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Resumo 

Introdução: A Simulação de Monte Carlo (SMC) é uma das principais ferramentas de 

apoio à decisão sob incerteza. Na literatura, sua aplicação ao problema do jornaleiro é 

clássica. Neste problema deve-se determinar qual é o tamanho do lote de compra de 

jornais que maximiza o lucro médio diário do jornaleiro. A dificuldade se deve ao fato 

de que a demanda diária de jornais é incerta e que os produtos não comercializados 

devem ser destinados à reciclagem por um valor menor que o custo de compra. 

Objetivo: Aplicar a SMC a uma variante do problema do jornaleiro, que consiste em 

impor uma penalidade financeira ao jornaleiro, caso a demanda diária de jornais não 

seja suprida. Metodologia: Considerou-se um caso hipotético no qual os jornais fossem 

comprados por R$ 2,50, em lotes de 50 unidades, e vendidos a R$ 3,00. Admitiu-se 

ainda que as sobras fossem vendidas para a reciclagem a R$ 1,00 e que a demanda do 

produto tivesse probabilidade igual a 0,10; 0,25; 0,35; 0,20 e 0,10 para os valores 100, 

150, 200, 250 e 300, respectivamente. Usando uma planilha eletrônica, aplicou-se a 

SMC para prever a demanda de jornais por 365 dias. Para cada lote de compra, 

calculou-se o intervalo de confiança do lucro médio diário. Resultados e Discussão: Os 

resultados revelaram que na ausência de penalidade (problema clássico) o lucro médio 

diário ótimo ocorre quando o lote de compra é de 150 unidades. Contudo, havendo 

penalidade, a decisão ótima pode modificar-se. Quanto mais alta for a penalidade, mais 

incentivos o jornaleiro terá para comprar lotes maiores de jornais. Se penalidade for 

igual a R$ 0,40, o lucro médio ótimo ocorrerá quando o lote de compra for 200 

unidades.  Conclusão: A SMC é útil para apoiar a decisão sob incerteza. Sua aplicação 

ao problema do jornaleiro mostrou que a decisão sobre o tamanho do lote de compra 

ótimo depende da existência ou não de penalidades impostas ao não atendimento da 

demanda. 
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