta 
confiança mútua, você espera que exista 

entre os gerentes de recursos e os geren-
tes de projetos?

Agora você é um alto executivo. Na 
verdade, é de sua responsabilidade que 
os projetos aos quais sua empresa se 
compromete sejam entregues no prazo. 
Você está ciente de que os projetos têm 
uma tendência a atrasar então você so-
licita relatórios de progresso periódicos. 
Mas devido à prática comum usada para 
monitorar o progresso dos projetos, os 
problemas reais são ocultos. Como re-
sultado, um projeto que estava relatado 
como indo bem, de repente, começa a 
deslizar e torna-se um grande problema. 
Que tipo de relacionamentos, quanta 
confiança mútua, você espera entre a 
alta e média gerência?

A solução CCPM elimina a neces-
sidade de segurança no nível da tarefa 
enquanto fornece prioridades claras 
e informações realistas do progresso. 
Não é surpresa que, em um país como 
o Japão que enfatiza a importância da 
harmonia, o resultado inevitável é a 
implementação da CCPM. O resultado 
de eliminar os motores que espalham 
a desarmonia é a mudança drástica no 
ambiente, onde a harmonia floresce 
entre todos os colaboradores.

A ênfase nas relações humanas que 
vinha do Japão me levou a perceber que 
revelar a harmonia inerente de uma 
situação e eliminar os conflitos que a 
impedem de florescer e dar fruto são 
atitudes chaves para alcançar o mais 
importante: a harmonia entre as pesso-
as. Eu me tornei muito mais sensitivo e 
atento a isso.

Essa sensibilidade moldada me le-
vou à conclusão que, acredito eu, muitos 
japoneses não irão aceitar. Estou come-
çando, mais e mais, a adotar a opinião 
de que o ímpeto de se ter harmonia, o 
ímpeto que separa o Japão de qualquer 
outra nação que eu conheça, é parado-
xalmente a razão número um pela qual 
a harmonia desejada não é nunca alcan-
çada. É também a razão número um 
pela qual é tão difícil para mim, como 
estrangeiro, compreender os japoneses.  
Parece-me que o ímpeto pela harmonia 
é traduzido em um desejo profundo e 
um modo de comportamento que tenta 
evitar conflitos.

Evitar conflitos é certamente bom, 
exceto quando é feito ao custo de resol-
ver os conflitos existentes. Quando os 
conflitos não são resolvidos, mas sim 
empurrados para debaixo do tapete, eles 
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Figura 1. Projetos de produção em massa. Figura 2. Lacuna ideal vs. realidade.

não desaparecem. Eles crescem. Eles geram mais e mais frus-
tração. E frustração sempre busca uma saída, um desabafo. E 
algumas vezes é uma saída drástica.

Se essas especulações minhas estão de alguma forma 
corretas, então esse livro é particularmente importante para o 
povo japonês porque não é somente sobre gestão de projetos. 
Uma de suas lições mais importantes é sobre como alguém 
se prepara para resolver os conflitos adequadamente, sem 
confrontos diretos e sem repressão dos conflitos existentes.

A relação inseparável entre  
“Gestão” e “Projetos”  
WA – Gestão de mudança 
com harmonia 
Por Yuji Kishira

Considerando uma iniciativa organizacional estruturada, a 
gestão de projetos de melhorias, de reorganização, gerenciais, 
de redução de custos, de aumento de produtividade e melhoria 
de desempenho, de redução de tempo e ciclos, da cadeia de 
suprimentos, de Six Sigma, de balanced scorecard, de desenvol-
vimento de novos produtos, de pesquisa e de desenvolvimento, 
de marketing, de gerenciamento da marca, de melhoria da 
administração pública...e etc, pode-se dizer que as atividades 
de gestão e atividades de projeto têm uma relação inseparável. 
Na realidade, pode-se dizer que gestão é a prática contínua 
de liderar vários projetos no dia-a-dia. Levar esses projetos ao 
sucesso está relacionado ao desempenho da empresa. Se o 
projeto for crucial pode ser uma questão de vida ou morte para 
a empresa. No entanto, a realidade de gerenciar um projeto até 
seu sucesso é realmente difícil em muitos casos. Cada projeto 
é único, nunca igual ao anterior.

Na maioria dos casos, a produção em massa de merca-
dorias não é considerada um projeto. No entanto, a realidade 
contradiz essa ideia. Existem ciclos contínuos em curso de 
projetos de produção em massa. Eles começam com proje-
tos de pesquisa e desenvolvimento, seguido por projetos de 
desenvolvimento de produto e depois em projeto para colocar 
em produção. Uma vez que um novo produto é lançado, os 

projetos de melhoria de desempenho, projetos Six Sigma, pro-
jetos de aprimoramento da produtividade, projetos de redução 
de custos, projetos de redução do tempo de ciclo, projetos da 
gestão da cadeia de suprimentos, etc. começam. Projetos de 
melhoria contínua são essenciais para sobreviver à concorrên-
cia acirrada do mercado. Quando enfrentamos grandes proble-
mas técnicos ou outros desafios, eles retornam ao processo de 
pesquisa e desenvolvimento e os projetos de pesquisa e desen-
volvimento reiniciam. A repetição desses ciclos de projetos é 
uma realidade no ciclo de vida das mercadorias produzidas em 
massa (Figura 1). 

No dia-a-dia, usamos frequentemente a palavra “proje-
to”. Qual é seu significado? De acordo com o guia padrão da 
Project & Program Management for Enterprise Innovation 
(P2M), um projeto é um “compromisso com a criação de valor, 
visando o futuro com uma missão específica para um período 
específico, com início e fim sujeitos às restrições como recur-
sos, situações, etc.” 

Para a gestão corporativa, efeitos indesejáveis na 
organização são, muitas vezes, a motivação para iniciar 
projetos.  É comumente dito que, “o problema é uma 
lacuna entre o ideal (ser) e o real (como é).” (Figura 2) Essa 
lacuna é frequentemente o que faz projetos começarem, 
que tem como meta tornar a empresa melhor. O orçamen-
to anual de cada ano é planejado para o próximo ano fiscal. 
Analisando a situação atual, levando em conta o ambiente 
de negócios e assumindo a lacuna entre o ideal e o real, os 
planos de orçamentos e os planos de ação são discutidos 
e aprovados, formalizando o plano da empresa para o ano 
fiscal. Esses planos são muitas vezes fornecidos às equipes 
da empresa no formato de “projetos”. Não é um exagero 
falar que o cumprimento desses projetos tem um papel-
chave no desempenho de gestão corporativa. Em outras 
palavras, gerenciar projetos para o sucesso é realmente a 
gestão em si. Portanto, a gestão de projetos está conseguin-
do cada vez mais atenção. Isso é verdade especialmente 
para empresas que estão lutando para sobreviver em um 
mercado sempre em mutação e severamente competitivo. 

Projetos de Produção em Massa

Projeto de aumento de lucro
Projeto de redução de tempo de ciclo
Projeto de redução de custos
Projeto de melhoria da qualidade
Projeto SCM
Projeto Seis Sigma
Projeto Lean

Projeto de desenvolvimento de produto

Projeto de começo de linha de produção em massa

Projeto de pesquisa e desenvolvimento Problema

O Problema
deste GAP

Boa gestão = Projetos com sucesso

Status

Tempo

Status do projeto
Nova realidade

Ideal
Ser

Ideal
Ser

Realidade
Como é

Realidade
Como é
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Figura 3. Problema organizacional. Figura 4. O contexto dos projetos.

Por que projetos fracassam? 
Projetos estão por toda parte na nossa vida cotidiana. 

Quando planejamos ou propomos algo novo para a empresa, a 
primeira coisa que geralmente discutimos é o lançamento do 
novo projeto.  “Vamos iniciar um novo projeto!” é anunciado 
com grande entusiasmo. No entanto, muitas vezes o entusias-
mo diminui gradativamente com o progresso e, em muitos 
casos, acabamos sentindo que é extremamente difícil alcançar 
sua meta. Existem muitos projetos em tentativa de execução, 
ou em execução, durante o qual surge a pergunta: “qual era o 
propósito desse projeto?”

Ao contrário da opinião de alguns, os membros do projeto 
não são preguiçosos; na verdade, é exatamente o oposto, a 
maioria trabalha seriamente e com muito empenho. No entan-
to, à medida que são executados, os projetos tendem a se afas-
tar gradualmente da ideia original. A confusão torna-se ainda 
mais grave em projetos de reforma de gestão, quando os cha-
mados “métodos de gestão são abreviados em três letras” são 
constantemente introduzidos um após o outro1. Colaboradores 
e gerentes são constantemente submetidos à aprendizagem de 
novos métodos de gestão; uma nova técnica será introduzida 
quase tão cedo quanto um método é estudado e implemen-
tado na prática2. Frequentemente ouvimos, “O método atual 
apresenta problemas. Este novo é a solução ideal para todos 
os problemas que bloqueiam nosso sucesso. Grandes casos 
de sucesso estão vindo dos países do ocidente”. Mas, quando 
revisamos os projetos, fica evidente que temos os mesmos pro-
blemas que antes e que a equipe enfrenta resistência crescente 
contra o método que foi implementado mais recentemente. 
Depois de uma pequena investigação, ficamos sabendo que 
outras empresas que estão usando o mesmo método também 
não estão obtendo os resultados esperados. Fica claro que um 
método específico dificilmente funciona bem em empresas 
japonesas e agora precisamos estudar um novo método. Mas, 
e o método atual? Ele acaba de ser implementado através de 
um doloroso esforço por parte de todos. Não é necessário 
continuar até que algum resultado seja obtido? Talvez, porém, 
o novo método parece ser mais atraente...

Existem muitos casos de projetos fracassando em uma 
atmosfera de “pendurado por um fio, torcendo e girando len-

tamente na brisa” que, muitas vezes, acabam com o discurso 
de cancelamento “otimista”: “muito obrigada a todos pelo 
seu árduo trabalho. O projeto alcançou alguns 3 resultados e 
será positivamente cancelado”. Outras vezes, os projetos são 
dissolvidos vagamente (ou evaporados) e acabam nem sequer 
existindo uma cerimônia para um “cancelamento positivo”. 
Independentemente disso, desde o início, a maioria dos 
membros não sabem os critérios para projetos bem sucedidos, 
portanto, ninguém sabe se seus projetos serão um sucesso ou 
não. 

Os problemas com projetos
A maioria dos projetos apresenta problemas tais como: 
. A meta não está clara para toda a equipe do projeto
. Os “meios” tornam-se os objetivos do projeto 
. Trabalho em equipe e suporte de outras áreas nem sem-

pre são obtidos durante projetos
Será que esses problemas são inerentes ao “método” 

escolhido? Se encontrarmos êxitos em alguns casos, pode não 
haver problema com o “método” escolhido, então, qual será a 
solução? 

— “Vamos ter uma meta clara e comum!”
— “Não confunda objetivos com meios!”
— “Trabalho em equipe é importante!”
Nós frequentemente ouvimos essas frases surgirem em 

todo o ambiente de projeto. De fato, esses lemas não são nada 
novos e todos os veem como senso comum. O gerente sênior 
insiste continuamente: “vamos ter uma meta comum clara!”; 
“não confunda objetivos com meios!”, e “trabalho em equipe 
é importante!” Esses lemas são escritos em livros de gestão, 
estão presentes nas provas de cursos e em slogans de gerencia-
mento que são postados nas paredes. Os membros do projeto 
também entendem a importância dessas afirmações e sempre 
as consideram. Mas, apesar dos seus melhores esforços, ainda 
temos os mesmos problemas. Por quê?  
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Estamos falando de 
gerenciamento ou 
de mentalidade?

A gestão não pode deixar uma 
situação dessas sem respostas por muito 
tempo e geralmente começa a trabalhar 
na reforma da gestão. As seguintes 
frases começam a ser proclamadas em 
alto e bom tom por toda a organização: 
“melhoria do lucro”; “satisfação do 
cliente”; “crescimento da organização”; 
“desenvolvimento dos recursos huma-
nos”; “projetos bem sucedidos”; “moti-
vação”; “confiança entre os membros da 
organização”; “diminuição de tempo do 
ciclo de produção”; “melhoria da quali-
dade”; “tomar ação antes que seja tarde 
demais”; “mentalidade dos gerentes”; 
“trabalho em equipe”; “organização 
flexível”; “ganhar experiência fazendo”; 
“cooperação por toda a organização”; 
“priorizar”; “focar”; “criar flexibilidade”; 
“visibilidade”; “Kaizen”; “relatórios 
ASAP (As Soon As Possible)”; “gestão do 
conhecimento”; “senso de urgência” e 
assim por diante (Figura 3). Quase to-
das elas são positivas para a organização, 
ideias de senso comum com as quais a 
maioria de nós pode concordar. No en-
tanto, se tentarmos aplicá-las no mundo 
real, fica muito difícil. Isso porque no 
mundo real existem vários departa-
mentos (muitas vezes com prioridades 
diferentes) e partes externas (que têm 
seus próprios objetivos) associados 
em complicadas combinações. Nessa 
situação, se cairmos em discussões 
filosóficas (a mentalidade das pessoas) – 
que não são necessariamente ruins – às 
vezes, demoramos demais para resolver 
assuntos críticos do projeto.

Os problemas existem 
dentro ou fora do projeto?

A realidade de um projeto é muito 
complexa. Orçamento, recursos e tempo 
disponíveis são frequentemente inade-
quados e a concorrência dificulta ainda 
mais a situação do mercado. Decisões 
do cliente ou gestores podem demorar, 
informações podem não ser compar-
tilhadas no tempo certo e a entrega do 
fornecedor pode atrasar. Além disso, 
o escopo do projeto muda e frequen-
temente causa “arrepios”. Mesmo 
em casos em que ocorrem problemas 
sérios, nem sempre é obtido o suporte 
necessário dos gestores ou de stakehol-
ders no tempo certo. Apesar dessas 

circunstâncias, os membros do projeto 
trabalham arduamente com um senso 
de responsabilidade e urgência forte, e 
estão dispostos a trabalhar mesmo de-
pois do expediente para assegurar todo 
tipo de expectativa dos stakeholders. 
Então, olhando cuidadosamente para 
esses problemas, fica claro que eles não 
são originados dentro do projeto e sim, 
fora dele (Figura 4). 

Tenho uma oferta para você. Ima-
gine que você pudesse ter o orçamento 
adequado e recursos (na hora certa), 
uma margem de segurança de tempo 
generosa, decisões rápidas por parte 
dos clientes e pela gerência, dispor de 
informações compartilhadas em tempo 
razoável, ter muito menos atrasos nas 
entregas de fornecedores, ter qual-
quer mudança solucionada através de 
trabalho em equipe, ter apoio de outras 
equipes de projeto e da gestão sênior em 
toda a organização. O que você pensaria 
se eu falasse que você pode obter tudo 
isso alterando apenas um pouco a 
maneira como você mostra o status do 
projeto e sem alterar a maior parte das 
suas práticas diárias?  
É algo que vale a pena tentar?4

A armadilha do 
acompanhamento

Vários métodos de gestão estão sen-
do desenvolvidos e introduzidos com a 
finalidade de enfrentar esses desafios. No 
entanto, ainda é muito raro vermos notá-
vel sucesso no mundo real. (Figura 5). 
Em primeiro lugar, vamos verificar a 
seguinte declaração: Para “alcançar a 
meta”, é necessário “acompanhar o 
Status”5. Isso parece ser uma declaração 
de senso comum, e muitas pessoas 
iriam concordar com isso. Definitiva-
mente, com as enormes incertezas e a 
complexidade do “mundo dos projetos”, 
há pouca esperança de sucesso se você 
realizar projetos sem primeiro ter que 
acompanhar as de mudanças de status 
dele. Existe pouca esperança de sucesso 
se você se responsabiliza por projetos 
sem antes ter previsto uma possibilida-
de da mudança do status. Agora vamos 
verificar a lógica de uma maneira dife-
rente: se você “acompanhar o status”, 
você pode “alcançar a meta”?

Olhando dessa forma, a declaração 
parece ser insuficiente. Mesmo que se 
tenha visibilidade, nem sempre é possí-
vel atingir a meta. Em outras palavras, 

“acompanhamento” é uma condição 
necessária, mas não suficiente.6

A Figura 6 mostra uma análise 
da situação ao redor do projeto7. A 
ênfase da gestão está na importância de 
satisfazer o cliente. Ao mesmo tempo, é 
necessário aumentar as vendas o máxi-
mo possível. Em tal situação é difícil, no 
entanto ideal, dar prioridade para cada 
pedido, e isso conduz a uma situação 
em que existem cada vez mais trabalhos 
a serem feitos. Para poder fazer dinheiro 
hoje e no futuro, queremos utilizar 
ao máximo os membros da equipe do 
projeto, de modo que o máximo de 
trabalho seja realizado e com a máxima 
eficiência. 

Para aumentar a eficiência, temos 
que ser muito efetivos em determinar 
onde não podemos eliminar as margens 
de segurança, a fim de não criar incer-
teza no projeto. Por isso, precisamos 
remover a segurança de cada tarefa para 
evitar que recursos do projeto fiquem 
inativos. E, para assegurar que os traba-
lhos sejam feitos dentro do tempo certo 
e da forma correta, precisamos ter uma 
visibilidade precisa do status do projeto. 
Para poder controlar o progresso do 
projeto de forma eficaz, o acompanha-
mento do progresso do projeto deve ser 
quantificado. Entretanto caso a margem 
de segurança seja removida e controles 
mais rigorosos sejam colocados, perde-
mos flexibilidade no caso de incertezas 
atingirem o projeto. Controle rigoroso, 
quantificação do progresso e número 
crescente de atividades criam mais 
pressão. Quando não existe margem de 
segurança no projeto, se ocorrer algum 
problema em outro projeto e precisar-
mos ajudá-los, não poderemos atender, 
ou seja, não temos como ajudar uns 
aos outros. Mesmo assim os gerentes 
vêm até nós para solicitar a nossa ajuda 
declarando “senso de urgência” e “senso 
de trabalho em equipe”, e então, somos 

Figura 5. Acompanhamento.
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Figura 6. Árvore de Realidade Atual.

Figura 7. Ligações causa e efeito.

deslocados para ajudar outros projetos, 
mesmo sabendo que a nossa situação é 
quase tão grave quanto a dos outros proje-
tos. Isso porque a credibilidade em nossas 
estimativas é baixa, visto que normalmente 
inserimos margens de segurança altas para 
cada tarefa, prevendo algum problema. 

Quando os gerentes notam que os 
membros do projeto têm mais segurança 
do que necessário, ela é removida com o 
intuito de aumentar a eficiência. Entretan-
to, se não podemos ajudar uns aos outros, 
porque temos pouca flexibilidade, quando 
a incerteza aparece em um projeto, atrasos 
vão acontecer na data de entrega. Se a data 
de entrega atrasar, a duração do projeto 
ficará mais longa, abrindo mais oportu-
nidades para alterações adicionais e mais 
trabalhos serão necessários. Isso adiciona 
mais pressão ao projeto. Além disso, se 
não há consenso total sobre o objetivo do 
projeto e o apoio da gestão e das pessoas 
em torno do projeto, não podemos ajudar 
uns aos outros quando encontramos 
problemas.

  Em uma situação em que não pode-
mos ajudar uns aos outros devido à pouca 
flexibilidade, não podemos tratar os proble-
mas da forma adequada quando eles apare-
cem, causando atrasos na data de entrega. 
Considerando que novos projetos precisam 
ser iniciados imediatamente e os trabalhos 
nos projetos estão atrasados, as tarefas só 
continuam a aumentar para cada membro 
do projeto. Com pouca flexibilidade ou 
consenso na meta do projeto, quando nos 
deparamos com problemas inesperados 
(que é a natureza de projetos) o risco do 
fracasso do projeto aumenta ainda mais. Se 
projetos continuarem falhando, uma abor-
dagem estritamente controlada da gestão é 
necessária para regulamentar rigidamente 
o orçamento e monitorar o status. E assim 
por diante... 

O que vale a pena notar na Figura 6 são 
os loops de feedback8. O fracasso de um 
projeto acelera uma abordagem de controle 
mais rigoroso por parte dos gerentes.  Atra-
sos no prazo de entrega resultam no au-
mento de tarefas e, já que ajuda não pode 
ser esperada, somos forçados a adicionar 
mais segurança para nos prepararmos para 
as incertezas. O ciclo de feedback de segu-
rança adicional leva a gestão a removê-la 
mais intensamente. Isso cria uma espiral 
negativa sem fim e com o passar do tempo 
a situação fica mais séria9.

Qual dos sistemas representado na 
Figura 7 é mais complexo? O sistema A ou 
o B? Baseado no número de entidades en-
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Figura 8. Causa-raiz do problema.

volvidas, o sistema B parece ser mais complexo. No entanto, se 
você examinar a figura mais uma vez, com a mentalidade de 
resolver os problemas no sistema, fica evidente que o sistema 
B é muito mais fácil (se você reconhecer as ligações de causa e 
efeito para cada fenômeno). 

Agora, vamos dar uma olhada na Figura 8, que revela 
uma percepção derivada da Figura 7. Os efeitos no sistema 
A são apenas sintomas dos problemas causados pelo sistema 
descrito em B. Em nossa vida cotidiana, diferenciamos sinto-
mas de doença. Se você estiver com tosse, você não pensa que 
a tosse é a doença10. Você a considera um dos sintomas e 
vai tentar encontrar uma cura para a doença, não para o 
sintoma. A TOC também tem essa abordagem, anali-
sando problemas de forma sistêmica11 e desenvolvendo o 
tratamento específico para a doença específica12. A TOC 
faz uso dessas ligações em sistemas complexos para gerar 
uma simples, porém poderosa, solução para a causa raiz de 
sistemas inteiros. 

A realidade do seu futuro
Voltando a falar sobre a Figura 8, como ela será alterada se 

você implementar CCPM?
A relação de causa e efeito discutida, até agora como 

um produto de CCPM, é descrita nesta figura como um 
resumo visual. Se os membros do projeto desenvolvem uma 
meta ambiciosa na discussão de objetivos ODSC (Objectives, 

Deliverables, Success Criteria) e se estiverem consistentemente 
usando durações “agressivas, mas possíveis” para cada tarefa, a 
gestão irá priorizar os projetos. Com prioridade e uma duração 
“agressiva, mas possível” para cada tarefa, os membros do 
projeto podem se concentrar em uma tarefa por vez. Quando 
membros estão se desafiando com uma duração de tarefa 
“agressiva, mas possível” e compartilhando pulmão (margem 
de segurança) com os demais, a gestão de pulmão se torna 
possível. (Figura 9). Se a gestão de pulmão é aplicada a vários 
projetos pertencendo a diversas organizações, a flexibilidade 
para tomar ação é reforçada, e podemos tomar medidas antes 
que seja tarde demais. A discussão de “criação e gestão de 
pulmões” é a melhor prática para transferir conhecimentos 
entre membros do projeto. Se a sabedoria e os conhecimentos 
das pessoas experientes são compartilhados, e se os mem-
bros do projeto podem se concentrar em uma tarefa por vez, 
a qualidade do trabalho aumenta. Com uma discussão de 
objetivos ODSC, torna-se muito mais fácil obter apoio externo. 
Se o apoio externo é obtido por meios de declarações da ODSC 
(que são criadas através de um consenso dos membros do 
projeto e das partes interessadas) e se a gestão do pulmão é 
aplicada a vários projetos da empresa, o trabalho em equipe 
irá acelerar em toda a organização e nas partes interessadas 
associadas. Se a gestão de pulmão é aplicada a vários projetos 
da empresa, todos, incluindo a gestão, terão critérios comuns 
para determinar quais projetos são prioridades para o resgate/
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ajuda durante a execução dos processos 
dos projetos.

Isso fará com que as pessoas tomem 
as medidas necessárias antes que seja 
tarde demais, resultando em projetos 
mais bem sucedidos. Em um ambien-
te onde existe o trabalho em equipe, 
mais qualidade e motivação vão estar 
inseridos na equipe. As pessoas crescem 
em um ambiente assim e o local de 
trabalho torna-se um lugar mais feliz e 
alegre. Se as pessoas se concentram em 
uma duração da tarefa “agressiva, mas 
possível” e fazem um trabalho de alta 
qualidade com a cooperação externa, 
o tempo de entrega será reduzido. Se 
o tempo de entrega é reduzido e os 
projetos são completados um após do 
outro, os clientes ficarão satisfeitos. Em 
uma organização na qual todos têm 
critérios comuns para a tomada de deci-
sões e podem trabalhar em equipe, um 
senso de confiança é promovido. Se não 
houver senso de confiança na organiza-
ção, a equipe do projeto pode concordar 
em um objetivo mais elevado e irão se 
desafiar continuamente com durações 
“agressivas, mas possíveis”. Se os 
membros se sentirem motivados para 
realizar seus trabalhos diários, todos 
funcionam juntos em um espírito de 
cooperação, os projetos sucedem um 
após o outro e a organização irá cres-
cer. Em uma organização crescente, 
se projetos bem sucedidos são feitos 
um após o outro, os clientes estão 
satisfeitos, pessoas sentem um cres-
cimento pessoal e o local de trabalho 
se torna um lugar mais feliz e mais 
alegre, então a organização continuará 
gerando lucros.

A Figura 9 foi sobreposta à Figura 
10. Nada do que está mostrado na 
Figura 10 está errado. Os gerentes 
experientes sempre falam sobre a im-
portância desses itens e é exatamente 
isso que os gerentes experientes 
intuitivamente percebem. No entanto, 
quando esses itens são colocados nesta 
perspectiva filosófica e salientados 
como importantes aos membros do 
projeto, viram apenas vagos exercícios 
mentais. Como alcançá-los está além 
da compreensão, especialmente para 
os membros inexperientes. O resul-
tado desta sobreposição é ter todos os 
itens conectados logicamente. Fica 
muito mais compreensível e ajuda as 
pessoas a fazerem uma transformação 
de gestão eficaz em holística.

CCPM já não é apenas 
gestão de projetos

TOC (Teoria das Restrições) é uma 
teoria para a gestão de transformação 
holística. Na prestação de serviços de 
consultoria em gestão realizada em 
várias indústrias orientadas a projetos, 
os consultores TOC têm percebido 
que em ambientes multiprojetos (por 
exemplo: indústria da construção, 
laboratórios de pesquisa, indústria de 
software, indústria de alta tecnologia, 
etc.) que um problema inerente a todas 
as organizações é que mesmo tendo 
cada pessoa de uma equipe trabalhando 
arduamente, mas individualmente, não 
necessariamente contribuem para um 
desempenho holístico da organização. 
Essas experiências orientaram o desen-
volvimento de CCPM a ser uma solução 
genérica e capaz de transformar a gestão 
tradicional numa gestão baseada na 
visão holística para as indústrias orienta-
das a projeto. 

A realidade das atividades empre-
sariais baseia-se no ambiente mul-
tiprojetos, onde as ideias de CCPM 

foram originalmente desenvolvidas. 
Os projetos corporativos visam atingir 
metas de negócio. Com a CCPM, a meta 
de negócio é esclarecida definindo o 
projeto baseado no processo de ODSC. 
Ou seja, são estabelecidas as prioridades 
conforme os objetivos da alta adminis-
tração, e desta forma possam conti-
nuamente atingir a meta de negócio, 
“ganhar dinheiro hoje e no futuro”. É 
natural que os resultados desejados para 
o projeto se alterem mesmo enquanto 
o projeto está sendo executado. Nesses 
casos, é no objetivo de negócio que se 
deve focar ao invés do resultado deseja-
do para a entrega atual do projeto. Com 
a gestão de pulmões, podemos tomar 
ações antes que seja tarde demais. Cada 
tarefa está ligada, normalmente, à meta 
do projeto, onde são discutidas e verifi-
cadas usando a lógica de causa e efeito 
(visão holística). Projetos ocorrem no 
mundo real, onde não se pode garantir 
o sucesso 100%. Um determinado pro-
jeto pode falhar por razões inevitáveis. 
Embora essa seja a realidade, quando 
se trabalha sobre uma visão holística do 
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Figura 10. Visão CCPM.

ambiente corporativo de multiprojetos, é 
possível alcançar os objetivos de negócio 
da organização compensando a falha de 
um projeto com o sucesso de outro. A 
CCPM foi desenvolvida para gerenciar 
projetos pelo compartilhamento de 
pulmões com uma “visão holística do 
sistema”. Em suma, CCPM fornece 
uma lógica para a “gestão” ou “como” 
gerenciar os projetos, não individual-
mente, mas múltiplos projetos com 
uma perspectiva holística de gestão.

Os bons gerentes de projeto no Ja-
pão sempre colocam ênfase em pessoas. 
A verdade é que ao nos depararmos 
com os desafios de cada tarefa enten-
demos que não é a tecnologia, nem as 
máquinas que as executam, mas sim 
as pessoas. Gerenciar pessoas é muito 
mais importante, principalmente se 
você deseja verdadeiramente gerenciar 
projetos.

É dito que a TOC baseia-se no senso 
comum. Como tal, pessoas frequente-
mente acham que é uma metodologia 
óbvia. No entanto, na prática, onde 
vários projetos estão interligados numa 
lógica complexa e percorrem diversos 
departamentos nas organizações, onde 
muitas vezes os interesses são conflitan-
tes, nada é mais difícil do que praticar 
uma gestão baseada no senso comum.

A CCPM, entendendo essa com-
plexa realidade, oferece um método 
simples e prático que facilita o geren-
ciamento de múltiplos projetos baseado 
numa gestão de visão holística — que 
busca melhoria na produtividade da
organização. Dr. Goldratt apontou uma 
vez que TOC é uma metodologia
extremamente adequada ao povo 
japonês, porque respeita a harmonia. 
Harmonia é “WA” em japonês.  Na pri-
meira constituição do Japão, escrita em 
604 a.C., a primeira carta começa com 
“Respeite WA”.  Não é um exagero dizer 
que a cultura japonesa está profunda-
mente enraizada no conceito de “WA”. 
“WA” significa harmonia, paz e soma 
em japonês. Na verdade, muitas pessoas 
no Japão têm respondido positivamente 
à CCPM, dizendo, “que é natural para 
nós”. Como a própria metodologia TOC 
baseia-se na filosofia Ganha-Ganha, 
ela é altamente compatível com outras 
metodologias. Eu tenho aplicado TOC 
a uma grande variedade de práticas 
japonesas e os resultados mostram 
uma contribuição positiva em acelerar a 
velocidade do sucesso. 
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i. WA quer dizer harmonia, paz, soma, círculo; o povo japonês todo junto. 
A essência da cultura japonesa.

1. Não digo que o método de gerenciamento de três letras é sempre ruim. 
TOC também tem três letras. Porém, me sinto melhor quando vejo 
que CCPM (Critical Chain Project Management) tem quatro.

2. Algumas pessoas se referem às suas apresentações como “fogos 
de artifícios”. É lindo em um flash, mas desaparecem rapidamente. 
No entanto, às vezes são necessárias nas chatas reuniões de gestão. 
Assim, apresentações de “fogos de artifício” estão se infiltrando nas 
reuniões de gestão por todos os lados.

3. Honestamente, nunca tive um bom entendimento da palavra “alguns”, 
mas eu sei que não devo perguntar ao meu chefe uma coisa dessas!

4. Sempre que faço essa afirmação nas minhas apresentações todo 
mundo me olha com um ar desconfiado. De fato, já fui cético. Mesmo 
depois de todas as mudanças que vivenciei desde que implementei 
CCPM, ainda tenho dificuldade para acreditar que a afirmação acima 
faz parte da minha realidade hoje.

5. Pensar que talvez “se você acompanhar o status, o resultado ‘virá’ e 
com ele os lucros é um sonho. No entanto, o normal é que ‘o status’ 
venha acompanhado de mais papeladas, relatórios, reuniões, etc!

6. “Necessária sim, mas não suficiente”. Foi uma descoberta para mim. 
Nas aulas de matemática do ensino fundamental, eu aprendi a lógica 
“condição necessária mas não suficiente”, mas eu tomei conta que eu 
não procurei condições suficientes desde que comecei a minha carrei-
ra. Ao invés disso, usei a lógica da necessidade mais frequentemente 
enquanto subia a escada empresarial, o que significa que fico mais 
ilógico enquanto fico mais experiente. Este é um fato muito triste que 
devo admitir que o Dr. Goldratt me lembrou.

7. Esse gráfico é conhecido como Árvore de Realidade Atual. Se você 
quiser estudar mais sobre ela, por favor, leia os excelentes livros do Dr. 
Goldratt.

8. Nesse caso, a alta administração normalmente pede maior visibilidade 
do status do projeto e outros métodos serão avaliados para adicionar 
essa visibilidade. Isso significa mais acompanhamentos/controles para 
se ter mais visibilidade? Isso soa efetivo para você? 

9. Tudo começa com uma (boa) intenção de fazer melhor o projeto. 
Entretanto, logo se torna oposto. Isso é muito bem descrito em um 
antigo provérbio que a estrada para o inferno é pavimentada com boas 
intenções. A situação se torna pior e pior com o passar do tempo, pois 
a expiral negativa de feedback se torna mais violentamente prejudicial 
para o local. Eu chamo isso de armadilha da lógica de condições ne-
cessárias na gestão. É realmente triste quando eu falo com as pessoas 
sobre isso.

10. Infelizmente, tem várias companhias de doutores (chamados con-
sultores) que estão tentando curar os sintomas e não a doença. No 
entanto, focando na cura do sintoma pode piorar a doença!

11. Essa abordagem sistêmica é um modo de pensar surpreendentemente 
comum como no método “perguntando cinco vezes por que” do si-
stema de produção da Toyota do Dr. Ohno. Não sendo distraído pelos 
sintomas superficiais, mas focando nos assuntos das causas raízes é a 
chave. Considerando que as questões do projeto são associadas com 
a organização, devem ser analisados por uma perspectiva holística, 
sistêmica. 

12.TOC chama esse medicamento específico de “injeção”, que é realmen-
te verdade se você observar como é efetivo

NOTAS:

Memórias de uma conversa com Eli Goldratt e a 
invenção da Corrente Crítica

“Eli começou com a solução de produção em “A 
Meta”, em 1984.  Depois desenvolveu a contabili-
dade de truput (ou Contabilidade de Ganhos) para 
abordar o problema das eficiências locais (recupe-
ração de custos fixos e enxergar inventários como 
ativo).

Na sequência os clientes começaram a informar 
que a restrição tinha mudado para a distribuição. Eli 
desenvolveu e implementou a solução TOC para dis-
tribuição para a linha de sabão da Proctor & Gamble 
(US$3Bi). Depois, começou a trabalhar nos casos 
em que – após a melhoria em produção e distribui-
ção – a restrição tinha mudado para o mercado.

Eli focou em desenvolver um processo para criar 
soluções de marketing, que ele chamou de “Análise 
da Restrição Externa” e o levou ao desenvolvimento 
dos processos de raciocínio TOC, descrito no livro 
“Não é Sorte”.

No entanto, ficava a pergunta: isso resolvia 
todos os principais problemas na gestão de organi-

zações? Eli percebeu que faltava uma solução para 
projetos e engenharia.

Por um golpe de sorte, Eli foi procurado pela 
Statoil (Empresa de Petróleo da Noruega). A empresa 
se considerava especialista mundial em gestão de pro-
jetos, mas estava com um projeto grande e de custo 
alto (uma plataforma com muitos tubos descendo 3 
km no oceano, podendo custar até US$4Bi). Disseram 
a Goldratt que estavam planejando fazer a melhor 
estimativa, multiplicar vezes quatro e rezar.

Os gerentes de projetos da Statoil disseram que, 
após lerem “A Meta”, viram que o problema que eles 
tinham era similar, mas em um ambiente diferente, por 
isso acreditavam que Eli conseguiria ajudá-los a encon-
trar uma regra melhor. Eli subiu ao avião em Oslo sem 
uma solução. 

Após quatro horas de vôo ele desenvolveu a essência 
da solução CCPM, que na época incluía o conceito da  
Corrente Crítica e o uso de pulmões de segurança 
acumulados (buffers). 

Dois anos depois Eli publicou o livro “Corrente Crítica”.
E o resto é história...”

Por Alan Barnard
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