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"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo". (Peter Drucker) 



 

 

Resumo 

  

 A tomada de decisão é um processo permanente na rotina das atividades profissionais 

diárias. Todas as organizações de variados portes buscam a excelência em suas escolhas, mas, 

infelizmente, ponderar o peso dos erros tem sido a única forma de aprendizado real.  Esse 

trabalho tem como objetivo verificar, através de questionários, se as empresas do estado do 

Paraná (Brasil) utilizam ferramentas computacionais para simular cenários e, desse modo, 

aumentar o índice de decisões assertivas tomadas. Paralelamente, pretende-se demonstrar 

como essas simulações podem auxiliar nessa etapa. Para fins de exemplo, o Método de Monte 

Carlo de simulação computacional é aplicado a situações genéricas dentro do âmbito do 

gerenciamento de projetos. 

 

 Palavras Chave: 

 Gerenciamento de Projetos, Simulação Computacional, Monte Carlo, Tomada de 

decisão 

 



 

 

Abstract 

  

Decision-making is an ongoing process inside daily routine of professional activities. 

Every organization, no matter its size, seeks excellence in their choices, but, unfortunately, 

errors has been the only way of real learning. This article aims to determine through 

questionnaires, if companies from Paraná state (Brazil) apply computational tools to simulate 

scenarios and, through this, increase rate of their assertive decisions. At the same time, the 

purpose is to demonstrate how these simulations can help at this stage. Just for modeling 

examples, Monte Carlo Method is applied to generic situations inside project management 

universe. 
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1. INTRODUÇÃO 

As organizações constroem seu futuro baseado nas decisões tomadas no momento 

presente. Empresas com mais tempo de existência, e conseqüentemente, mais experientes, 

entendem os efeitos negativos de uma decisão errada ou impulsiva. As decisões e planos de 

ação de todo o corpo executivo devem estar alinhadas com planejamento e gestão estratégica 

do negócio, mas ocorre que, muitas vezes, não existe conhecimento de como a tecnologia 

pode auxiliar nesse processo. A intenção desse trabalho é apresentar a simulação 

computacional, com foco em gerenciamento de projetos, e demonstrar como ela pode fornecer 

boas ferramentas para tornar o processo de decisão mais assertivo. O método que será 

desenvolvido ao longo desse trabalho é o Método de Monte Carlo, amplamente difundido e 

utilizado profissionalmente na atualidade. Abaixo se encontram os objetivos geral e 

específicos que foram explorados ao longo desse trabalho. 

Objetivo Geral 

 Demonstrar como o estudo probabilístico/determinístico pode auxiliar no processo de 

tomada de decisões em projetos nas empresas do estado do Paraná. 

Objetivos Específicos 

Para esclarecimento da hipótese, chega-se a alguns objetivos específicos: 

 - Buscar exemplos de projetos dos últimos 5 anos e possíveis áreas de conhecimento 

onde tais ferramentas podem se fazer úteis.  

 - Apresentar, através de pesquisa bibliográfica, o modelo de simulação de Monte 

Carlo. 

 - Aplicar a simulação em alguns exemplos de projetos. 

 - Verificar, através de questionários, se as empresas utilizam algum ambiente de 

simulação no processo de tomada de decisão em projetos. 

 Espera-se que esse trabalho possa impulsionar o crescimento e a estimular a melhoria 

contínua tanto de novos gerentes de projeto quanto dos profissionais experientes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Esse capítulo pretende responder os objetivos específicos estabelecidos na etapa de 

introdução. Os tópicos abordados são a interação entre as áreas de conhecimento de projetos e 

os ambientes de simulação (com apresentação de alguns possíveis cenários), a apresentação 

do modelo de Monte Carlo, a demonstração da aplicação do modelo de Monte Carlo nesses 

cenários possíveis e, por fim, a análise dos dados dos questionários quanto à presença da 

simulação na tomada de decisões no estado do Paraná.  

 2.1 Referencial Teórico 

 2.1.1 Gerenciamento de Projetos 

 Existem relatos históricos de que até grandes obras da humanidade datadas de 

aproximadamente 2000 A.C. e 450 A.C. utilizaram técnicas formais para registro e 

acompanhamento do projeto de suas construções. Tais períodos compreendem, 

respectivamente, a construção das pirâmides do Egito, na atual capital Cairo, e da muralha da 

China, que percorre aproximadamente 21 mil quilômetros no país asiático. 

"Projeto: Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo". (PMBOK 5a Edição, 2014) 

 Com o passar do tempo foi possível perceber um aumento considerável na 

complexidade para execução dos projetos. Em 1957, o departamento de defesa dos EUA 

iniciou formalmente a utilização da estratégia PERT (Program, Evaluation and Review 

Technique) no projeto POLARIS (um míssil balístico de lançamento submarino), que contava 

com cerca de 9 mil fornecedores e 70 mil tarefas. Paralelamente, Morgan DuPont e James 

Kelley desenvolveram o método do caminho crítico (CPM - critical path method) para 

aplicação na estratégia PERT. Contribuições muito pertinentes de 1954 vieram de Peter 

Drucker quando trabalhava na empresa General Electric, com desenvolvimento e 

popularização da sua filosofia APO (administração por objetivos), primando pelos processos 

de planejamento, administração e controle. Em 1967, o departamento de defesa dos EUA 

criou também o C/SCSC (Cost/Schedule Control Systems Criteria), critério para controle de 

custo e prazo.   

"A Administração por objetivos (APO) é uma técnica participativa de 

planejamento e avaliação por meio da qual superiores e subordinados 

definem, conjuntamente, aspectos prioritários, a saber: 
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- estabelecem objetivos (resultados) a serem alcançados, em um 

determinado período em termos quantitativos, dimensionando as 

respectivas contribuições (metas). 

- acompanham sistematicamente o desempenho (controle) procedendo as 

correções necessárias." (DRUCKER, 1957) 

 

 Datado de 1969, derivado do departamento de defesa dos EUA e utilizando como base 

as filosofias de Drucker, DuPont, foi fundado o PMI® (Project Management Institute). O 

PMI desde a sua fundação até a atualidade é uma das grandes organizações mundiais que 

contribui para o desenvolvimento e avanço das técnicas de Gerenciamento de Projeto. 

 

Figura 1: Exemplo de aplicação do Método do caminho crítico (CPM) de DuPont, apresentando determinadas 

tarefas e seus respectivos inícios, duração, términos e folgas 

Fonte: Escritório de Projetos (2015) 

 

 Após execução de grande número de projetos em diferentes esferas e campos de 

atuação, foi possível obter um conjunto de boas práticas e criar metodologias capazes de 

aumentar seus níveis de sucesso. O guia compilado do PMI é o PMBOK, criado para 

demonstrar e apresentar algumas boas práticas em gerenciamento de projetos. O guia divide 

os projetos em 10 áreas de conhecimento e apresenta fundamentação teórica e prática para 

trabalhar em cada uma delas, tanto separadamente quanto de maneira integrada. Tais áreas 

são: Escopo, tempo, custo, qualidade, RH, Comunicações, Riscos, Aquisições, Stakeholders e 

integração. 

 É importante ressaltar que o PMBOK não é uma metodologia para gerenciamento de 

projetos, mas sim um guia de boas práticas a serem utilizadas, de acordo com o PMI. A 

utilização de cada etapa, processo, atividade ou documento cabe ao gerente de projeto 
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responsável. Logicamente, desde 1969 houve várias adequações e revisões no PMBOK. Até o 

momento no qual esse trabalho foi desenvolvido, o PMBOK encontra-se na sua 5ª Edição. 

 Como o guia PMBOK é interpretativo e a escolha de técnicas e ferramentas de 

gerenciamento de projetos cabe aos GPs (Gerentes de Projeto), derivaram-se inúmeras 

metodologias para aplicação dos fundamentos em projetos do cotidiano. Tais metodologias 

apresentam formas mais eficazes e eficientes de implementar a filosofia, variando, muitas 

vezes, de acordo com a experiência e a prática dos profissionais que as formularam. 

 Na figura 2, verifica-se o exemplo a metodologia ágil METHODWARE®, da empresa 

de consultoria empresarial BEWARE, criada como uma forma de simplificação para 

implementar a filosofia de gestão de projetos em uma organização, tomando como base os 

processos do gerenciamento do PMBOK do PMI.  

 

 

Figura 2: Metodologia Beware para gerenciamento de projetos baseado no PMBOK 4ª Edição 

Fonte: www.beware.com.br (2012) 

 

http://www.beware.com.br/userfiles/file/methodware%204ed.png
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 Existem também outros métodos capazes de auxiliar qualquer GP a aumentar o nível 

de sucesso de seus projetos. Destaca-se a norma internacional ISO 10006:2003 (Quality 

management; Guidelines to quality in project management), criada pelo comitê de 

padronização ISO na Suíça. As suas principais características são assegurar o atendimento das 

necessidades do cliente, a avaliação e compreensão da necessidade dos stakeholders e 

incorporar a política da qualidade ao corpo gerencial da organização. Segundo REIS (2014), o 

enfoque principal da ISO 10006 é no processo que levará ao resultado, e não no resultado em 

si, conforme o PMBOK. 

 Como técnica similar, existe, por exemplo, o PRINCE2, criado em 1996 pelo governo 

britânico e amplamente difundido pela Europa. Os enfoques principais desse método não-

proprietário de Gerenciamento de Projetos são: organização e controle dos projetos; revisão 

constante baseada no business case; gates flexíveis para pontos de decisão; gestão de desvios 

do plano; envolvimento gerencial e boa comunicação.  

 Assim como há diferentes boas práticas, guias, métodos e aplicações para 

gerenciamento de projetos, existem também diferentes organizações responsáveis por geração 

de conhecimento e pela sua compilação. Além do PMI, é válido citar a IPMA® (International 

Project Management Association), criada em 1965 e reconhecida internacionalmente por seu 

trabalho em gestão de projetos, programas e portfólio. Definições mais profundas ou, 

exemplos mais concretos de outros métodos ou associações, estão além do escopo deste 

trabalho. 

 KERZNER (2010) afirma que empresas com níveis elevados de sucesso em GP só 

chegaram a esse nível graças ao esforço de planejamento e gestão estratégica, resultado de 

muito trabalho para se diferenciar da concorrência. 

 

2.1.2 Simulação 

 O primeiro computador foi inventado em 1833. Inicialmente proposto por Charles 

Babbage, em Londres, a primeira versão possuía peças feitas à mão e podia ser programado 

para realizar diferentes tipos de finalidades. O projeto inicial era composto de teclado e um 

monitor monocromático, era movido a vapor e fracassou em concluir seu objetivo após a 

etapa de testes. No entanto, a idéia na qual ele se baseava perpetua-se até os dias de hoje.  
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 Através da simulação computacional de sistemas, é possível imitar o funcionamento de 

praticamente qualquer tipo de processo ou operação do mundo real. Variadas técnicas 

matemáticas e conceitos trabalham em conjunto com modelos específicos para simular 

cenários repetidamente e gerar resultados condizentes com a natureza do modelo.   

 

 

 Figura 3: Exemplos de como a simulação pode auxiliar do dia-a-dia 

Fonte: O Autor 

  

 De acordo com DO VALLE et al (2012:43), algumas empresas são empreendedoras e 

arriscam, inovando continuamente seu portfólio de produtos, serviços ou processos 

organizacionais. Justamente dentro desse escopo de inovação é possível apresentar a 

fundamentação de simulação e exemplificar como a mesma pode auxiliar nos processos do 

dia-a-dia. Através da simulação é possível estudar e alterar políticas, contingências, processos, 

layout de produção, tempo e até mesmo regras de negócio.  

 

 

Figura 4: Através do Microsoft Project pode-se simular e documentar o andamento do projeto e prever sua 

conclusão 

Fonte: O Autor 
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 Para tornar o processo de simulação computacional mais palpável é importante 

destacar alguns campos nos quais seu uso pode mostrar-se útil: Simulação dos tempos de 

processo de uma siderúrgica no caso de alteração de seu layout fabril; Simulação da economia 

de um país para prever os efeitos de uma variação na sua taxa de câmbio; Simulação de 

freqüências e tempos médios de operação de uma equipe para determinar o seu tamanho 

ótimo; Simulação de tempo de espera em filas e tempo de atendimento médio nos guichês de 

uma agência bancária; Simulação de efeitos no estoque para variações de demanda de um 

supermercado; Simulação dos efeitos no custo ou prazo de um projeto para determinados 

riscos e contingências estabelecidos no plano de gerenciamento de riscos de certo projeto. 

 Segundo SANTOS (1999), qualquer projeto básico de simulação deve seguir as 

seguintes etapas:  

- Formulação e Análise do problema 

 O projeto deve iniciar com a definição do problema a ser verificado. 

- Determinação dos objetivos  

 Com o problema em mãos, é necessário definir quais serão as questões 

que deverão ser simuladas e serão respondidas pela simulação.  

- Construção do modelo conceitual 

 Essa é a etapa mais complexa de todo processo de simulação, a 

elaboração do modelo computacional a ser utilizado. Quanto maior for a 

proximidade do modelo com a realidade, mais concisos e mais reais serão os 

resultados gerados pela simulação computacional discreta. Segundo SANTOS 

(1999), "A construção de um modelo de um sistema é provavelmente mais arte 

que ciência". Experiência e prática podem auxiliar na elaboração de melhores 

modelos. 

- Coleta de Macro-informações e dados 

 A coleta dos dados depende dos valores que serão utilizados no modelo 

e sua interação é constante. Em um modelo de simulação de filas de espera nos 

caixas de um banco, por exemplo, é necessário coletar o tempo médio de cada 

pessoa na fila e a distribuição estatística que mais se aproxima ao ritmo de 

chegada de novas pessoas à fila.  
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- Codificação ou implementação 

 A implementação deve predispor da utilização de alguma linguagem 

computacional ao alcance dos responsáveis. Pode-se desenvolver scripts e 

algoritmos em diferentes ambientes (VISUAL BASIC, .NET, ANSI C, 

MATLAB, PHP ou PYTHON) ou utilizar algum ambiente que consiga 

processar o modelo e os dados coletados, como por exemplo, o @RISK, 

CRYSTAL BALL, ou até mesmo, o EXCEL e o ARENA (da Rockwell 

Automation®), utilizados no desenvolvimento deste. 

- Testes 

 O código deve ser compilado e testado para verificar sua integridade. O 

compilador dos ambientes de programação auxilia de maneira concreta nesta 

etapa. 

- Verificação e validação 

 Na etapa de validação, deve-se verificar se o resultado obtido do modelo 

é condizente com a realidade que ele pretende representar. Ajustes no modelo 

são altamente recomendadas como método de adaptação.  

- Produção 

 Após a validação do modelo, é necessário submetê-lo à amostragens 

aleatórias massivas repetitivamente. A geração de números randômicos serve 

para representar o todo o universo de soluções possíveis e deve variar de acordo 

com a distribuição probabilística mais adequada para a natureza da variável. 

Outros detalhes sobre as distribuições são tratados no Desenvolvimento deste 

trabalho. 

- Avaliação dos resultados 

Nessa etapa verifica-se se os resultados estão dentro dos esperados. Em 

caso de desvios consideráveis, a alteração do modelo é mandatória. 

- Documentação 
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A simulação e seus devidos resultados, de maneira similar aos projetos 

na etapa de encerramento, devem ser devidamente documentados e finalizados 

para fins de arquivamento. 

 

 Pela análise histórica dos fatos, conclui-se que os maiores utilizadores da simulação 

sempre foram as indústrias de manufatura, principalmente pela pressão organizacional em 

reduzir os custos e otimizar os processos. A simulação é útil para fases de estudo, 

planejamento, operação e controle da cadeia produtiva. Pode-se assim, maximizar o poder de 

tomada de decisões em projetos. Conforme citado acima, existem diferentes ambientes e 

diferentes métodos para modelagem computacional. Sua flexibilidade varia 

proporcionalmente à sua complexidade. Exemplos de métodos de simulação são o Hipercubo 

latino, de Euler, ou Monte Carlo, com enfoque nesse trabalho. 

 

2.1.3 Tomada de decisão 

 Independente de qual seja o projeto, o processo de tomada de decisão está 

constantemente presente. Todas as etapas de planejamento, validação, aprovação, execução, 

monitoramento/controle ou encerramento de qualquer projeto possuem momentos nos quais 

será necessário parar e decidir qual o melhor caminho a seguir. Algumas decisões são mais 

simples e causam menos impacto na organização do que outras. Logicamente, o impacto das 

tomadas de decisão aumenta proporcionalmente ao nível da pirâmide hierárquica empresarial. 

Decisões estratégicas, aquelas que remetem diretamente à missão da empresa, são mais 

complexas e dependem de mais variáveis do que as decisões do chão de fábrica. No entanto, 

são os níveis operacional e tático que proporcionam alguns dos dados e indicadores para 

posterior tomada de decisão por parte do corpo executivo organizacional. 

"É importante ressaltar que a tomada de decisão pressupõe um 

entendimento mais amplo e complexo do que o uso isolado de uma 

técnica específica" (VARGAS, 2010). 

 

 No nível tático e operacional, muitas vezes depara-se com escolha de insumos, 

ferramentas, processos produtivos, fornecedores e até mesmo clientes. No nível executivo da 

empresa deve-se definir, por exemplo, a política de preços a ser praticada, novas alianças com 
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outras empresas, a análise do panorama e estudo de mercado, a manutenção da estrutura 

empresarial, fortalecer a imagem da marca, dentre outros. 

 MAXIMILIANO (2002) afirma que a tomada de decisão é papel vital e importante nas 

atividades de todo executivo, pois administrar é sinônimo de tomar decisões. O próprio 

processo de não tomar nenhuma decisão é, pela lógica, uma decisão. 

 CHIAVENATO (2003: 348) afirma que o processo decisório é composto de 7 etapas: 

Percepção da situação problema; Análise e delimitação do problema; Definição dos objetivos; 

Procura de alternativas ou planos de ação; Escolha da alternativa mais viável para alcançar os 

objetivos; Avaliação e comparação da alternativa mais viável; Implementação. No entanto, o 

processo de tomada de decisão é passível de erros e diversas técnicas e procedimentos podem 

auxiliar a torná-lo mais organizado, claro e melhor documentado. 

"O gerente de projetos, como todo gerente, é um tomador de decisão. 

Embora façamos isso intuitivamente desde que nascemos, existem 

métodos e metodologias para análise e tomada de decisão. Assim como 

em negociação, conhecer técnicas e ferramentas é uma vantagem 

competitiva, pois as soluções ad hoc e intuitivas podem não ser as 

melhores." (TRENTIM, 2012). 

 Desdobrar os objetivos estratégicos de uma organização e detalhá-los de modo coeso e 

coerente são os desafios do processo de tomada de decisão (TRENTIM, 2012). Implementá-

los utilizando métodos iterativos matemáticos levam o processo de tomada de decisão a um 

nível bastante superior. Como atualmente existe uma tendência nas organizações em investir 

na melhoria e inovação de seus processos, estão demonstradas abaixo algumas metodologias 

diferentes das habituais para os processos decisórios cotidianos. 

 

 Método AHP de Tomada de decisão 

 O método AHP, Analytic Hierarchy Process, é um método desenvolvido por Thomas 

L. Saaty, professor americano, no ano de 1970 e extremamente estudado e difundido até 

então. O propósito do método de Saaty é auxiliar o processo de tomada de decisão em 

ambiente complexo, onde diversas variáveis e critérios devem ser contabilizados para seleção 

das melhores alternativas e/ou projetos. Nesses ambientes complexos, é mais coerente 

recorrer a ferramentas matemáticas, pois a capacidade cognitiva do ser humano não consegue 

combinar variados cenários e analisá-los com precisão. 
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Figura 5: Exemplo de Método AHP para tomada de decisão 

Fonte: Blog MundoPM (2012) 

 

 O método AHP inicialmente transforma as comparações em valores numéricos para 

posterior processamento e comparação. A etapa seguinte é calcular a probabilidade numérica 

de cada uma das alternativas, de maneira independente. Esse valor define a probabilidade da 

alternativa de atender às metas definidas (portanto, quanto maior, melhor). O método AHP 

também possui uma variável que representa a consistência dos dados amostrados e das 

soluções compradas, o índice de inconsistência. Ele verifica se os tomadores de decisão foram 

consistentes nas priorizações das alternativas frente às estratégias definidas. Para aprofundar 

os cálculos e o funcionamento do método AHP, recomenda-se pesquisa posterior. 

 

 Método ANP  

 O método ANP (Analytic Network Proccess) também foi desenvolvido pelo professor 

Saaty e trabalha da mesma maneira que o AHP, no entanto, leva em conta que as alternativas 

não são independentes entre si, mas variam de acordo com uma rede de critérios. Ou seja, 

vários critérios podem ser utilizados ao mesmo tempo. A figura abaixo demonstra que o nível 

de iterações e combinações nesse método, bem como o processamento matemático, é bem 

mais complexo. 



21 

 

 

Figura 6: Exemplo de Método ANP para tomada de decisão 

Fonte: Blog MundoPM (2012) 

 Método MACBETH 

 O Método MACBETH, em inglês, Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique, foi proposto em 1981 por Bana e Costa &Vasnick. A diferença com o 

método AHP é justamente na utilização das escalas nas etapas de julgamento e validação. O 

método MACBETH cria uma matriz de julgamento baseado na atratividade das escolhas e 

verifica a consistência teórica e semântica das decisões. 

"Assim, o método MACBETH nada mais é que um processo interativo, 

onde após a elaboração dos julgamentos sobre as diferenças de 

atratividade é construída uma escala cardinal de valor sobre o conjunto de 

alternativas. Em seguida, são verificadas eventuais inconsistências e, 

posteriormente, determinada uma escala de valor cardinal que representa 

os julgamentos de valor do decisor." (JÚNIOR et al, 2011). 

 Na figura 7, verifica-se uma matriz de julgamentos de um problema específico onde 

ocorre cálculos iterativos para obtenção da produtividade máxima, frente a algumas variáveis. 

Abaixo pode-se notar como a distribuição de pesos será utilizada para maximizar ou 

minimizar determinada função objetivo. Em casos similares de problemas iterativos, 

normalmente, busca-se maximizar o lucro ou minimizar custos (insumos, tempo de certo 

processo produtivo, etc).  
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Figura 7: Exemplo de distribuição de pesos para um modelo MACBETH 

Fonte: GOMES JÚNIOR (2011) 

 

 2.2 Ambientes de simulação e sua atuação nas áreas de conhecimento   

 Entre as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto, segundo o PMBOK, 

existem algumas onde a aplicação de ambientes de simulação se mostra bastante vantajosa. 

Dentre elas, destaca-se o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de custos. Outras, como 

o gerenciamento de tempo, com o auxílio de algumas ferramentas como o Microsoft Project, 

também podem promover a criação de alguns cenários referentes a cronograma, planejamento 

e tomadas de decisão. 

 A simulação apresenta-se muito útil no gerenciamento de riscos. O PMBOK (2014) 

divide as etapas do gerenciamento dos riscos em projetos em: Planejamento do gerenciamento 

de riscos, identificação e análise dos riscos, resposta aos riscos, monitoramento e controle. 

 Conforme definição do PMBOK (2014), risco é um "evento ou condição incerta que, 

se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como 

tempo, custo, escopo ou qualidade". Na própria definição do risco percebe-se que a 

identificação e resposta aos riscos têm resultados diretos em várias áreas do projeto. A 

probabilidade de um risco se materializar é incerta e pode ser baseada em estatísticas de 

probabilidade de ocorrência. Através dessa probabilidade e do impacto que ele gera no custo 

do projeto, é possível, usando a simulação, estudar e simular inúmeros cenários possíveis, 

para determinar um perfil mais conservador ou mais exposto aos riscos. Lidar com a incerteza 

dos riscos é um desafio para todo GP. Seguindo essa análise, nota-se claramente os pilares 

que a simulação computacional pode fornecer para auxiliar o processo de tomada de decisão. 
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"Se não fizéssemos o gerenciamento de risco do projeto, teríamos apenas 

o valor base original. Agora nosso processo decisório fica muito mais 

apurado, pois sabemos o valor das incertezas que podem impactar no 

valor do projeto."  (SALLES JR et al, 2010).  

 Para ilustrar o processo de identificação de riscos, é possível verificar na figura 8 um 

exemplo de EAR (Estrutura Analítica de Riscos) ou RBS (Risk Breakdown Structure) que 

pode ser aplicado em muitos projetos. Um projeto pode conter riscos externos a ele, 

provenientes de fornecedores ou contratados, de taxas de câmbio e inflação, ou até mesmo 

riscos relacionados ao clima (desastres naturais). No processo de identificação é possível 

levantar riscos técnicos, risco de desempenho ou confiabilidade, risco de o produto não 

possuir a qualidade inicialmente proposta, risco de o protótipo atrasar para um lançamento de 

vendas, entre outros. 

 

Figura 8: Exemplo de Estrutura Analítica de Riscos 

Fonte: SOTILLE - Revista PMTech (2010) 

 Para mensuração dos riscos, deve-se calcular a sua medida de exposição, denominado 

de valor esperado ou valor monetário esperado - EMV (Expected Monetary Value). O valor 

esperado do risco é representado pela fórmula abaixo: 

IxPVe .)(   

 Onde: 

  Ve: Valor esperado do risco no projeto. 

  P(x): Probabilidade do risco x se materializar. 
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  I: Impacto (custo) do risco caso o mesmo se materialize. 

 Para cada risco levantado no projeto, é necessário estimar uma probabilidade de 

ocorrência e impacto. A probabilidade é a chance de o risco vir a materializar-se. O impacto é 

o valor que tal evento, quando materializado, será acrescido (em caso de ameaça, ou risco 

negativo), ou diminuído (em caso de oportunidade, ou risco positivo). Como se pode notar, o 

risco possui natureza dupla, ou seja, existem riscos que podem influenciar o projeto de 

maneira negativa e positiva. Muito embora exista a tendência natural de contabilizar 

primeiramente os riscos negativos (ou ameaças ao projeto), em contrapartida, existe a 

possibilidade de alguns eventos ocorrerem e auxiliarem no andamento ou até mesmo na 

diminuição do custo final do projeto. 

 Para fins teóricos, muitas vezes essa probabilidade é fixa e varia entre 1 e 99%. Se a 

probabilidade for 0%, o risco não necessita ser gerenciado, pois não se concretizará. Se a 

probabilidade for 100%, existe a certeza da sua ocorrência e os custos envolvidos já devem 

ser assumidos como partes integrantes do projeto. O impacto normalmente é um valor 

estimado fixo. 

 O gerenciamento de risco pode ser uma das áreas que apresenta melhor ganho quando 

integrado com o gerenciamento de custos e com processos de simulação com inteligência 

artificial. Para criar cenários mais próximos da realidade de projetos concretos, utiliza-se 

alguns métodos computacionais para atribuir randomicamente (aleatoriamente) essas 

probabilidades aos riscos, variando seu valor de acordo com diferentes distribuições 

estatísticas. É nisso que se baseia o método de Monte Carlo apresentado neste trabalho. 

Escolher as distribuições mais adequadas para determinadas situações do cotidiano é a tarefa 

mais importante e crítica. Alguns exemplos de distribuições e suas aplicações são 

apresentados na seqüência. Atividades e melhores práticas para respostas aos riscos e planos 

de contingência não estão incluídos no escopo deste. 

 Gerenciamento de risco, tempo e custo caminham juntos quando se fala em simulação. 

Um bom gerente de projetos é aquele que consegue finalizar o projeto dentro do prazo 

estimado, do custo programado, gerenciando riscos da maneira que julgar mais coerente e 

sensata. Tempo, custo e riscos são áreas tratadas separadamente de acordo com o PMBOK, 

mas fortemente inter-relacionadas e devem caminhar em sinergia para garantir o bom fluxo de 

um projeto. 
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 Quanto maior o nível de maturidade da empresa em gestão de projetos e gestão 

empresarial, mais preparada ela se encontra para se aventurar no processo de simulação e para 

se sujeitar às vantagens dos métodos e processos. Um bom gerenciamento de riscos em 

projetos é um ganho e um diferencial competitivo para a organização. Projetos melhor 

planejados e desenvolvidos são aqueles com melhores níveis de sucesso dentro da empresa.  

"Por meio da modelagem matemática e da execução de uma técnica de 

simulação, o gerente de projeto e sua equipe poderão, em pouco tempo, 

fundamentar melhor as condições que norteiam os seus projetos e tomar 

decisões mais adequadas." (SALLES JR et al, 2010). 

 Para demonstrar na prática a importância da simulação de Monte Carlo, torna-se 

necessário apresentar alguns exemplos para desenvolvimento. Abaixo estão listadas algumas 

situações-problema em ambientes reais de projetos que podem ser exploradas. Os exemplos 

foram compilados a partir de referências de CARVALHO (2015), em fontes diversas e outros 

elaborados pelo próprio autor. Foi utilizada a simulação de Monte Carlo para auxiliar os GPs 

nos seguintes cenários: 

 

CENÁRIO 1 - A Empresa LABORATÓRIOS EGA está em pleno processo de expansão, 

resultado de uma campanha de marketing bastante forte e um posterior aumento considerável 

nas vendas. Alinhado à estratégia da empresa, existe um projeto para diversificação do 

catálogo de produtos. Um dos pacotes da EAP é terceirizar a produção de determinado 

insumo com um dos dois fornecedores que já fazem parte do Supply Chain do Laboratório, 

um nacional ou um estrangeiro. Como ambos possuem qualidade nas suas entregas, e sempre 

atenderam ao prazo com precisão, o critério de escolha do fornecedor será o melhor preço. É 

necessária qualidade nos dados para apresentação das duas propostas para a diretoria dos 

Laboratórios EGA e aprovação do budget. Sabe-se que a diretoria aprecia intervalos de 

confiança de 98%. Conforme análise histórica de preços anuais, os produtos similares em 

linhas de produção existentes variam de acordo com uma distribuição normal de média 

R$600.000,00 e desvio padrão R$132.000,00 para o fornecedor nacional e conforme uma 

distribuição gama de alfa 6,84 e beta 6,32, com amplitude de R$10000 e transladada em 

R$177.000 para o fornecedor estrangeiro. O que fazer? Qual o custo dessa terceirização? 

Como auxiliar a tomada de decisão e obter aprovação da diretoria? Vários riscos levantados 

podem se materializar na hipótese de problemas com esse custo. 
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CENÁRIO 2 - A construtora ABCD foi contratada para realizar um projeto de construção 

civil (com entrega) de um prédio com 2torres. A primeira torre é para moradores da Classe A, 

de maior nível aquisitivo (mobiliados) e a segunda uma torre com andares comerciais para 

locação. O contratante disponibilizará um bônus de 15% do valor esperado do projeto para 

entrega no prazo. Já existe mão de obra disponível e alocada para esse projeto dentro da 

empresa ABCD. Foram estimados prazos definidos, porém, há incertezas que possíveis para o 

gerenciamento de riscos desse projeto. A empresa ABCD está passando por dificuldades no 

setor de construção devido à crise e o bônus é mandatório, de acordo com o patrocinador da 

própria empresa. O GP, muito pressionado, está inseguro na decisão de qual prazo estimado 

utilizar para seu projeto. Como minimizar as ameaças do negócio? Qual data utilizar para 

possuir um intervalo de 95% de confiança? As duas torres serão construídas simultaneamente. 

 

CENÁRIO 3 - Vitório é um gerente de projetos renomado de um grupo empresarial que 

estimula a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Para diversificar os negócios do grupo, 

Vitório iniciou um projeto de abertura de uma pequena academia voltada para a classe Ana 

cidade de Marumbi, no interior do Paraná. Toda a infra-estrutura está preparada e os 

equipamentos devidamente encomendados para o funcionamento da academia. Para oferecer 

um serviço diferenciado aos usuários, conforme requisitos do produto, personal trainers 

auxiliarão nos treinos diários.  Com o escopo definido anteriormente, Vitório está envolvido 

na contratação de recursos para alocação no projeto da sua academia. A questão chave é: 

Quantos personal trainers devem ser contratados? O projeto da academia possui budget 

definido e qualquer contratação desnecessária de pessoal necessitaria de empréstimos 

bancários para equilibrar o fluxo de caixa. Como garantir a satisfação dos usuários da 

academia e evitar longas filas à espera de um personal? O sucesso nesse projeto é 

impreterível para Vitório. Astuto gerente de projeto, incluiu no seu escopo uma pesquisa de 

mercado e levantamento estatístico em academias de cidades com número de habitantes 

semelhante à população de Marumbi. Para auxiliar nessa tomada de decisão, incorporou ao 

seu time um especialista em simulação computacional. Um exemplo de cenário para essa 

situação se encontra nos próximos capítulos. 
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 2.3 O Modelo de Monte Carlo 

 O modelo de Monte Carlo (MMC ou MC) teve sua origem durante a segunda guerra 

mundial. Von Neumann é considerado um dos seus inventores e segundo registros históricos, 

narrou que a utilização inicial do método se deu durante o Projeto Manhattan (liderado pelos 

EUA) para construção de bombas atômicas. O nome, por sua vez, Monte Carlo, é uma 

apologia ao famoso cassino de Mônaco, na França. A homenagem não foi em vão, o método 

inspirou-se na aleatoriedade do jogo de "Roleta". Chama-se de MC qualquer método 

numérico que utilize iterações massivas para obter amostragens aleatórias com base em 

valores numéricos. Em outras palavras, o MMC é um algoritmo matemático complexo que 

gera infinitos valores numéricos aleatórios para resolução heurística (de investigação 

iterativa) de problemas do mundo real. Tais números aleatórios são baseados no 

comportamento probabilístico de determinadas variáveis estudadas para retornar, após o 

processo de simulação, valores estocásticos resultantes. Resumindo, utiliza-se infinidade de 

variáveis aleatórias estimadas para analisar possíveis comportamentos em determinada 

situação-problema. 

"A simulação de Monte Carlo permite ver todos os resultados possíveis de 

suas decisões e avaliar o impacto em termos de risco, possibilitando que 

você tome melhores decisões em situações de incerteza." (PALISADE, 

2015)  

 Monte Carlo é uma ferramenta bastante complexa que auxilia qualquer GP na resposta 

a determinadas perguntas comuns a qualquer ambiente de projeto: "Qual é a probabilidade do 

meu projeto terminar dentro de determinado prazo?" ou "Para um intervalo de confiança de 

95%, qual será o custo final do projeto para a organização?". Nota-se que as áreas que 

recebem mais enfoque da simulação de MC são custo e tempo. Dessa maneira, o MMC é 

muito associado ao gerenciamento de risco dentro dos projetos e pode promover um grande 

auxílio na tomada de decisões do GP/Patrocinador. Monte Carlo não é um método utilizado 

somente para Gerenciamento de Projetos, existem inúmeros registros de sua utilização em 

campos como a matemática, biologia, física e inteligência artificial. 

 Segundo LUSTOSA (2004), uma simulação deve ser realizada com número de 

iterações superiores a 100 vezes, sem especificar nenhum limite máximo. De fato, quanto 

maior o número de variáveis aleatórias geradas, mais precisos podem ser os resultados dentro 

do universo de soluções possíveis. Quanto maior o número de iterações (ou cenários), mais o 
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resultado se aproxima da curva normal de distribuição probabilística, ou seja, mais próximo 

da realidade está o processo simulado. 

 Conforme mencionado no referencial teórico, é necessário aproximar os fenômenos da 

realidade a modelos matemáticos. SANTOS afirma que o sucesso da simulação depende da 

escolha ideal da distribuição estatística que melhor corresponda ao fenômeno a ser avaliado. 

Para tal, não há melhores fontes de informação do que a análise estatística profunda do 

fenômeno, a experiência de projetos anteriores ou consultas a bases de dados confiáveis.  

 Abaixo estão listados alguns tipos existentes de distribuições probabilísticas e 

exemplos reais de variáveis ou situações que se aproximam dos mencionados. 

 

Figura 9: Exemplos de histogramas de diferentes distribuições de probabilidade 

Fonte: O Autor 

 Triangular: histórico de vendas passadas e níveis de estoque podem ser aproximados 

para distribuições triangulares. Estimativa de estado civil populacional também, visto que são 

poucas as opções possíveis, pois são limitadas dentro de determinado intervalo. Para 

simulação de cases de negócios, a distribuição triangular é utilizada em conjunto com a 

distribuição uniforme quando não se dispõe de muitos detalhes sobre o comportamento da 

amostra. No campo de gerenciamento de projetos, conforme fontes disponíveis, a distribuição 
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triangular é utilizada em conjunto com a beta para entrada da PERT e para posterior cálculo 

do caminho crítico - CPM. 

 

Figura 10: Distribuição Triangular 

Fonte: Wikipedia (2015) 

 

Figura 11: Equação para geração de valores aleatórios seguindo uma distribuição triangular 

Fonte: Wikipedia (2015) 

 Uniforme: Exemplos de variáveis que podem apresentam uma distribuição uniforme: 

custos de fabricação de uma fábrica, receitas de vendas futuras de um novo produto. 

PALISADE (2015).  

 

Figura 12: Distribuição Uniforme com 5 amostras entre o ponto mínimo "a" e o máximo "b" 

Fonte: Wikipedia (2015) 
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 LogNormal: Função que possui potencial positivo ilimitado para representar valores 

sempre acima de zero. A PALISADE apresenta variáveis representadas por distribuições 

lognormal (sempre positivos): valores de imóveis, preços de ações, reservas petrolíferas. 

 

Figura 13: Distribuição LogNormal com média igual e diferentes desvio padrão 

Fonte: Wikipedia (2015) 

 Beta: Segundo o PORTALACTION, a distribuição Beta é responsável por representar 

conjuntos de variáveis que variem no intervalo (0,1), como por exemplo, a freqüência dos 

genes alelos em populações genéticas. 

 

Figura 14: Distribuição Beta para diferentes deslocamentos e dispersões 

Fonte: PortalAction (2015) 

 

 PERT: A distribuição PERT utiliza valores otimistas, pessimistas e mais prováveis 

para cálculo de um valor médio na distribuição. Essa distribuição fornece mais resultados 

próximos ao meio da curva e serve, por exemplo, para descrever a duração de uma tarefa em 

um modelo de gerenciamento de projeto. 
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Figura 15: Distribuição PERT 

Fonte: SHERMAN (2010)   

 

Gama: A distribuição gama é uma das mais genéricas existentes. Dessa distribuição 

derivam várias outras, como a qui-quadrado e a exponencial.  Gama é uma função de 

probabilidade com parâmetros r (forma) e α (escala). Para o PORTALACTION, essa é melhor 

distribuição para análise do ciclo de vida de produtos.  

"A distribuição Gama foi estudada primeiramente por Laplace em 1836. 

Essa distribuição fornece uma representação razoável para diversas 

situações físicas, como por exemplo, na teoria de confiabilidade. A 

distribuição Gama, além de ser uma distribuição simples, é também 

bastante flexível, pois tem um parâmetro de correção da forma da curva, 

possibilitando um melhor ajuste dos dados." (VICENTE, 2010). 

 

Figura 16: Distribuição Gama 

Fonte: http://www.icess.ucsb.edu/gem/index.htm (2010) 

 

 Weibull: Montadoras utilizam a distribuição de Weibull para cálculo médio dos custos 

de reparos em garantia de veículos. ESTON no blog MINITAB (2013) afirma que Weibull é 

bastante flexível e também pode ser utilizada para análise do ciclo de vida de produtos.  
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Figura 17: Distribuição Weibull 

Fonte: Blog Minitab 

 

 Normal: A distribuição normal é a distribuição mais importante da estatística e a que 

mais se adapta a estudos estatísticos que envolvam grandes populações. Ela foi introduzida 

pelo matemático Abram de Moivre, em 1733, e segue a famosa curva de Gauss, ou curva do 

sino. Conforme a PALISADE, essa distribuição é simétrica e representa muitos fenômenos 

naturais, como altura de pessoas. Exemplos de variáveis representadas por distribuições 

normais: taxas de inflação e preço de energia. A própria pressão arterial do ser humano 

apresenta um formato de curva de Gauss, variando entre 12x8, ou seja, 120 e 80 mmHg. 

 

 

Figura 18: Distribuição Normal 

Fonte: O Autor 
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 T-student: Criada por William Sealy Gosset, que trabalhava na cervejaria Guiness, a 

distribuição de t-student é uma das mais utilizadas pela estatística na atualidade. Ela é similar 

à distribuição normal, porém varia de acordo com o número de graus de liberdade que podem 

lhe ser atribuídos. Quanto maior o grau de liberdade dessa função, mais se aproxima da 

função normal. A t-student é bastante disseminada, pois possibilita o cálculo estatístico de 

probabilidades quando não conseguimos determinar qual é a média e a variância da amostra. 

O PORTALACTION informa que ela pode ser aplicada tanto em modelagens estatísticas 

quanto em testes de hipóteses. 

 

Figura 19: Distribuição de t-student com 10 graus de liberdade 

Fonte: PortalAction (2014)   

 Exponencial - FERNANDES (2005) exemplifica que a função exponencial tem 

aplicação prática no estudo de filas, tais como a chegada de clientes em uma oficina de 

manutenção. 

. 

Figura 20: Distribuição exponencial com diferentes valores de lambda. 

Fonte: Wikipedia (2013)   
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 2.4 Aplicação 

 Voltando às situações apresentadas, agora já com embasamento no Método de Monte 

Carlo, encontram-se abaixo algumas possíveis aplicações e soluções de problemas. Estão 

representadas apenas algumas das inúmeras soluções possíveis para os cases levantados. A 

modelagem e a interpretação correta da matemática e dos resultados determinísticos 

provenientes da estatística são de responsabilidade dos usuários. 

 

CENÁRIO 1 - LABORATÓRIOS EGA 

 Para auxiliar no processo decisório, o gerente de projetos resolveu utilizar a simulação 

de Monte Carlo para geração dos cenários e determinação do melhor preço. Conforme 

recomendações de um dos especialistas no assunto, 500 iterações são suficientes para criar um 

cenário próximo da realidade. No Excel, para se obter pontos de acordo com a distribuição 

normal, pode ser utilizada a função INV.NORM() em conjunto com a função ALEATÓRIO(). 

 

Amostra P(X) X 

1 93,97%  R$     804.934,27  

2 30,39%  R$     532.246,42  

3 44,87%  R$     582.983,04  

... ...  ...  

498 21,85%  R$     497.417,28  

499 13,37%  R$     453.617,41  

500 9,37%  R$     425.948,04  
Tabela 1: Geração aleatória de probabilidades e custos conforme distribuições- 500 iterações 

Fonte: O Autor  

  

 Após geração de diferentes cenários e tratamento dos dados, geraram-se os seguintes 

histogramas conforme freqüência e freqüência acumulada (%) dos custos do projeto.  
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Figura 21: Histograma para o processo de simulação 

Fonte: O Autor 

 As barras em azul dos gráficos acima possibilitam verificar padrões semelhantes à 

curva normal, no primeiro caso, e à distribuição gama, no segundo. Para encontrar o intervalo 

de confiança de 98% para os custos em ambos os casos, deve-se localizar o valor no eixo à 

esquerda, verificar onde ele encontra a curva em vermelho e desse ponto, apurar o custo 

estimado no eixo inferior. Esse valor, em estatística, também corresponde ao 98º percentil da 

distribuição. Segundo o percentil, com 98% de confiança, o custo aproximado anual do 

fornecedor nacional é de R$850.000 e o custo do fornecedor estrangeiro é de R$1.019.000. 

Através da simulação de Monte Carlo aplicada nos dados históricos da organização, o 

fornecedor nacional é a melhor escolha. 
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CENÁRIO 2 - PRÉDIO DE 2 TORRES 

 Após levantamento dos dados técnicos, o time do projeto do GP da empresa ABCD 

desenhou o seguinte diagrama de rede para a construção das 2 torres.  

 

Figura 22: Diagrama de Rede para o projeto do prédio com 2 torres. 

Fonte: O Autor 

 

 Os membros do time, habituados com Monte Carlo em projetos, forneceram ao GP 

também uma tabela com dados da duração mais provável para cada atividade. Para agregar 

maior valor à planilha, foram levantados junto ao PMO da organização dados históricos de 

duração otimista e pessimista para tais atividades em projetos similares já realizados. 

Conforme informações do departamento de estatística da organização, tais atividades de 

engenharia civil seguem distribuições triangulares. 

 

Durações (em dias) 

Atividade Otimista Mais provável Pessimista 

A 295 312 405 

B 120 150 250 

C 183 207 279 

D 143 187 287 

E 322 376 459 

F 199 252 352 

G 100 108 201 
Tabela 2: Durações estimadas das atividades 

Fonte: O Autor 

 Segundo expertise do GP, determinou-se utilizar 1000 iterações para simular as 

durações de cada atividade seguindo a distribuição triangular e as durações otimistas e 



37 

 

pessimistas da tabela acima. Utilizando o Excel e a função "ALEATÓRIO()", em conjunto 

com a fórmula matemática da distribuição triangular, foi possível gerar os seguintes conjuntos 

de valores simulados, conforme tabela abaixo. 

 

Amostra A B C D E F G 

1 308 164 164 166 166 166 166 

2 325 198 198 159 159 159 159 

3 327 149 149 182 182 182 182 

4 336 129 129 255 255 255 255 

... ... ... ... ... ... ... ... 

997 351 192 192 175 175 175 175 

998 375 166 166 201 201 201 201 

999 322 138 138 225 225 225 225 

1000 307 207 207 186 186 186 186 
Tabela 3: Durações das atividades simuladas de acordo com distribuição triangular 

Fonte: O Autor  

 

 Pelos resultados numéricos da simulação, bem como pelo diagrama de rede do projeto, 

as atividades do caminho crítico para esse caso seguem a seqüência ABCD. Dessa maneira, já 

que a segunda torre (comercial), será concluída antes, o bom andamento da torre (residencial) 

será crucial para o projeto. Assim, somam-se as durações simuladas na tabela acima para 

cálculo do caminho crítico. A tabela abaixo apresenta esses valores. 

 

Amostra ABCD EFG Duração Projeto 

1 802 498 802 

2 880 477 880 

3 807 546 807 

4 849 765 849 

... ... ... ... 

997 910 525 910 

998 908 603 908 

999 823 675 823 

1000 907 558 907 
Tabela 4: Estimativas de duração do projeto segundo o Método de Monte Carlo 

Fonte: O Autor  
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 De acordo com o levantamento estatístico dos resultados da simulação, na tabela 

acima, pode-se extrair a tabela abaixo.  

Média 889,7 dias 

Desvio padrão 65,5 dias 

Mínimo 741 dias 

Máximo 1123 dias 

Iterações 1000 
Tabela 5: Dados estatísticos da simulação 

Fonte: O Autor  

 

 Nota-se que segundo a Simulação de Monte Carlo, tem-se uma duração média de 

889,7 dias para o projeto de construção proposto. O desvio padrão é de 65,5 dias. A previsão 

mais otimista da simulação e a mais pessimista foram de 741 dias e 1123 dias, 

respectivamente. Para sanar a dúvida do Gerente de Projetos quanto ao prazo, deve-se ainda 

analisar as freqüências acumuladas (em %) das durações e plotá-las em um gráfico. Como 

resultado, tem-se a curva abaixo, com característica similar a uma curva S. 

 

Figura 23: Histograma da freqüência e freqüência acumulada para o MMC 

Fonte: O Autor  

 Portanto, para garantir um intervalo de confiança de 95%, conforme recomendações 

iniciais, deve-se acompanhar a linha verde na figura acima. Ela corresponde com o 95º 

percentil para os resultados da simulação. Esse ponto determina que existe 95% de chance do 

projeto terminar em até 1008 dias, aproximadamente. Esse é o prazo mais ponderado para 

planejar o projeto e maximizar as possibilidades de receber o bônus por entrega das duas 

torres no prazo.  
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CENÁRIO 3 -ACADEMIA 

 Após levantamento de dados na pesquisa de mercado da academia, o time de Vitório 

verificou que o número de chegada de alunos por dia varia de acordo com uma distribuição 

normal de média 10 e desvio padrão de 3,5minutos. Como é uma novidade na cidade, estima-

se que 75% das pessoas optam por não realizar o treino com nenhum personal, a princípio. Os 

treinos orientados por esses profissionais variam de acordo com uma distribuição uniforme 

entre 30 e 120 minutos. Considera-se que a academia abre às 6h e encerra suas atividades às 

20h. A simulação foi realizada através de 10.000 iterações no software Arena, propriedade da 

Rockwell Automation, específico para simulação de processos. 

 

Figura 24: Fluxograma de processo da academia contendo 3 personal trainers 

Fonte: O Autor 

 De acordo com as informações do software Arena, foi encontrado um tempo médio de 

espera na fila para ser atendido de 12,6 minutos para um personal. O tempo máximo de 

espera registrado foi estimado em 136 minutos, condição insatisfatória para os requisitos da 

academia. Após efetuar a simulação para dois personal, um tempo médio de espera de 4.79 

minutos e tempo máximo registrado de 48 minutos. Para três, por sua vez, observa-se os 

mesmos tempos médios que no caso de dois recursos contratados, ou seja, encontram-se 

recursos ociosos, com baixo nível de utilização. 
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Figura 25: Relatório do software Arena para 10000 iterações 

Fonte: O Autor 

 

 Conforme simulação, Vitório toma a decisão mais adequada de contratar dois personal 

trainers. Como o tempo de treino é relativamente longo e não será utilizada reserva de 

horário, o aluno da academia pode utilizar o tempo de espera na fila (média de 48 minutos) 

para realizar outras atividades complementares da academia, aeróbicas, por exemplo. 

 O relatório completo de simulação no software ARENA para o caso da academia 

encontra-se no capítulo "Anexos", no fim deste trabalho. O software ARENA possui também 

uma funcionalidade bastante útil denominada input analyzer. Nele, é possível adicionar 

valores numéricos obtidos para o software realizar uma regressão linear e verificar qual 

melhor distribuição de probabilidade representa tais conjuntos de pontos inseridos. 

 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

 Com base no referencial teórico e no desenvolvimento acima, entende-se quando, por 

que e como utilizar modelos matemáticos para auxiliar a tomada de decisão em projetos. 

Dentro do escopo deste trabalho inclui-se verificar qual a porcentagem das empresas do 

Paraná que efetivamente aplica tais filosofias de simulação dentro de suas atividades diárias 

de projetos.  

 Questionários foram desenvolvidos para auxiliar na resposta a essas perguntas. O 

questionário encontra-se no capítulo "Anexos" desse trabalho. A análise dos dados é feita a 

seguir. 
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Figura 26: Questão 1 

Fonte: O Autor  

 Conforme delimitado, o foco de estudo principal para análise dos questionários são as 

empresas do Estado do Paraná. Nota-se pela porcentagem acima que a maioria das pessoas 

entrevistadas tem como sede a cidade de Curitiba, sua região metropolitana e o interior do 

estado do Paraná. 

 

Figura 27: Questão 2 

Fonte: O Autor  
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 Como se pode notar com a análise do questionário, grande parte das empresas 

consultadas são das áreas de Engenharia e EPC - Engineering, Procurement and Construction 

(Engenharia, fornecimento e construção), da área Automotiva e de TI.  

 

Figura 28: Questão 3 

Fonte: O Autor  

 

 A partir dos dados levantados, é possível notar que a maioria das empresas em questão 

possuem menos de 50 funcionários. 

 

Figura 29: Questão 4 

Fonte: O Autor  
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 Dentre os profissionais que responderam o questionário, a maioria atua como consultor 

no desenvolvimento dos projetos da organização. 

 

Figura 30: Questão 5 

Fonte: O Autor  

 

 A análise profunda dos dados inicia-se com a questão 5. Conforme referencial teórico, 

é coerente levantar qual o nível de maturidade da empresa para verificar, ou não, se ambientes 

de simulação são utilizados para tomadas de decisão em projetos. O nível de maturidade da 

empresa segue o modelo adaptado de PRADO (2008), apresentado na tabela abaixo. 

Nível de Maturidade Descrição 

Nível 1 
A organização não efetuou nenhum esforço para a implantação de um modelo de 
gerenciamento de projetos. Os projetos são executados na base da intuição, boa 
vontade ou esforço individual.  

Nível 2 
A organização faz investimentos regulares em treinamento e adota softwares de 
gerenciamento de projetos. 

Nível 3 
A empresa utiliza um modelo padronizado para gerenciamento de projetos, com 
base em metodologia, recursos computacionais e estrutura organizacional. 

Nível 4 
Metodologia, informatização, estrutura organizacional e alinhamento estratégico 
estão consolidados na organização. O gerenciamento dos projetos existentes vem 
sendo praticado de maneira eficiente e eficaz. 

Nível 5 A organização possui sabedoria e excelência em gerenciamento de projetos. 

Tabela 6: Níveis de Maturidade Organizacional 

Fonte: Adaptado de COSTA (2013) 
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 Mais de 50% dos entrevistados qualifica suas empresas com grau de maturidade em 

GP relativamente baixo (nível 1 ou 2). 

 

Figura 31: Questão 6 

Fonte: O Autor  

 Na questão 6, observa-se que a grande maioria das empresas entrevistadas trabalham 

com algum software orientado ao gerenciamento de projetos. 

 

 

Figura 32: Questão 7 

Fonte: O Autor  
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 Na questão 7 levantou-se qual software é mais utilizado para gerenciamento de 

projetos. O Microsoft Project obteve a maioria das respostas. 

 

 

Figura 33: Questão 8 

Fonte: O Autor  

 

 A pergunta 8 confirma a hipótese levantada durante os estágios iniciais deste trabalho. 

Realmente, a grande maioria das empresas do estado do Paraná, segundo os entrevistados, não 

dispõe de nenhuma ferramenta de simulação computacional para facilitar os processos 

decisórios das organizações. 

 

Figura 34: Questão 9 

Fonte: O Autor  
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 Assim como na questão 8, quase 80% dos entrevistados afirmou que não tem 

conhecimento e não utiliza softwares ou sistemas para simulação computacional. Nesse 

momento, é válido ressaltar que a alternativa de Monte Carlo não obteve um voto sequer. 

 

Figura 35: Questão 10 

Fonte: O Autor  

 A questão 10 reflete um ponto de vista interessante. Por mais que 80% das empresas 

não utilizem nenhuma ferramenta de simulação artificial, quase metade dos entrevistados já 

teve contato com elas, ainda que fora do seu ambiente de trabalho. Isso quer dizer que há 

profissionais que dispõe de conhecimento técnico da ferramenta, mas não há apoio, espaço ou 

interesse da organização na sua utilização. 

 

Figura 36: Questão 11 

Fonte: O Autor  
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 Durante o processo de entrevista, evidenciam-se para os entrevistados as vantagens 

que esses processos podem propiciar no auxílio da tomada de decisão. 96% dos entrevistados 

afirmaram ser notável a contribuição dessas técnicas para o dia-a-dia da gestão estratégica da 

empresa. 

 

Figura 37: Questão 12 

Fonte: O Autor  

 Assim como apresentado no referencial teórico deste, os benefícios são mais 

perceptíveis principalmente nas áreas de conhecimento de Gerenciamento de Custo, Tempo e 

Riscos, de acordo com a opinião dos entrevistados.  

31%
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6%
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conhecimento? 
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4. CONCLUSÃO 

  

 O objetivo deste trabalho foi apresentar brevemente o ambiente de simulação e 

demonstrar através de exemplos práticos, como ele pode influenciar positivamente no 

processo de tomada de decisão em projetos, principalmente nas áreas de gerenciamento de 

risco, tempo e custos. Além da demonstração matemática do processo de decisão, questões de 

natureza estatística puderam ser construídas e apresentadas na prática. Durante o 

desenvolvimento e posterior análise dos resultados, a hipótese foi comprovada. Grande parte 

das empresas do estado do Paraná não dispõe de nenhuma ferramenta para auxílio no 

processo decisório, ainda que muitos profissionais conheçam a teoria por trás da simulação 

computacional. Infelizmente, estes não a aplicam  diretamente na rotina das suas atividades 

empresariais. O principal fator da falta de emprego prático deve-se, em especial, à baixa 

maturidade em gerenciamento de projetos da empresa.  

 Quando não há metodologias básicas definidas nem tampouco indicadores confiáveis 

para a gestão dos projetos de uma organização, conclui-se que ela não se encontra apta a 

utilizar técnicas avançadas na maximização dos índices de sucesso de seus projetos. Processos 

de simulação, como por exemplo, o Método de Monte Carlo apresentado, podem ser 

ferramentas que também auxiliam no aprimoramento da maturidade da empresa. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

  

 Futuramente, esse trabalho pode ser utilizado como base para pesquisas e simulações 

de Monte Carlo aplicados a outros problemas e situações onde a tomada de decisão é 

necessária, com foco em empresas e/ou segmentos específicos. Os cenários criados fundaram-

se em exemplos disponíveis nas fontes de pesquisas e compilados com base tanto teórica 

quanto prática. As distribuições de probabilidade apresentadas também poderiam ser 

aplicadas em outras situações reais. No entanto, para modelagem precisa das variáveis e 

geração confiável de resultados, cabe o futuro aprofundamento das entradas para verificar se 

existem outras distribuições que podem melhor representar o seu real comportamento.  

 Entende-se que as empresas brasileiras vêm passando por um processo natural de 

amadurecimento, tanto em âmbito tecnológico quanto em questões gerenciais. Espera-se que 

esse trabalho, por apresentar de maneira didática a metodologia do processo de simulação 

aplicado, possa ser uma ferramenta para inspirar e tornar tal amadurecimento mais suave e 

com maior valor agregado.    
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7. ANEXOS 

Questionário  

1. Qual a região da sua empresa? 

 - Curitiba 

 - Região Metropolitana de Curitiba 

 - Litoral do Paraná 

 - Interior do Paraná 

 - Outra 

_________________________________________________________________________________ 

2. Qual o segmento da sua empresa? 

 - TI 

 - Consultoria 

 - Prestação de Serviços 

 - Engenharia e EPC 

 - Manufatura 

 - Educação 

 - Telecomunicações 

 - Óleo e Gás 

 - Vinculada ao governo 

 - Não-governamental 

 - Alimentícia 

 - Automotiva 

 - Mineradora  

 - Siderúrgica 

 - Outra 

_________________________________________________________________________________ 

3. Número de Funcionários: 

 - Mais de 5.000 

 - Entre 1.001 e 5.000 

 - Entre 100 e 1.000 

 - Entre 50 e 100 

 - Menos de 100 

_________________________________________________________________________________ 

4. Qual é seu nível hierárquico? 

 - Executivo 

 - Gerente 

 - Consultor 
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 - Analista 

_________________________________________________________________________________ 

5. Em sua opinião, qual é o nível de maturidade da sua empresa em gerenciamento de projetos? 

 - Nível 1. A organização não efetuou nenhum esforço para a implantação de um modelo de 
gerenciamento de projetos. Os projetos são executados na base da intuição, boa vontade ou esforço 
individual. 

 - Nível 2. A organização faz investimentos regulares em treinamento e adota softwares de 
gerenciamento de projetos. 

 - Nível 3. A empresa utiliza um modelo padronizado para gerenciamento de projetos, com 
base em metodologia, recursos computacionais e estrutura organizacional. 

 - Nível 4. Metodologia, informatização, estrutura organizacional e alinhamento estratégico 
estão consolidados na organização. O gerenciamento dos projetos existentes vem sendo praticado 
de maneira eficiente e eficaz. 

 - Nível 5. A organização possui sabedoria e excelência em gerenciamento de projetos. 

 - Não sei responder 

_________________________________________________________________________________ 

6. Sua empresa utiliza algum software para gerenciamento de projetos? 

 - Sim 

 - Não 

_________________________________________________________________________________ 

7. Qual? 

 - Microsoft Project 

 - Outro 

 - Software desenvolvido internamente 

 - Primavera 

 - Project Builder 

 - SAP PS 

 - CA Clarity 

 - PlanView 

 - Não tenho conhecimento 

_________________________________________________________________________________ 

8. Você tem conhecimento se sua empresa utiliza alguma ferramenta de simulação computacional 
(em alguma área como tempo, prazo, custo, risco) para auxiliar na tomada de decisões estratégicas? 

 - Sim, utiliza 

 - Não, não utiliza 

 - Não tenho conhecimento 

_________________________________________________________________________________ 

9. Qual ferramenta? 

 - Monte Carlo (@Risk, Simular, Cristal Ball - Oracle)  

 - Gert – Graphic Evaluation And Review Technique 

 - Vert – Venture Evaluation And Review Technique 
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 - Sistemas Dinâmicos 

 - SED – Simulação de Eventos Discretos (Arena, Automod, Promodel, Witness) 

 - Simulação Híbrida 

 - Outra. Qual? 

 - Nenhuma 

_________________________________________________________________________________ 

10. Você já utilizou algum software de simulação computacional em alguma aplicação fora do seu 
ambiente de trabalho? 

 - Sim 

 - Não 

_________________________________________________________________________________ 

11. Qual ferramenta? 

 - Monte Carlo (@Risk, Simular, Cristal Ball - Oracle)  

 - Gert – Graphic Evaluation And Review Technique 

 - Vert – Venture Evaluation And Review Technique 

 - Sistemas Dinâmicos 

 - SED – Simulação de Eventos Discretos (Arena, Automod, Promodel, Witness) 

 - Simulação Híbrida 

 - Outra. Qual? 

 - Nenhuma 

_________________________________________________________________________________ 

12. Você acredita que o uso de alguma ferramenta de simulação computacional pode contribuir e 
facilitar a tomada de decisões em uma organização? 

 - Sim 

 - Não 

_________________________________________________________________________________ 

13. Em quais áreas de conhecimento de projetos ambientes de simulação computacional são mais 
aplicados ou podem gerar melhores resultados, na sua opinião? 

 - Riscos 

 - Escopo 

 - Prazo 

 - Custos 

 - Outro 
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Relatório do ARENA para o exemplo da Academia de Vitório 

 
of 4

Key Performance Indicators

System Average

Number Out

41 

Model Filename: C:\Users\Thiago\Dropbox\TCC Thiago Labegalini\simulacao arena\academia Page 1

10:53:56 Category Overview junho 21, 2015

Values Across All Replications

RH Academia

Replications: 10.000 Time Units: Minutes
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Model Filename: C:\Users\Thiago\Dropbox\TCC Thiago Labegalini\simulacao arena\academia Page 2 of 4

Aluno 42,5159 0,02 39,0000 47,0000

Entity 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Other

Number In Minimum

Average

Maximum

AverageAverage Half Width

469,46

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 21,6254 < 0,18 0,7769 76,3274 0,00

Total Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

0,00

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00

Other Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

0,00

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00

Transfer Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

368,95

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 4,7956 < 0,10 0,00 48,4302 0,00

Wait Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

0,00

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00

NVA Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

120,00

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 16,8298 < 0,10 0,7769 35,4417 0,00

Time

VA Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

RH Academia

Replications: 10.000 Time Units: Minutes

Entity

10:53:56 Category Overview junho 21, 2015

Values Across All Replications



58 

 

 

 

Model Filename: C:\Users\Thiago\Dropbox\TCC Thiago Labegalini\simulacao arena\academia Page 3 of 4

7,0000

Personal2.Queue 0,1482 < 0,00 0,00 3,0587 0,00 6,0000

Personal1.Queue 0,1410 < 0,00 0,00 3,5785 0,00

Other

Number Waiting Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

358,36

Personal2.Queue 17,5007 < 0,43 0,00 185,26 0,00 376,36

Personal1.Queue 16,8623 < 0,42 0,00 193,11 0,00

Queue

Time

Waiting Time Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

9,0000

Entity 1 0,00 < 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aluno 1,1601 < 0,01 0,03847163 5,0409 0,00

WIP Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

Aluno 41,2223 0,03 35,0000 47,0000

Entity 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Entity

Other

Number Out Minimum

Average

Maximum

AverageAverage Half Width

10:53:56 Category Overview junho 21, 2015

Values Across All Replications

RH Academia

Replications: 10.000 Time Units: Minutes
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 Model Filename: C:\Users\Thiago\Dropbox\TCC Thiago Labegalini\simulacao arena\academia Page 4 of 4

Personal 1 5,1203 0,04 0,00 13,0000

Personal 2 5,1565 0,04 0,00 12,0000

Personal 2 0,4380 0,00 0,00 1,0000

Total Number Seized Minimum

Average

Maximum

AverageAverage Half Width

Scheduled Utilization Minimum

Average

Maximum

AverageAverage Half Width

Personal 1 0,4329 0,00 0,00 1,0000

1,0000

Personal 2 1,0000 < 0,00 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Personal 1 1,0000 < 0,00 1,0000 1,0000 1,0000

Number Scheduled Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

1,0000

Personal 2 0,4380 < 0,00 0,00 1,0000 0,00 1,0000

Personal 1 0,4329 < 0,00 0,00 1,0000 0,00

Number Busy Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

1,0000

Personal 2 0,4380 < 0,00 0,00 1,0000 0,00 1,0000

Personal 1 0,4329 < 0,00 0,00 1,0000 0,00

Resource

Usage

Instantaneous Utilization Minimum

Average

Maximum

Average

Minimum

Value

Maximum

ValueAverage Half Width

10:53:56 Category Overview junho 21, 2015

Values Across All Replications

RH Academia

Replications: 10.000 Time Units: Minutes


