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A Falha de Médias em Gerenciamento de
Projetos
Por Philip Fahringer, John Hinton, Marc Thibault e Sam Savage

resposta não é um número – é uma
distribuição de probabilidade. “Lembrome de estudar distribuições de
gerenciamento oferecem uma melhor
probabilidade em
abordagem para
“Novas tecnologias
minhas aulas de
compreender e
estatística,” você diz,
revolucionárias e práticas
controlar os riscos do
“e, se eu bem me
projeto. A simulação
de negócio tornam o
lembro, eu preferia ir
interativa fornece
trabalho com distribuições ao dentista.” Não se
painéis de risco
fácil, intuitivo e
preocupe – novas
intuitivos que podem
tecnologias
convincente.”
ser utilizados para
revolucionárias e
detectar e gerenciar
práticas de negócio tornam o trabalho com
riscos ocultos, mesmo para aqueles sem
distribuições fácil, intuitivo e convincente.
treinamento em estatística. A cadeia de

Novas tecnologias e práticas de

distribuição (DIST) provê o padrão
necessário para comunicar as entradas do
projeto e as incertezas das saídas, de modo
que especialistas da organização possam,
de forma não ambígua, compartilhar suas
incertezas sobre prazos, custos e outros
fatores com gerentes de todos os níveis.
A Falha de Médias
Quanto tempo vai levar e quanto vai
custar?
Não há apenas uma resposta para cada
uma dessas questões. Cada pergunta tem
várias respostas possíveis, cada uma com
uma probabilidade de estar correta. A

A prática comum de reduzir a incerteza em
um único melhor palpite elimina uma
grande quantidade de informação, o que
leva à falha de médias, um conjunto de
erros sistemáticos que ocorrem quando
um número único, geralmente uma média
(também conhecida como valor esperado)
é substituído por uma distribuição. Os
erros de cálculo resultantes têm
consequências terríveis em muitas áreas
de comércio e governo e são
particularmente prevalentes em
gerenciamento de projetos. Na verdade, a
falha de médias explica porque a maioria
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dos projetos está atrasada, acima do
orçamento e abaixo da projeção.
Começaremos com um projeto real que
envolve manutenção de aeronaves e para
o qual vamos substituir dados hipotéticos.
Como as aeronaves envelhecem, elas
frequentemente passam por um processo
de reparação geral. Para fins de nossa
discussão de alto nível, reduzimos o
projeto de restauração de uma aeronave
nos seguintes passos: (1) remover as asas;
(2a e 2b) reconstruir ou substituir as asas
esquerda e direita, se necessário; (3)
revisão da fuselagem, verificação de
corrosão e de questões estruturais,
elétricas e hidráulicas; (4)recolocar as asas;
e (5)montagem final e inspeção. Os passos
2a, 2b e 3 ocorrem em paralelo, enquanto
os outros ocorrem em série. Devida à
necessidade de um alinhamento preciso,
vamos supor que você não possa passar
para o passo 4 até que as asas e a
fuselagem sejam concluídas. O gráfico de
dependência é mostrado na Figura 1.

tarefas envolvidas e está preparando um
orçamento para todos os 50 aviões da
frota.
O chefe entra em seu escritório e lhe
pergunta quanto tempo o projeto irá levar.
“Eu não sei”, você diz, “há tantas
incertezas envolvendo números, tipos de
aterragem e corrosão.”. “Dê-me um
número!”, grita o chefe, “Para que nós
estamos pagando você?”.
“Você se contentaria com médias?” Você
pergunta timidamente. “Sim, se isso é o
melhor que você pode fazer”, ele
responde.
“Isso é fácil”, você diz orgulhoso dos dados
colhidos ao longo dos anos. “Passos 1, 4, e
5 cada um de forma consistente levam
cerca de uma semana para concluir. As
asas e fuselagem são onde as grandes
surpresas surgem, mas em média, cada
uma leva cinco semanas. Como estamos
fazendo as asas e a fuselagem em paralelo,
devemos ser capazes de terminar um avião
a cada 8 semanas, em média.” Esta
linha do tempo é frequentemente
descrita como um gráfico de GANTT
e é exibido na Figura 2.

Figura 1: Gráfico de dependência
para a restauração de uma
aeronave.
Agora, imagine que você está
gerenciando um projeto de
restauração de toda uma frota de
um tipo particular de aeronave.
Você tem muitos anos de experiência;
colheu muitos dados sobre a duração das

Figura 2: Gráfico de GANTT para a
restauração de um avião.
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Oh, oh! Você acaba de entrar em conflito
com a falha de médias. Você não pode
recolocar as asas até que ambas as asas e a
fuselagem estejam concluídas, então ter
todos estes três elementos sob sua
duração média de cinco semanas é como
tirar três “caras” seguidas lançando uma
moeda, o que só acontece em média uma
vez em oito tentativas! Em tal situação,
dependendo da incerteza, o tempo médio
para completar estas três tarefas pode ser
significativamente maior do que a média
de qualquer tarefa individual e isto apenas
arranha a superfície do problema. A falha
de médias possui diversas outras
manifestações que só podem ser
detectadas pela modelagem explícita das
incertezas das tarefas, como iremos
descrever mais tarde.
Na realidade, com base na duração média
por etapa do processo, a empresa de
manutenção estabeleceu um contrato de
preço fixo que auferiu um valor prédeterminado por aeronave. Havia uma
penalidade se a entrega de um avião não
ocorresse dentro do período de tempo
acordado. Pelo lado positivo, no entanto, a
entrega antecipada permitiria poupar
custos e obter um lucro extra. A boa
notícia é que por diversos anos de
contrato, a duração média das tarefas foi
mais ou menos como inicialmente previsto.
A má notícia é que o tempo médio para
completar cada aeronave foi
significativamente maior do que o previsto
– a empresa perdeu milhões de dólares e
quatro vice-presidentes perderam seus
empregos.
Em seguida, mudaremos do exemplo real
com dados hipotéticos, como descrito
acima, para um exemplo hipotético com
base em dados reais. Utilizaremos um
projeto de construção residencial para

mostrar como as novas tecnologias podem
ajudar você a gerenciar melhor a incerteza.
Um casal e a mãe viúva do marido, possui,
cada um, uma casa na propriedade da
família. A mãe está frágil e o casal decidiu
construir uma terceira casa, maior, no
mesmo terreno onde todos eles viverão
juntos. Uma vez construída a nova casa
eles irão reformar as duas casas antigas e
alugá-las para obterem renda. O gráfico da
dependência do projeto é exibido na Figura
3.

Figura 3: Gráfico de Dependência.
Uma vez concluída a nova casa, o casal e a
mãe do marido irão sair de suas próprias
casas e a reforma começará em paralelo
nas casas existentes.
Novamente, imagine que você está
elaborando uma proposta para o trabalho.
A partir de dados históricos você sabe que
casas deste tamanho levam uma média de
12 meses para conclusão, a um custo
médio de US$400.000. Estes tipos de
reforma levam tipicamente 6 meses a um
custo de US$200.000. Como as reformas
serão feitas em paralelo o trabalho levaria
18 meses a um custo de US$800.000, com
base nas médias. O gráfico de GANTT
ilustrando isto é exibido na Figura 4.
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Gerenciamento de Probabilidades – A
Cura para a Falha de Médias

Figura 4: Gráfico de GANTT.

Você sente que não poderá ganhar os
contratos se tiver uma margem de lucro
maior do que 10%, por isso, se não
houvesse incertezas, você orçaria em
US$880.000 e diria ao cliente que você
poderia concluir o projeto em 18 meses.
No entanto, há incertezas e para
complicar, o proprietário do imóvel tem
expressado preocupação sobre atrasos no
projeto e solicitou uma multa de US$1.000
por dia, se o trabalho for estendido além
do tempo de conclusão previsto de 18
meses. Não é necessário dizer que, com
base nas médias, você não espera que isto
aconteça, mas uma cláusula de multa
deixaria qualquer pessoa um pouco
nervosa. Assim, as perguntas são:
1. Quantos meses você espera que o
projeto dure?
2. O que você deveria orçar?
3. O que você deveria esperar de lucro?
4. Quais são os riscos financeiros?
Vamos assumir que você negocie um
adicional de US$20.000 no contrato para
cobrir a potencial multa, tendo um custo
total de US$900.000 e espere pelo melhor.
Na seção seguinte, propomos uma
abordagem mais sistemática para
responder às perguntas acima.

Gerenciamento de dados trata de
armazenar, recuperar e auditar
números, como em “Dê-me um
número e então eu perpetuarei a falha
de médias. ”Gerenciamento de
Probabilidades trata de armazenar,
recuperar e auditar distribuições de
probabilidade de modo que você cure a
falha de médias. Mas o que você faz com
distribuições? Você alimenta seu
planejamento com elas para simular as
incertezas que você pode enfrentar.
Os métodos de gestão de probabilidades
tiveram suas origens em uma técnica
chamada simulação de Monte Carlo, que
foi aplicada ao gerenciamento de projetos
no passado e para a qual têm sido
desenvolvidos softwares especializados. A
gestão de probabilidades tem sido
viabilizada pelos recentes avanços em três
áreas: tecnologia de software,
representação da informação e protocolos
de gerenciamento (descritos abaixo):
juntos, acreditamos que eles farão a
simulação de Monte Carlo muito mais
prática no contexto do gerenciamento de
projetos.


Software – Recentes avanços em
software permitem simulação
interativa, na qual milhares de
cenários podem ser executados por
meio de um modelo antes de o dedo
do usuário soltar a tecla <Enter>. Isso
provê mais detalhes sobre as
incertezas e riscos do que as
tradicionais ferramentas de simulação
e cria uma conexão entre a mente do
usuário (o centro de seu intelecto) e
sua intuição (o centro de seu
estômago).
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Informação – A cadeia de distribuição
padrão (DIST) encapsula milhares de
números em um elemento de dados
para representar uma incerteza, o que
permite a distribuição de
probabilidade ser compartilhada
através de redes de informação.
Gerenciamento – Com o
compartilhamento vêm
responsabilidade e autoridade. A
autoridade máxima em uma
organização na área de probabilidade
é o chefe de probabilidade (CPO –
chief probability officer). Apesar de
não esperarmos que as empresas
abram uma vaga no nível de chefia
para esta função, alguém na
organização deve, no final das contas,
atuar como CPO.

Simulação Como um Jogo de Cartas
Imagine um baralho de cartas contendo os
diferentes custos possíveis para construir a
casa e outra plataforma com diferentes
durações possíveis para construir a casa.
Agora imagine mais quatro maços de
cartas, contendo os possíveis custos e
durações para cada uma das duas reformas
(Figura 5).
Pode-se pensar na simulação como um
jogo de cartas, que é jogado como segue:
1. Retire uma carta de cada um dos seis
maços.
2. Calcule e registre a duração resultante
e o custo total de todo o projeto
(incluindo as multas) com base nos
números que você extraiu.
3. Volte ao passo um até que todas as
cartas sejam usadas e depois vá para o
passo 4.
4. Calcule a média de todos os custos e
durações que você gravou para obter
uma estimativa dos verdadeiros

resultados médios do projeto. Para
este projeto, a falha de médias
garante que eles serão muito
diferentes do resultado associado com
suposições médias. Você também
pode analisar o risco de resultados
ruins.
O modelo de simulação interativa em Excel
que acompanha este artigo contém o
equivalente aos seis maços, com 1.000
cartas em cada maço. Graças à tecnologia
recente, cada maço se encaixa em uma
célula na planilha!
A Cadeia de Distribuição
A cadeia de distribuição, ou DIST, é um
novo tipo de dado utilizado para
armazenar um grande número de cenários.
Começamos o artigo descrevendo várias
respostas possíveis, cada uma com uma
probabilidade de estar certa. Uma DIST
representa este conceito. Em vez de um
único valor, ela pode armazenar milhares
de valores potenciais da mesma
probabilidade em um elemento de dados.
DISTs permitem que especialistas em uma
organização coletem seu conhecimento
para utilização por outros, em atividades
como estimativas e orçamentos. Esta é
uma mudança fundamental da tradicional
simulação de Monte Carlo, na qual as
distribuições não podem ser facilmente
compartilhadas entre aplicativos e
usuários.
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Figura 5: Uma representação das
incertezas no projeto.
Os Dados
Os dados estatísticos utilizados neste
exemplo vieram da De Mattei Construction,
uma grande empreiteira residencial em
San Jose, Califórnia, EUA e são baseados
em 10 projetos de construção de novas
casas e 29 de reforma. Como veremos, até
mesmo um conjunto de dados pequeno
como este pode ser inestimável no
planejamento de um projeto. A maioria das
empresas de construção mantém registos
dos custos reais e das durações de
trabalhos anteriores. De Mattei
Construction, no entanto, dá um passo
adicional e crucial, eles também registram
o que haviam originalmente previsto para
esses projetos e isso lhes permite
acompanhar e melhorar a exatidão de suas
previsões, que são cruciais para as
projeções de fluxo de caixa e decisões de
pessoal. Armazenar tanto as previsões
quanto os resultados reais é uma função
crítica de um bom CPO, embora muitas
grandes organizações ignorem este passo.
Nós aplicamos os dados da De Mattei para
criar DISTs de custo e duração de nossas
estruturas hipotéticas. Uma mão do jogo
de cartas é conhecida como um ensaio de
simulação. Os três primeiros e três últimos
ensaios são apresentados na Tabela 1. Por
exemplo, no segundo ensaio da simulação

a casa custou US$449.000 e levou 20
meses para ser concluída. Partes das DISTs
reais são apresentadas na Tabela 2.
Os histogramas desses valores, juntamente
com os valores médios aparecem na Figura
6. Supomos que cada uma das reformas é
uma extração independente das mesmas
distribuições de custo e duração de modo
que elas têm o mesmo histograma. Note
que a média é onde o histograma se
equilibraria se fosse feito de um material
sólido. Embora as médias sejam muitas
vezes utilizadas para substituir a forma
inteira, isto pode ser muito ilusório.
Além disso, observe que as durações
relativas das reformas são muito mais
incertas do que as de novas habitações.
Uma empreiteira deve fazer suposições
importantes sobre a saúde geral do edifício
existente antes de iniciar. Após a
empreiteira abrir as paredes,
apodrecimento, cupins, violações do
código de construção, mofo, ou fundações
insustentáveis podem ser descobertos.
Muitos destes problemas exigem uma
reformulação, uma inspeção aprovada por
um engenheiro e aprovação do código de
construção, o que explica os grandes picos
no lado direito do histograma de duração
das reformas.

PMI Virtual Library | www.PMI.org | © 2011 Philip Fahringer, John Hinton, Marc Thibault, and Sam Savage

Tabela 1: Valores selecionados de custos e duração de incertezas.

Tabela 2: As seis cadeias de distribuição padrão – DIST.

Figura 6: Distribuição de custos e durações.
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A Simulação
Construction Project.xlsm contém um
modelo de simulação interativa do projeto
no qual os seis custos e durações incertos
estão ligados aos DISTs. Se você quiser
acompanhar a discussão abaixo, visite
ProbabilityManagement.org e baixe o livro
na página de modelos (você deve habilitar
as macros no Microsoft Excel para
Windows). A figura 7 exibe o modelo com
os valores médios das entradas incertas, o
que resultou na conclusão do projeto em
18 meses com um custo de US$800.000,
nenhuma penalidade e um lucro de
US$100.000.

rolagem de entrada permite que você
trabalhe através de todos os 1.000 ensaios,
um de cada vez (o que não
recomendamos), mas é útil para rever
alguns desses ensaios. O ensaio 2 por
exemplo (Figura 8), tem o projeto
concluindo em 31,3 meses, com um custo
de US$884.000 e uma multa de
US$399.000, deixando a empreiteira com
uma perda de US$383.000. Isto é uma
vergonha!
O ensaio 7 mostra uma imagem mais
positiva (Figura 9), com o projeto sendo
concluído no prazo e abaixo do orçamento,
com um lucro de US$202.000.

Até aqui tudo bem, mas agora, vamos
começar o jogo de cartas! A barra de

Figura 7: Modelo com entradas de médias.

Figura 8: Resultados do ensaio 2.
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Figura 9: Resultados do teste 7.

Tenha em mente que cada um destes
resultados é tão provável quanto qualquer
outro, o grau de incerteza com base em
dados reais é preocupante, todavia, a
verdadeira lição da simulação vem da
visualização dos resultados agregados
sobre todos os 1.000 ensaios. Uma grande
empresa de construção pode sobreviver a
um ou dois trabalhos perdendo os lucros,
desde que lucre o suficiente no longo
prazo. A Tabela 3 apresenta os resultados
das entradas médias, juntamente com os
resultados médios, levando em conta
todos os 1000 ensaios.
Note que o tempo médio para concluir o
projeto é de quase 20 meses, ao invés dos
18 meses previstos. O custo médio é, de
fato, US$800.000, mas a multa média
causada pelo atraso é de US$102.000, o
que leva a uma perda média de US$2.000,
ao invés do lucro esperado de US$
100.000. Não há como “maquiar” no
volume de negócios uma perda média de

US$2.000 por trabalho. Este é um caso
clássico de falha de médias.
Em seguida, vamos dar uma olhada na
distribuição completa do lucro, que
também está baseada em todos os 1.000
ensaios(Figura 10). O histograma exibe a
probabilidade relativa de diferentes níveis
possíveis de lucro e é bastante assimétrica.
É ruim o suficiente para perder em média
US$2.000, mas o fato de que o lado
negativo se estende a uma perda de
US$600.000, enquanto que o positivo é de
cerca de apenas US$300.000deve ser um
sinal de alerta antes de se iniciar este
trabalho. A distribuição cumulativa mostra
a possibilidade de que o lucro virá abaixo
de qualquer nível. Podemos ver, por
exemplo, que há aproximadamente 45% de
chance de se perder dinheiro e 20% de
chance de se perder US$200.000 ou mais.
Você pode usar a barra de rolagem no
modelo para explorar toda a gama de
percentuais de lucro.

Tabela 3: Os resultados das entradas médias versus os resultados médios.
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Figura 10: O histograma e a distribuição cumulativa do lucro.

Simulação interativa – Virando o Jogo
Já destacamos uma das diferenças entre a
gestão de probabilidade e a tradicional
simulação de Monte Carlo, que é a
capacidade de armazenar e recuperar
distribuições de probabilidade como
dados. Como mencionado anteriormente,
outra diferença importante é o surgimento
da simulação interativa, que é ser capaz de
ajustar as regras de um jogo de cartas em
tempo real e, em seguida, visualizar
instantaneamente os resultados de se
jogar 1.000 mãos.
Neste exemplo, vamos assumir que você
não tenha realmente apresentado o
orçamento desastroso e o cliente esteja
ainda aberto a alguma negociação. Como
você pode virar o jogo? Certamente você
pode aumentar o seu orçamento, mas você
está com medo de que seus concorrentes
elaborem um orçamento mais baixo que
você. Você também pode tentar negociar
uma multa por atraso menos severa.
Inicialmente, o modelo Excel possui
parâmetros como mostrado na Tabela 4,
que é uma multa de US$1.000 por cada dia
que o projeto exceder 18 meses de
duração.

Suponha que você possa conseguir com o
cliente a redução da multa diária para
US$500 ou mover o prazo de início da
multa para 24 meses, mas não ambos.
Qual destas alternativas valerá a pena para
você, em média? Uma destas mudanças irá
aumentar o seu lucro médio para
US$57.000 e outra para US$49.000, para
descobrir qual é a melhor baixe
Construction Project.xlsm (as macros
devem estar habilitadas no Microsoft
Excel) e tente diferentes valores para os
parâmetros de multa. Toda vez que você
alterar um valor na célula K15 ou K16,
todos os 1.000 ensaios são imediatamente
executados através do modelo.
A gestão de probabilidade fornece as
ferramentas para não somente estimar o
resultado de um projeto, como também
para gerenciar o risco em suas estimativas.
O tipo de dados DIST
As cadeias de distribuição armazenadas,
cada uma em uma guia, em Construction
Project.xlsm, encapsulam milhares de
números em um elemento de dados
armazena dono que é conhecido como
formato XML. A ideia básica envolve
traduzir números em caracteres por meio

PMI Virtual Library | www.PMI.org | © 2011 Philip Fahringer, John Hinton, Marc Thibault, and Sam Savage

de uma tabela de códigos, como mostrado
na Figura 11. 1
Estes caracteres são então armazenados
com um cabeçalho de informações em
uma longa cadeia; uma DIST real deste
modelo é apresentada na Figura 12. A
cadeia inicia-se com o cabeçalho de
informações contendo o nome da DIST, o
seu valor médio e outros meta-dados tais
como o máximo, mínimo e o número de

ensaios. Isto é seguido pelo corpo da DIST,
que contém os ensaios numéricos
codificados como caracteres.

Tabela 4: Os parâmetros de multa.

Figura 11: Traduzindo números em caracteres ao criar uma DIST.

Figura 12: A DIST representando a duração da construção de uma casa.
______________________________
1

A codificação real é mais complexa. Visite ProbabilityManagement.org para mais informações.
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