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O PROBLEMA DAS MÉDIAS - UM ERRO COMUM DAS ESTIMATIVAS EM PROJETOS | PERSPECTIVA 

AS NOVAS TECNOLOGIAS E PRÁTICAS GERENCIAIS OFERECEM UMA MANEIRA MELHOR DE ENTENDER E 
CONTROLAR OS RISCOS DE UM PROJETO. A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL INTERATIVA PROPORCIONA 
GRÁFICOS INTUITIVOS SOBRE RISCOS QUE PODEM SER UTILIZADOS NA DETECÇÃO E CONTROLE DE RISCOS 
OCULTOS, MESMO POR PARTE DE QUEM NÃO SEJA UM ESPECIALISTA EM ESTATÍSTICA. A FUNÇÃO DIST 
(DISTRIBUTION STRING) ESTABELECE UM PADRÃO NECESSÁRIO PARA A COMUNICAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA 
DAS INCERTEZAS EM PROJETOS, PERMITINDO AOS ESPECIALISTAS DA ORGANIZAÇÃO COMPARTILHAREM 
SEUS CONHECIMENTOS SOBRE AS INCERTEZAS EM TERMOS DE PRAZOS, CUSTOS E DEMAIS FATORES DE 
FORMA INEQUÍVOCA COM OS DEMAIS GERENTES DE VÁRIOS NÍVEIS.

O�problema�das�médias

Quanto tempo vai levar? Quanto vai 

custar?

As perguntas acima não têm uma úni-

ca resposta, mas um leque de possíveis 

respostas, cada uma delas com sua própria 

probabilidade de estar certa. A resposta não 

é apenas um número; é uma distribuição de 

probabilidade. “Lembro-me das distribuições 

de probabilidade quando estudei estatística”, 

as pessoas dizem, “pior que ir ao dentista”. 

Não se preocupe, novas e revolucionárias tec-

nologias e práticas de negócios tornaram o 

trabalho de distribuições intuitivo e atraente.

Reduzir uma incerteza a um único valor 

médio ou esperado joga fora uma porção de 

informações, e este é exatamente o mote do 

livro “O Problema das Médias”1 (“The Flaw 

of Averages”), que é um conjunto de erros 

observados quando um único número, ge-

ralmente uma média, toma o lugar de uma 

distribuição. Os erros de cálculo resultantes 

podem resultar em graves consequências em 

muitas áreas comerciais e governamentais, 

mas em nenhum outro lugar esses erros são 

tão impactantes quanto no gerenciamento 

de projetos. De fato, o problema das médias 

é um dos principais fatores que explica por-

que a maioria dos projetos geralmente está 

atrasada no cronograma, com orçamento es-

tourado e aquém das projeções.

Como exemplo, vamos apresentar um 

simples projeto de construção hipotético. 

Um casal mora numa casa na mesma pro-

priedade da mãe do marido, que é uma viú-

va idosa e mora na sua própria casa. O casal 

decidiu construir uma terceira casa maior 

no mesmo terreno para que todos possam 

morar juntos. Uma vez a casa pronta, eles 

irão reformar as duas casas antigas e colocá-

las para alugar. O gráfico de dependência do 

projeto é mostrado na Figura 1.

Perceba que uma vez terminada a nova 

casa, o casal e a mãe do marido podem dei-

xar as suas próprias casas, ao mesmo tem-

po em que começa a reforma.  

Imagine ser você o gerente desse proje-

to para uma firma de construções. Você tem 

muitos anos de experiência e tem toda uma 

lista de custos e prazos provenientes de pro-

jetos semelhantes. Você está preparando 

uma proposta para conseguir a empreitada. 

Seu chefe entra na sala e pergunta 

quanto tempo vai levar o projeto e qual vai 

ser o seu custo.

“Não sei”, você responde, “sempre há 

muitas incertezas nos custos e no tempo 

que leva uma construção ou reforma desse 

tipo”.

“Dê-me um número”, rosna o chefe, 

“afinal de contas, para que estamos lhe pa-

gando?”

“O Sr. aceitaria valores médios?”, você 

pergunta humildemente.

“Se é o melhor que você consegue”, ele 

responde.

“Isso é fácil”, diz você, orgulhoso de to-

dos os dados que foi acumulando ao longo 

dos anos. “Casas desse tamanho levam 12 

meses em média e custam 400 mil reais 

Figura 1: Gráfico de dependência.


