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RESUMO 

 

As orientações emanadas de Basileia indicam que as instituições financeiras 

aprimorem seus sistemas de análise de risco de projetos produtivos de longo prazo. 

Este estudo de caso visa demonstrar a utilidade do método de simulação estocástico 

Monte Carlo no processo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), para  avaliação de 

projetos, com vistas ao seu  aprimoramento, utilizando os critérios do VPL e TIR. Na 

análise de cenários, emprega-se uma metodologia com a estimação do Fluxo de 

Caixa Mínimo do Projeto (FCMP), utilizando-se como parâmetro a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), uma vez que para uma rentabilidade abaixo dessa taxa, o 

projeto deve ser preterido. O FCMP servirá também para se calcular o fluxo mínimo 

que viabiliza o financiamento proposto, a Taxa de Mobilidade do Gestor (TMG) e a 

Taxa Mínima de Eficácia (TME). A SMC poderá ser usada para formação do 

espectro FCMP e, com base em números aleatórios, calcular o risco do projeto. 

Classificam-se os resultados em duas ordens: de mercado e acadêmica. Primeiro se 

constata que há necessidade de adição do método estocástico à avaliação 

determinística de projetos. A formação do FCMP contribui na avaliação do risco do 

projeto para melhorar o seu gerenciamento; para medir a mobilidade da gestão no 

enfrentamento de fatores adversos micro e macroeconômicos, e para calcular a TME 

que caracteriza o esforço da gestão em tornar o projeto viável. Na outra categoria de 

resultados, percebe-se que a área de finanças, mais especificamente a avaliação de 

projetos, possui muitos temas ainda por pesquisar, haja vista as sugestões 

desencadeadas por esta dissertação, quais sejam: a metodologia do FCMP; a 

conceituação do risco de financiamento como função do risco de projeto e do risco 

de crédito; fatores de produção que provocam a rentabilidade acima da taxa mínima 

de atratividade. E para finalizar este estudo de caso, fecha-se a dissertação com um 

parecer conclusivo sobre a viabilidade econômico-financeira do fluxo de caixa 

estudado. 

 

Palavras-chave: Risco de projeto. Simulação de Monte Carlo. Fluxo de Caixa 

Mínimo do Projeto. Taxa de Mobilidade do Gestor. Taxa Mínima de Eficácia. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The guidelines issued from Basel indicate that financial institutions must improve 

their systems for risk analysis of long-term productive projects. This case study aims 

to demonstrate the usefulness of Monte Carlo stochastic simulation method in the 

process of Discounted Cash Flow (DCF), to evaluate projects, pointing its 

improvement, using the criteria of NPV (Net Present Value) and IRR (Internal Rate of 

Return). It is used a methodology reckoning Minimum Cash Flow of Project (MCFP) 

in scenario analysis, taking as parameter Minimum Attractive Rate of Return 

(MARR), since profitability is below that rate, the project should be rejected. MCFP 

will also work to estimate the minimum flow that enables the proposed funding, 

Manager Mobility Rate (MMR), and the Minimum Effective Rate (MER). Monte Carlo 

Simulation (MCS) can be used to form MCFP’s spectrum and, based on random 

numbers, to calculate project risk. The results are classified into two types: market 

and academic. First we can observe that is necessary the addition of the stochastic 

method to deterministic evaluation of projects. MCFP’s formation contributes to 

project risk evaluation, to improve its management, to measure mobility management 

confronting the adverse micro and macroeconomic factors, as well to calculate MER, 

that characterizes management effort to make the project feasible. In another 

category of results, we see there are many issues to be explored further in Finance, 

specifically in the project evaluation, from the suggestions triggered by this 

dissertation, namely: MCFP’s methodology; the concept of funding risk as function of 

project risk and credit risk; factors of production that cause the profitability above 

Minimum Attractive Rate of Return. Completing this case study, we present a 

conclusive opinion about the economic and financial feasibility of studied cash flow. 

 

Keywords: Project risk. Monte Carlo Simulation. Minimum Cash Flow of Project. 

Manager Mobility Rate. Minimum Effective Rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico de uma nação firma-se na acumulação de 

capital e por transformações profundas, a longo prazo nas estruturas basilares da 

economia, da cultura e da sociedade, e isto é asseverado por Cardoso (1995), 

compreendendo que para vencer o desafio do desenvolvimento das nações, 

especialmente no que concerne ao Brasil, se faz necessário reformas, buscando 

alcançar a estabilização econômica, liberação comercial, disponibilidade de 

qualidade gerencial, e também um sistema financeiro ágil e moderno. 

Financiamento é uma atividade que está naturalmente relacionada com o 

desenvolvimento econômico e, conforme Bresser-Pereira (2002), a atividade 

empresarial depende diretamente da possibilidade de financiamento. Afirma ainda 

que Schumpeter definia o empresário como aquele que, possuindo crédito, utiliza-o 

para financiar suas inovações, e, por fim, arremata a questão do desenvolvimento 

econômico versus financiamentos, asseverando que basta a taxa de juros ser 

inferior à taxa de lucro esperada para que faça sentido econômico o financiamento 

de projetos de investimentos. Entretanto, Lima (1991) diz que a acumulação de 

capital é expressa através de investimentos, limitados pela disponibilidade dos 

fatores de produção, inclusive do próprio capital, do volume de poupança existente, 

e tamanho do mercado. Daí advém uma questão clássica da economia: alocação de 

recursos escassos, o surgimento do problema de seleção de projetos de 

investimento, bem como a necessidade de análise para uma decisão com menores 

riscos.  

Imagina-se o volume de recursos financeiros necessários para financiar o 

desenvolvimento, quando Bresser-Pereira e Nakano (2002) afirmam que para o 

Brasil crescer, a um ritmo superior a 5% ao ano, é preciso ampliar os investimentos 

produtivos para um patamar acima de 25% do PIB. A condição para aquisição de 

qualquer bem é que o comprador possua meios de pagamento, e a obtenção dos 

meios de pagamento necessários à realização de uma despesa é o que Keynes, 

segundo Carvalho (2003), chamou de financiamento. Compreende-se, então, que o 

financiamento retira moeda de circulação, mantendo-a em reserva para uso 

posterior, quando o dispêndio daquele valor devolverá a moeda à circulação. 
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Keynes, diz Carvalho (2003), recusa a ideia de que a poupança financie o 

investimento, posto que poupança é uma alocação de um fluxo de renda recebido 

em um período, e o financiamento não utiliza renda em nenhum sentido. 

Para financiar seus projetos, uma empresa pode recorrer ao endividamento 

bancário, e a atividade de intermediação financeira não faz somente os meios de 

pagamento mudarem de mãos, conforme Carvalho (2003), mas também cria novos 

meios de pagamento sob a forma de depósitos à vista. Desta maneira, não importa a 

origem das reservas, mas sua forma, ou seja, o financiamento é a obtenção de 

poder de compra sob a forma de meio de pagamento por parte do investidor.  

Contudo, a atividade desenvolvida pelos bancos está a cada dia mais 

especializada, haja vista a acirrada competitividade que vem apresentando o 

mercado financeiro, que se traduz na busca de melhores índices de eficiência, 

conforme demonstra Maffili (2007). Além disso, as recorrentes crises econômicas 

mundiais, que revelam a fragilidade do mercado financeiro, justificam a adoção das 

medidas prudenciais, recomendadas pelo Comitê de Basileia. 

Os bancos de desenvolvimento podem possuir diferentes estruturas de 

capital, sendo, conforme Castro (2011), instituições públicas, privadas e de 

economia mista, assumindo a forma de organismos multilaterais, com atuação em 

diversas regiões, instituições de fomento ao desenvolvimento regional, e bancos de 

desenvolvimento nacionais. 

Com o objetivo de fomentar investimentos em áreas identificadas como 

prioritárias, e com a função anticíclica, em momentos de crise econômicas, os 

bancos de desenvolvimento contribuem para a estabilidade do sistema financeiro e 

são executores de programas de governos. Dessa forma, Castro (2011) diz que 

duas características marcam os bancos de desenvolvimento. Primeiro, atuar em 

segmentos de crédito pouco desenvolvidos pelo mercado privado, fornecendo 

recursos de longo prazo. Segundo, o risco deve ser contemplado de acordo com as 

prioridades de fomento, definidas pelo governo. 

Dessa forma, pode-se definir bancos de desenvolvimento como instituições 

financeiras que visam fomentar o desenvolvimento econômico de regiões 

deprimidas, fornecendo recursos de curto e longo prazos aos agentes econômicos, e 

buscando diminuir as desigualdades sócio-econômicas. 
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A análise da viabilidade econômico-financeira do projeto antecede a 

concessão de crédito de longo prazo, tema que este estudo irá se dedicar e  que, 

segundo Chieza e Ambros (2006), é um elemento de fundamental importância no 

processo de desenvolvimento econômico.  

Se, após a análise de viabilidade econômico-financeira do projeto produtivo, a 

decisão dos agentes financeiros for pelo apoio à implantação do projeto, redundaria 

em risco. Conforme Antonik (2004), a avaliação de risco deve ser uma preocupação 

constante, não devendo nenhuma empresa ou organização assumir riscos que não 

tenha condições de bancar. 

Para Macedo, Lunga e Almeida (2007), o dinheiro tem valor no tempo, e este 

conceito é baseado na avaliação de que uma unidade monetária hoje vale mais do 

que uma outra, que será recebida em data posterior. Daí porque as empresas 

empreendem esforços para receber seus créditos o quanto antes e pagar suas 

dívidas o mais tarde possível, desde que não sejam reajustadas ao longo do tempo. 

Dessa forma se verificou o Fluxo de Caixa Descontado (FCD) em apenas dois 

critérios de seleção de projetos produtivos: o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 

Interna de Retorno (TIR). Estes dois critérios são utilizados em conjunto para a 

tomada de decisão sobre o apoio financeiro que a instituição bancária deve oferecer 

ao empresário solicitante dos recursos, e podem medir o valor e a rentabilidade de 

um fluxo de caixa numa data determinada, isto é, a valor presente. 

Foi analisada a viabilidade de adoção do método de Simulação de Monte 

Carlo (SMC) para medir o risco no sistema determinístico do FCD, de tal maneira 

que se possa aferir a probabilidade de sucesso da estratégia escolhida, para 

realização do fluxo de caixa do projeto. Assim, a viabilidade do projeto é medida pelo 

cálculo do VPL e da TIR, e o método de simulação com números aleatórios entra no 

processo para aferir a probabilidade de efetivação desses valores. 

Para verificar a sensibilidade dos parâmetros de decisão (VPL e TIR), para a 

seleção de projetos, estimou-se cenários, de maneira a fundamentar melhor a 

decisão de deferir ou indeferir a solicitação de financiamento. Então se imaginou um 

cenário otimista, outro pessimista, e um terceiro que se denomina o mais provável 

de ocorrer. O parâmetro para estimar esses cenários de desenvolvimento do projeto 

produtivo foi a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) do projeto, que é definida pelo 

empresário, e que no caso do projeto em análise nesta dissertação foi de 12% a.a., 
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e que o agente financeiro, ao qual o projeto foi apresentado, tem como um dos 

parâmetros de decisão. Portanto, essa taxa balisou o cenário pessimista com a 

adoção de um Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto (FCMP), abaixo do qual o projeto é 

inviável e vem medir a eficácia do gerenciamento do projeto. 

Deixa-se claro que existem outros métodos de seleção de projetos, que 

podem ser utilizados em conjunto na análise, para uma tomada de decisão com 

maior consistência e menor risco. Ferreira (1995) cita mais três métodos de 

avaliação de projetos, além dos aqui analisados: o método da Série Equivalente 

Uniforme, o método do Pay-Back Period e o método da Razão Benefício/Custo. 

Porém, frisa-se novamente, será analisado neste trabalho apenas os métodos do 

VPL e da TIR, buscando-se viabilidade de se adicionar aos métodos referidos a 

ferramenta computacional de estimação por números aleatórios, para definição da 

probabilidade de ocorrência do fluxo de caixa. 

Os métodos puramente determinísticos revelam o potencial de riqueza que o 

projeto se propõe produzir, mas não expõem os riscos inerentes às realizações 

associadas ao fator tempo futuro, enquanto a SMC avalia com método estocástico 

os referidos riscos. 

 

1.1 Justificativa 

 

Os projetos produtivos são elaborados sob a condição de que, em operação, 

o fluxo de caixa projetado será atingido, pois como os agentes envolvidos no 

desenvolvimento operacional do projeto irão trabalhar para concretizá-lo, é 

admissível que ele se realize. O conceito de incerteza reflete dúvidas sobre o 

investimento a realizar e a intensidade com que atua sobre esse investimento. Esta 

intensidade aumenta se a variável tempo ( ) aumentar, isto é, quanto mais longo for 

o fluxo de caixa, maiores são as incertezas a seu respeito. 

Frise-se que a incerteza é por vezes confundida com o risco, pois este é 

definido como um valor conhecido de dispersão,  associado à distribuição de 

probabilidade com que o evento ocorre. Já a incerteza se define como dúvidas sobre 

eventos futuros que independem da ação tomada no presente, e é classificada em 

dois tipos: estocástica e léxica (PAMPLONA & MONTEVECHI, 2006 apud VON 

ALTROCK, 1995). 
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A estocástica está associada à probabilidade de um evento ocorrer; enquanto 

a léxica relaciona-se à intensidade com que o evento ocorre, como visto em 

Pamplona & Montevechi (2006). Assim sendo, há necessidade de se mensurar a 

probabilidade do resultado estimado do fluxo de caixa acontecer, e o 

desconhecimento dessa probabilidade eleva o risco. 

  

Algumas pessoas fazem distinção entre incerteza e risco em 
conformidade com a distinção sugerida pelo economista Frank Knight há 
cerca de 60 anos. A incerteza pode se referir a situações nas quais muitos 
resultados são possíveis, mas a probabilidade de cada um ocorrer é 
desconhecida. O risco, por sua vez, refere-se a situações nas quais 
podemos relacionar todos os possíveis resultados, assim como estabelecer 
a probabilidade de ocorrência de cada um deles. (PINDYCK E RUBINFELD, 
2010, p. 140).  

 

Pelos próprios conceitos de incerteza estocástica e risco, verifica-se que 

esses dois eventos estão ligados entre si. Da incerteza deriva o risco. Segundo 

Capelletto e Corrar (2008), risco para a atividade financeira, é a probabilidade de 

não obter o retorno esperado no investimento realizado. Portanto, mensurar o risco é 

avaliar a incerteza de realização do fluxo de caixa projetado, sendo primordial 

conhecer o nível desse risco a que o projeto está exposto. 

Inserindo-se a incerteza de realização do fluxo de caixa como variável, para 

se aferir o risco a que o projeto está exposto, e utilizando-se a técnica denominada 

Simulação de Monte Carlo (SMC), espera-se adicionar informações que assegurem 

ao agente financiador do projeto mais segurança em sua decisão do que na análise 

tradicional por métodos determinísticos, sem associação às ferramentas de cálculo 

da aleatoriedade dos eventos que redundam em risco. 

A importância da intermediação financeira para o mercado é que proporciona 

alavancagem na capacidade de consumo dos indivíduos e das empresas, tendo um 

efeito multiplicador na produção agregada e, por conseguinte, na renda da 

economia, conforme expõe Souza e Chaia (2000), que, continuando, atestam que as 

empresas têm buscado modelos sofisticados para estimar as chances de não 

pagamento do crédito, em face do risco de não cumprimento do compromisso na 

data aprazada. 

E nas palavras de Damodaran (2007), o risco permeia a vida diariamente. 

Sem correr riscos, não se pode progredir. Cada grande avanço na civilização 
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humana só foi possível porque alguém estava disposto a assumir riscos e desafiar o 

status quo. Partindo deste princípio, diz ele que, por definição, o risco deve ter dois 

atributos: a incerteza sobre o resultado e o impacto sobre a utilidade. E define risco, 

de uma forma geral, como sendo um evento onde não há informação suficiente para 

avaliar a probabilidade e as consequências. Sobre finanças, Damodaran (2007) diz 

que o risco é a variabilidade dos retornos sobre o investimento em torno de um 

retorno esperado. E assim, fazendo uma análise do risco na crise econômica de 

2008, diz que os bancos mais afetados foram os que assumiram o risco que não 

entendiam. 

Portanto, pode-se formular o seguinte problema: como mensurar a 

probabilidade de realização do fluxo de caixa esperado de empreendimentos 

produtivos, de tal forma que o financiador do projeto possa decidir com 

conhecimento sobre o risco total a que está sendo exposto? 

Como hipótese de respostas a essa pergunta, tem-se que toda base atual de 

análise de projetos, nos bancos de desenvolvimento, está nos modelos 

determinísticos, e, por eles, o que se avalia nos empreendimentos produtivos é a 

capacidade de geração de fluxos de caixa. E, no entanto, a incerteza de que esse 

fluxo de caixa se efetive não é quantificada. Assim sendo, a hipótese estabelecida é 

que se pode quantificar a incerteza pela definição da exposição ao risco dos 

empreendimentos produtivos pela avaliação de projetos por sistemas 

determinísticos, utilizando o método estocástico de SMC. 

Os reguladores bancários vêm desde a Grande Depressão de 1929, conforme 

relata Kapstein (1991 apud Johnson and Abrams, 1983), buscando formas de legar 

à sociedade um sistema financeiro com mais segurança. Desta maneira, foi criado 

em 1974, conforme Maia (1996), o Comitê de Regulamentação e Supervisão 

Bancária (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), que segundo Bampi et 

al (2008), propôs, em 1988, um acordo de capital, cujo principal objetivo era 

fortalecer o sistema bancário por meio da recomendação de constituição de um 

capital mínimo por parte dos bancos, de forma a minimizar os riscos de insolvência 

e, por consequência, os riscos sistêmicos. 

Informa o BACEN (2011), que no Brasil o chamado Acordo de Basileia I foi 

implementado através da Resolução 2.099, de 17/08/1994, e em 1996 foi publicada 

uma emenda ao Acordo da Basileia de 88, incorporando ao capital exigido uma 
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parcela para cobertura dos riscos de mercado. Ainda conforme o BACEN (2011), o 

Comitê divulgou em 2004 uma revisão ao Acordo de Capital da Basileia, que ficou 

conhecida como o Acordo da Basileia II. 

O Acordo de 2004, denominado de Basileia II, está fincado em três pilares, 

onde, segundo Pereira (2006) e Freitas (2008), o primeiro versa sobre os requisitos 

e exigências para a formação do limite mínimo de capital dos bancos; o segundo 

trata do processo de exame e supervisão bancária que as autoridades regulatórias 

em cada país devem exercer; e o terceiro refere-se aos procedimentos 

disciplinadores do mercado financeiro e às exigências de informação, chamando a 

atenção para a necessidade de transparência. 

Assim Basileia II colocou as diretrizes para a análise de crédito, e pode-se 

constatar em Pereira (2006) que essas condições ficaram definidas em dois métodos 

para calcular o risco de crédito: o standard e o de ratings, sendo que este último 

possui duas formas de estimação, uma versão simplificada ou foundation, e outra 

avançada ou advanced.  

Frise-se que no Pilar 1, o Comitê de Basileia estabeleceu - veja-se Boechat e 

Bertolossi (2001) - um caráter evolutivo ao assegurar incentivos, sob a forma de 

menor alocação de capital regulador, para as instituições financeiras que adotarem 

modelos mais apurados de cálculo para suas exposições ao risco. 

Em consonância com o novo acordo de capitais, precisa-se sofisticar e inovar 

na análise e avaliação da viabilidade econômico-financeira  de projetos, partindo de 

um método determinístico para adicionar o cálculo do risco através da SMC, que se 

utiliza de modelo estocástico de cálculo da probabilidade, tornando o modelo 

puramente determinístico em determinístico-estocástico, pois em Freitas (2008) e 

Boechat e Bertolossi (2001) já citados, isso fica claro quando dizem que Basileia II 

está mais voltada para o incentivo de ferramentas de gerenciamento de risco por 

parte das instituições financeiras.  

O Acordo de Basileia III ainda não existe. Na verdade é um conjunto de 

propostas de emendas ao Basileia II, conforme ANDIMA (2011), vez que este último 

acordo está sendo considerado insuficiente pelo próprio BIS - Bank for International 

Settlements (jun, 2011), seja em concepção, seja na métrica utilizada. 
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O foco de Basileia III é o patrimônio comum, de acordo com Caruana (2010), 

que é o componente da mais alta qualidade do capital dos bancos (ações ordinárias 

e lucros acumulados). 

A implantação de Basileia III seguirá até 2019, com a composição de dois 

fundos para reserva de capital, denominados de reserva de conservação e de 

reserva contracíclica. O novo Acordo que se desenha ainda propõe a criação de um 

padrão de liquidez global, e um índice de financiamento líquido estável, em que o 

primeiro irá medir a liquidez de cada banco no curto prazo, e o segundo a longo 

prazo, demonstrando toda a preocupação dos reguladores internacionais do sistema 

financeiro com a estabilidade bancária no longo prazo, advinda a partir dos 

financiamentos. 

Dessa forma, este trabalho busca aprimorar o resultado final da avaliação de 

projetos produtivos, estimando a exposição ao risco através do cálculo pelo método 

determinístico-estocástico, e utilizando os parâmetros VPL, TIR, FCMP, TME, TMG, 

bem como a técnica de SMC, fazendo desse modo que o financiador possa decidir 

sobre a liberação do crédito ou não, com um maior conhecimento do risco a que irá 

incorrer. 

 

1.2 Delimitação do tema 

 

Esta dissertação se deterá apenas ao estudo de um modelo de decisão para  

melhor alocação do capital financeiro, com o objetivo imediato de trazer subsídios 

sobre os quais os financiadores de projetos produtivos possam decidir a respeito da 

concessão de crédito à implantação do projeto em estudo. 

A análise de projetos tradicional, aplicada pelas instituições financeiras, está 

alicerçada nos cálculos do VPL e da TIR, e outros indicadores de retorno positivo 

que o projeto apresente, conforme pode-se verificar nos sites dos bancos de 

fomento instalados na região, Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB, e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES  (sites acessados em 

12/03/2011). 

O BNB, maior instituição financeira da América Latina voltada para o 

desenvolvimento regional, atua como órgão executor de políticas públicas do 

Governo Federal do Brasil, e disponibiliza, aos projetistas e empreendedores em 
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geral, software para elaboração de projetos e modelos de cartas-consulta em que 

são solicitados explicitamente a informação do VPL projetado e o cálculo da TIR. Da 

mesma forma, o BNDES disponibiliza em seu site um software com o modelo de 

projeção financeira, acompanhado de orientações gerais para apresentação de 

propostas de financiamento, onde também é solicitada a informação da TIR 

calculada com base no fluxo de caixa, além de outros indicadores econômicos e 

financeiros. 

Essa postura dos bancos de fomento está assentada em conceitos 

determinísticos da viabilidade econômico-financeira do projeto. Em Lapponi (2007) 

isso se justifica da seguinte forma: retornos maiores que o esperado são bem 

vindos, fato que leva ao VPL também maior que o projetado; porém retornos 

menores que os previstos no projeto denotam um VPL menor que o estimado ou até 

mesmo negativo. Porém deve-se perceber que, por si só, um VPL maior deve 

transparecer também maior risco do que um VPL menor. Mas o que caracteriza o 

risco no projeto é a incerteza de realização do retorno esperado conforme calculado, 

e estes não são avaliados pelos bancos de desenvolvimento em suas análises de 

projetos. 

Muito embora entenda-se que o risco total é composto pelo risco sistêmico e 

não-sistêmico, neste trabalho, considerar-se-á que fatores exógenos não implicam 

em risco sistêmico, posto que, conforme Carvalho (2005), este refere-se à 

possibilidade de que um choque localizado em uma célula do sistema financeiro se 

espalhe por todo o sistema, levando a economia a um colapso. Diz ainda que para a 

grande maioria dos economistas, o sistema financeiro exibe como uma sombra, o 

risco sistêmico que pode se manifestar em qualquer estágio do ciclo operacional, e 

isso o diferencia dos outros setores da economia. Portanto, neste trabalho, será 

considerado que o setor produtivo não estará exposto ao risco sistêmico, uma vez 

que a apresentação de problemas de produção e, consequentemente, financeiros 

numa determinada unidade produtiva, não afetará outras unidades de maneira 

generalizada a ponto de levar o risco de bancarrota para todo o setor. Muito pelo 

contrário, as outras empresas do setor poderão ser afetadas sim, porém de maneira 

benéfica, pois irão ocupar os espaços vazios da demanda deixados pela empresa 

em dificuldades operacionais e/ou financeiras, e buscarão atender a demanda 

superior agora existente. 
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A intenção aqui é medir o risco que o empreendimento estará exposto, 

considerando a competitividade altamente agressiva dos mercados, e exigindo 

dinâmicas administrativas cada vez mais eficientes para que se melhore a margem 

de lucro. Assim sendo, introduzir-se-á a incerteza como variável do risco total no 

processo de análise da viabilidade econômico-financeira de projetos, e a partir daí 

aquilatar-se-á a importância dessa variável na realização do fluxo de caixa no prazo 

esperado. 

Isso se fará através da distribuição de frequência da capacidade de 

pagamento obtida, via o método de SMC, modelo de simulação estocástica que se 

utiliza da geração de números aleatórios para atribuir valores às variáveis do modelo 

que gerou o fluxo de caixa em análise. 

 

1.3 Objetivo geral: 

 

Estimar o risco de realização do fluxo de caixa de projetos produtivos, sob a 

ótica do financiador, utilizando-se o método estocástico denominado de Simulação 

de Monte Carlo na avaliação econômica-financeira pelos critérios de decisão do 

Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

1.4 Objetivos específicos: 

 

a) Apresentar as metodologias tradicionais de análises econômico-

financeiras de projetos produtivos relativas aos critérios de seleção de projetos 

definidos no objetivo geral; 

b) Diagnosticar os fatores de riscos a que os investimentos 

produtivos estão expostos; 

c) Dimensionar o risco a que o projeto produtivo incorre, através do 

estudo de seu fluxo de caixa como uma forma de subsidiar a decisão do aporte de 

crédito pelo financiador do projeto; 

d) Realizar estudos de cenários nos modelos determinísticos-

estocásticos, definindo parâmetros de decisão; 
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e) Utilizar a técnica de Simulação de Monte Carlo para avaliação 

do projeto, de forma a estimar a probabilidade de insucesso na realização do fluxo 

de caixa. 

 

1.5 Metodologia 

 

Avaliam-se empresas pelos sistemas determinísticos, nos quais pode-se 

utilizar variáveis como, por exemplo, o lucro por ação pela técnica de avaliação 

contábil e pela técnica do Fluxo de Caixa Descontado. Uma avaliação consistente 

deve conter, além da análise do fluxo de caixa, o cálculo do custo de capital, além 

das premissas da estrutura de capital. 

Na análise de projetos deve-se ter o cuidado de se verificar que a exposição 

ao risco que a empresa incorre também se dá por práticas administrativas que 

devem ser investigadas, para se aquilatar adequadamente o risco a que o novo 

projeto está exposto. Essa exposição ao risco poderá ser averiguada através do 

balanço patrimonial, pela receita não-operacional, pela comparação da rentabilidade 

da empresa com a rentabilidade do setor em que ela atua, pela necessidade de 

capital de giro, bem como pelo endividamento de curto e longo prazos. 

Para análise do risco deve-se comparar as variáveis do balanço patrimonial 

de outras, retiradas das projeções calculadas e inseridas no projeto, tais como a 

receita total, o custo total, o lucro total, rentabilidade do capital, e a criação de valor 

pela empresa, de extrema importância para avaliação do seu desempenho. 

Entretanto, para Copeland (2000), esta avaliação deve estar atrelada a uma 

perspectiva de longo prazo ao gerenciamento dos fluxos de caixa, tanto da 

demonstração dos resultados, como do balanço patrimonial, sabendo como 

comparar os fluxos de caixa de diferentes períodos ajustados por seus riscos. 

Para utilização do modelo de SMC, seguiu-se a metodologia que Medeiros 

Neto e Oliveira (2010) descrevem graficamente, conforme temos abaixo: 
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Figura 1 – Etapas de aplicação do modelo estocástico pelo método de SMC 
 

    

    Desenvolvimento do       Definição das   Simulação de   Análise dos  

    modelo de avaliação       variáveis estocásticas  Monte Carlo  resultados 

    determinístico 

 

Fonte: Medeiros Neto e Oliveira (2010) 

 

 Seguindo o modelo acima indicado por Medeiros Neto e Oliveira (2010), 

desenvolveu-se a primeira etapa, e para isso precisa-se ter o fluxo de caixa do 

projeto produtivo que se deseja analisar. O fluxo de caixa do projeto deve ser aquele 

que irá determinar a capacidade de pagamento, baseado na Demonstração de 

Resultado do Exercício (DRE), um instrumento contábil, mas que no projeto é 

construído a partir das projeções financeiras efetuadas para variáveis do tipo: receita 

bruta, impostos faturados, receita operacional líquida, matéria-prima, despesas 

administrativas, lucro operacional, capacidade de pagamento, sendo denominado 

quadro de capacidade de pagamento. 

 A capacidade de pagamento aqui definida é aquela que remunera o 

investimento e que dará suporte ao financiamento bancário, posto que se está 

verificando a probabilidade do fluxo de caixa se realizar, demonstrando que o projeto 

tem condições de remunerar os recursos de terceiros. Dessa forma, a capacidade de 

pagamento passa a definir o quadro do fluxo de caixa em estudo. 

A partir do quadro de capacidade de pagamento se constrói a primeira etapa, 

isto é, analisa-se o projeto calculando-se os VPL e TIR do fluxo de caixa inicial.  

Após os devidos ajustes nas variáveis escolhidas, de acordo com os critérios do 

agente financiador, se procede o recálculo dos VPL e TIR, para comparação com o 

anterior e se perceber a sensibilidade do fluxo de caixa a alterações na sua estrutura 

de receita, custos e despesas. 

 Portanto, os dados da primeira etapa do processo de aplicação do modelo da 

Simulação de Monte Carlo vêm calculados no projeto. Todavia, deve-se recalculá-

los, até porque se os critérios de avaliação forem diferentes dos critérios de 

elaboração (e normalmente o são, pois os interesses do empreendedor são 

diferentes do interesse do financiador), os referidos dados serão também diferentes. 
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 A segunda etapa do processo é determinar as variáveis representativas, os 

direcionadores das variáveis (variáveis de entrada) e as variáveis de saída, para 

utilização na Simulação de Monte Carlo (SMC). Os direcionadores das variáveis 

serão aqueles que servirão para ajustar as variáveis representativas, conforme os 

critérios do analista e agente financeiro. Assim, num projeto produtivo, os 

direcionadores de variáveis poderão ser determinados a partir dos resultados 

econômicos do setor estudado, ou pelas variáveis macroeconômicas. Por exemplo: 

1) Direcionadores a partir do setor em estudo: 

a) variação da produção física do setor econômico ou da atividade produtiva 

objeto do projeto; 

b) variação da receita do setor econômico ou da atividade produtiva em 

análise. 

2) Direcionadores a partir da economia do país como um todo: 

a) variação  da economia do país (PIB – Produto Interno Bruto); 

b) variação do índice de preços (inflação). 

Os direcionadores de variáveis podem ser tanto os valores efetivos, 

registrados na economia do país, para uma análise do tipo ex post ou de uma 

previsão, para as análises do tipo ex ante. 

 Esses direcionadores serão aplicados sobre as variáveis representativas para 

o cálculo, pelo sistema determinístico-estocástico, dos critérios de decisão. Como já 

sinalizado acima, deverão ser escolhidas as variáveis representativas no quadro 

capacidade de pagamento, dentre o conjunto das receitas, custos e despesas que 

serão afetadas pelos direcionadores de variáveis. 

 As variáveis de saída deverão ser o VPL e a TIR, posto que o que se vai 

medir é a probabilidade de realização do VPL e de o projeto remunerar o capital, 

comparando-se esta taxa com a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

 A terceira fase é a execução da SMC que será feita com o auxílio do software 

Crystal Ball® da Oracle, utilizado em modelo demo, com direito de uso por 30 dias, 

restrita à utilização não-comercial, sendo suficiente para realização deste trabalho. 

Este aplicativo funciona em conjunto com o Microsoft Excel®. 

Continuando, nesta fase da dissertação, far-se-á o estudo da probabilidade de 

realização do fluxo de caixa do projeto através do processo de análise do risco de 
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realização do retorno. Este processo de análise será realizado através do método de 

simulação estocástico, denominado de Monte Carlo. 

Seguindo o processo de conhecimento do risco, faz-se a análise de cenários 

e utilizando o Microsoft Excel, se calcula o Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto 

(FCMP), através da função NPV (VPL) associada à TMA como a taxa expressiva da 

TIR, isto é, a rentabilidade que anula o fluxo de caixa será a TMA. Esse cálculo se 

faz após sensibilizar as variáveis representativas com os novos direcionadores de 

variáveis, definidos no conceito de análise ex ante, observando que este seria o 

cenário pessimista, pois com uma rentabilidade abaixo da TMA o projeto deve ser 

rejeitado. A partir do FCMP se obtém a Taxa de Mobilidade do Gestor (TMG) e a 

Taxa Mínima de Eficácia (TME). Ciente desses dois cenários, analisa-se um terceiro 

que se denomina o mais provável, o qual se fixa naquela situação que o analista 

imagina ser a mais provável de ocorrer com o projeto. 

E para subsidiar este estudo de caso, utilizar-se-á um projeto produtivo já 

submetido a análise bancária pelo método determinístico tradicional para concessão 

de crédito, e incorporar-se-á direcionadores de variáveis, a partir da perspectiva do 

cenário macroeconômico para o horizonte do projeto, direcionadores esses que 

sensibilizarão a demanda do produto e os custos de produção e administrativos. 

Conforme o critério estabelecido, serão utilizadas como variáveis representativas, os 

custos de produção e administrativos que representem mais de 5% da Receita 

Operacional Líquida (ROL). 

Conforme exposto acima, este estudo de caso será efetuado com a análise 

de um projeto que passou pelo crivo de uma análise de viabilidade econômico-

financeira tradicional, sendo aprovado pelo agente financeiro, e implantado. 

Porém, frisa-se que os valores expostos no quadro da capacidade de 

pagamento, isto é, os valores do projeto, foram descaracterizados para resguardar o 

sigilo sobre a identidade da empresa pleiteante do crédito e de seus negócios. 

Com esses dados realizar-se-á a aplicação do método estocástico de SMC, 

com o intuito de verificar se esse método adiciona benefícios ao processo de análise 

de viabilidade econômico-financeira de projetos e, por conseguinte, se auxilia o 

processo de decisão na concessão de crédito. 

Para que o interesse por este trabalho se manifeste concretamente, ele 

deverá oferecer, como produto final, ferramentas que facilitarão a compreensão dos 
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riscos que envolvem um investimento produtivo, ajudando o processo de decisão 

dos financiadores, que irão conceder crédito para implantação do projeto. Na quarta 

fase, conforme a figura 1 acima, se faz a análise dos resultados encontrados com 

parecer conclusivo e as recomendações. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação será dividida em quatro capítulos, a conclusão e mais as 

referências bibliográficas. O segundo capítulo está voltado para o embasamento 

teórico-científico da proposição, no sentido de apresentar o que foi desenvolvido na 

academia sobre o assunto, tratando-se, sobretudo, de uma dissertação que busca 

formatar um modelo teórico para avaliar o risco, com a utilização de ferramentas 

econométricas que estão inseridas nos instrumentos computacionais de apoio à 

análise de projetos, além do fito de subsidiar a decisão de deferimento de crédito 

para implantação do projeto. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia deste trabalho, por meio da 

exposição das formas de como se desenvolveram os cálculos dos valores de 

critérios selecionados (VPL e TIR), e da probabilidade de sucesso do 

empreendimento analisado, utilizando programas computacionais em apoio a este 

estudo de caso. 

Foram verificados os dados de um projeto de médio porte, cuja empresa 

solicitou crédito a um banco de desenvolvimento regional, contendo as condições 

necessárias para este estudo.  

Na quarta parte, com base no projeto que está servindo de estudo de caso, e 

que já foi de fato analisado pelo banco e implantado pela empresa pleiteante de 

apoio financeiro, baseado na análise determinística, serão incorporadas às 

informações de decisão, os resultados dos cálculos obtidos através do método de 

simulação aleatória, que será utilizado ao longo deste trabalho, finalizando com as 

conclusões. 

As citações, observações, análises e conclusões relacionadas a quaisquer 

referências ao Banco do Nordeste do Brasil, contidas neste trabalho acadêmico, e 

suas eventuais implicações, são de inteira responsabilidade do autor, e não 
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representam, necessariamente, o pensamento e a concordância do banco, nem de 

seus administradores. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O projeto de investimento é a configuração de um órgão, cuja força vital ao 

ser implementado gerará valor demonstrado através do fluxo de recursos financeiros 

que o alimenta. Dessa forma, um projeto, assim como os organismos vivos da 

natureza, nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e por fim, perece. Lapponi 

(2007) lembra que uma empresa é, na verdade, uma carteira de projetos de 

investimentos, estando, portanto, em constante renovação. Senge, Nobre & Nobre 

(2003), asseveram que a empresa é um organismo vivo, e diz que, de uma forma 

geral, reorganizações e programas corporativos de redução de custos ou 

reengenharias podem até ser implementados sem uma discussão com o corpo de 

funcionários, e sem uma descentralização da liderança, que a partir da superior 

administração, pode impor as mudanças que a empresa está a requerer. Entretanto, 

uma forma de resolver esses problemas é compreender que a empresa é algo vivo, 

um organismo latente, e é por isso que, quando se deseja alterações 

organizacionais profundas, é preciso que haja mudança dentro das pessoas, 

concluem. 

Soares & Consenza (1997), compartilhando desse conceito, dizem que as 

empresas podem ser comparadas a organismos formados por um conjunto de 

órgãos, que cumprem sua finalidade através de funções gerais e específicas. Neste 

contexto se vê em Lapponi (2007) que o projeto é um esforço com início e fim 

delimitados e empreendido para geração de um produto ou serviço. 

A Organização das Nações Unidas - ONU, define projeto, como um 

empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades 

interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro 

dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados. (ONU, 1984 apud 

APREMAVI, 2001). 

O projeto é essencialmente um planejamento estratégico, um instrumento 

gerencial, e por isso mesmo, para  a tomada de decisão de investir, de maneira a 

minimizar riscos, o investimento produtivo deve ser precedido da elaboração e 

análise de um projeto, o qual comporá um conjunto de informações, cálculos e 

projeções, dos seus diversos componentes que se interrelacionam e que irá indicar 

ou contra-indicar a realização do empreendimento em estudo. 



 

33 

 

 

Para a efetiva elaboração de um projeto, Santos (1998) lista as seguintes 

etapas: estudo de mercado, tamanho, localização, engenharia e custos, sendo que a 

variável ambiental deve estar contida em todas as etapas, pois cada etapa tem sua 

vertente ecológica. No entanto, o Banco de Desenvolvimento de Angola (Banco, 

2008) em seu SEAPRO – Sistema de Elaboração e Análise de Projetos: um estudo 

de caso, orienta que entre as etapas de elaboração do projeto sejam incluídas 

inicialmente, além das já mencionadas, duas outras etapas, sendo a primeira 

denominada projeto, que nada mais é do que uma introdução, onde este é 

apresentado sucintamente, e a segunda referente à identificação da empresa 

proponente, onde constará os seus aspectos legais e administrativos. Percebe-se 

então que projetos são o planejamento da empresa para realização de determinado 

objetivo, onde se registra de forma detalhada todos os aspectos jurídicos e 

administrativos, técnicos e de localização, de mercado, econômicos e financeiros, 

sociais e ambientais, de maneira que seja realizado em determinado período. 

Frise-se que não se insere no projeto apenas as informações de caráter 

absoluto, mas também aquelas de caráter relativo, pois Simonssen e Flanzer (1974), 

no que concerne a estrutura de um projeto, dizem que, se deve incluir, por exemplo, 

indicadores de liquidez, de capital de giro, rotação de estoques, de rentabilidade, 

evolução da produção, e outros. Inclusive, pedem também informações sobre os 

benefícios macroeconômicos do empreendimento, tais como a contribuição do 

projeto para a renda nacional ou regional, para a arrecadação fazendária, para 

população economicamente ativa e para as importações e exportações, se for o 

caso de o projeto interferir no balanço de pagamentos. 

Fazendo a análise do Projeto Boeing 777, Bordeaux-Rêgo e Santos Silva 

(2001) inicialmente estudaram o mercado e fizeram uma análise dos aspectos 

macroeconômicos como um subitem deste que intitulou de análise setorial, para em 

seguida nomear as vantagens competitivas do projeto e fazer a análise do ambiente 

externo com suas ameaças, oportunidades e o ambiente interno, com suas forças e 

fraquezas, estas nas áreas de marketing, finanças, produção e estrutura 

organizacional. 

Continuando a análise do mercado em que o projeto está inserido, os autores 

passaram para o benchmark ou a análise da concorrência, observando vantagens e 

desvantagens que o projeto possui quanto a este aspecto. 



 

34 

 

 

Após isso, Bordeaux-Rêgo e Santos Silva (2001), fizeram a avaliação 

econômico-financeira, se detendo apenas na análise determinística a saber: 

a) O cálculo do valor do projeto foi através do FCD - Fluxo de Caixa 

Descontado para determinação do VPL; 

b) Custo do capital ponderado: 

i. Custo do capital para o acionista, através do CAPM1, 

ii. Custo do capital do credor, 

iii. Custo do capital da empresa (WACC)2. 

Para Oliveira (2008), todas as fontes de capital da empresa são consideradas 

para o cálculo da WACC, atentando para a proporção de cada parcela de capital no 

total das fontes que constitui o investimento. Assim sendo, um investimento que 

tenha um retorno percentual superior ao WACC propicia à empresa lucro econômico, 

pois permite remunerar o capital próprio e de terceiros, e o excedente é o valor de 

riqueza gerado pelo investimento. 

Oliveira (2008), informa que o WACC é obtido pela aplicação da seguinte 

fórmula: 

      
 

   
      

 

   
                     (1) 

Onde: 

  : custo de capital próprio; 

  : custo de capital de terceiros; 

  : alíquota de imposto de renda da empresa; 

 : montante de capital próprio; 

 : montante de capital de terceiros. 

Tempos depois, em maio de 2002, um dos autores do artigo, Ricardo 

Bordeaux-Rêgo, faz outras considerações: “... é importante perceber que, apesar de 

muitas vezes termos um VPL positivo, isto não garante o sucesso do projeto, (sic)” 

Bordeaux-Rêgo e Santos Silva (2001), atestando a existência de risco de realização 

do fluxo do caixa projetado. 

                                                 

1 Calculado o Capital Asset Pricing Model - CAPM ou Custo do capital próprio, pela fórmula abaixo: 

                 

Onde: • Ke é o retorno esperado pelo ativo; • Rf é o retorno de um ativo livre de risco; • β é o risco 
sistemático ou não-diversificável de um ativo diante do mercado; • Rm é o retorno esperado de uma 
carteira de mercado; • (Rm – Rf ) é o prêmio pelo risco da carteira de mercado. 
2 Weighted Average Cost of Capital 
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Em outro estudo de análise e avaliação de empresas, São José, Santos 

Júnior e Bordeaux-Rêgo (2010), aplicam dois métodos, sendo o primeiro pelo FCD - 

Fluxo de Caixa Descontado para se calcular o VPL, e que relaciona o valor de um 

ativo ao valor presente de seus fluxos de caixa futuros. A Avaliação Relativa por 

Múltiplos do EBTIDA (earnings before interests, depreciation and amortizations - 

lucro antes de juros, impostos depreciação e amortizações), é o segundo método por 

eles utilizado, e vem determinar o valor de um ativo com base na precificação de 

ativos comparáveis em relação a uma variável comum, tal como ganhos, fluxos de 

caixa, valor contábil ou vendas. 

Convém esclarecer neste momento que, segundo Damodaran (2010), há 3 

métodos de avaliação de empresas: valor de liquidação que é baseado no valor 

contábil dos ativos ajustados por algum índice de inflação durante o período, além 

de outros dois modelos, que são exatamente os utilizados por Bordeaux-Rêgo e 

Santos Silva (2001), abaixo explicitados. 

Para o método de FCD, Bordeaux e Santos Silva (2001) partem da análise de 

quatro variáveis. 

Fluxo de Caixa Líquido, que verifica a capacidade de geração futura de caixa 

pelos ativos da empresa. Os fluxos de caixa livres serão obtidos pelos lucros 

operacionais, após o pagamento dos impostos, acrescidos de despesas que não 

foram saídas de caixa, tal como a depreciação, e ainda deduzidos os investimentos 

em bens de capital e a variação do capital de giro líquido, observando que o capital 

de giro líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, o 

resultado é o Fluxo de Caixa Livre para a Empresa. 

Ao serem descontados os fluxos de caixa para os acionistas3 será obtido o 

valor da empresa para os mesmos, pela taxa exigida pelos investidores sobre o 

capital próprio. O valor exclusivamente da empresa poderá ser obtido a partir dos 

fluxos de caixa livres para a empresa e de seu valor terminal, pressupondo que os 

fluxos de caixa crescerão a uma taxa uniforme sustentada por um tempo 

indeterminado. 

                                                 

3 O fluxo de caixa para o acionista é calculado ao deduzir-se do fluxo de caixa livre os juros líquidos e 
a amortização de empréstimos, bem como ao adicionar-se o valor de novos empréstimos. (Silva, 

2006, p. 23). 
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A partir do Fluxo de Caixa Líquido pode-se calcular o valor da empresa 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

                   
   

      
 

             

      
 
        (2) 

Onde:  

FCt = Fluxo de Caixa no tempo t; 

r = Taxa de desconto; 

n = período de projeção. 

Nota: Taxa de desconto - esta é a taxa em que os fluxos de caixa serão descontados e trazidos a 

valor presente, refletindo da melhor maneira o custo de oportunidade e riscos a que a empresa 

ou projeto estão incorrendo. 

 

 Pela fórmula acima, percebe-se que o valor exclusivamente da empresa é 

aferido através da soma do Fluxo de Caixa Líquido Descontado (FCLD), mais o valor 

terminal trazido a valor presente, descontado à taxa de desconto, que deve 

considerar o custo de oportunidade. 

 De acordo com Correia Neto (2005), o método de FCD exige que seja 

descontado a uma taxa de desconto ou Taxa Mínima de Atratividade (TMA) para 

uma data presente, encontrando-se assim o VPL de acordo com a fórmula de valor 

presente de capitalização composta, conforme fórmula abaixo que considera 

também o número de períodos (t) que deverão ser descontados: 

      
   

         
 
            (3) 

Correia Neto (2005) esclarece que a taxa de desconto utilizada é o custo 

médio ponderado de capital (WACC), pois esta incorpora todos os custos financeiros 

das fontes de financiamento da empresa, ponderados pelo seu peso representativo 

no financiamento total da empresa. Portanto, a WACC é um parâmetro aceitável 

para a TMA. 

Entretanto, a fórmula do valor presente exposta acima, somente avalia fluxos 

de caixa finitos, com horizonte temporal definido, conforme conceitualmente são os 

projetos econômicos financeiros. Pelo postulado contábil da continuidade, todavia, 

sabe-se que a natureza das empresas de uma forma geral é infinita, isto é, sem data 

definida para encerrar suas atividades, diferentemente dos projetos. 
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Tratando desse aspecto das empresas, Iudícibus (1994) diz que as empresas 

são consideradas empreendimentos em andamento (going concern) até 

circunstância esclarecedora em contrário, e seus ativos devem ser avaliados de 

acordo com a potencialidade que tem de gerar benefícios futuros para a empresa na 

continuidade de suas operações, e não pelo valor de que se poderia obter se fossem 

vendidos como estão num momento fixo do tempo, isto é, no estado em que se 

encontram em dado momento. Com base nessa evidência, Correia Neto (2005) 

apresenta o Modelo de Gordon, o qual avalia fluxos de caixa infinitos ou em 

perpetuidade. 

Assim, o Modelo de Gordon pressupõe que em uma perpetuidade pode haver 

crescimento dos fluxos de caixa a uma taxa constante g, e é considerada a hipótese 

de que esta taxa deve ser necessariamente menor do que a TMA que representa a 

mínima remuneração do investimento admitida pelo empresário. O Modelo de 

Gordon é concretizado através da seguinte fórmula: 

                
  

      
        (4) 

Ou aplicando-se a seguinte equação: 

                
     

      

      
        (5) 

Onde: 

FCEn  é o fluxo de caixa no último ano de projeção; 

g é a taxa de crescimento perpétuo; 

WACC, custo médio ponderado de capital, a taxa de desconto. 

Notas: 1 - Valor Terminal ou Residual - no fim do período de estimação dos fluxos de caixa, serão 
quantificados pelo valor residual ou valor terminal, e este será uma estimativa de valor 
presente que a empresa terá a partir do período de projeção. 

 2 - Período de Projeção, o qual se refere ao tempo em que o fluxo de caixa deverá ser 
projetado. 

 

 A taxa de crescimento dos fluxos de caixa (g) é obtida, conforme Assaf Neto 

(2010), multiplicando-se a taxa de reinvestimento dos fluxos operacionais de caixa 

(b) pela taxa de retorno do capital aplicado (r), resumida na fórmula seguinte: 

g = b x r           (6) 

Existem três formas de cálculo do valor terminal, de acordo com Damodaran 

(2010) uma é supondo a liquidação dos ativos no ano final e estimar o que se 

pagaria por eles acumulados até um dado momento (o momento da venda). As 
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outras duas formas avaliam as empresas como negócios em atividade ao tempo da 

estimativa do valor terminal. A primeira denominada abordagem por múltiplos, que 

aplica um múltiplo de lucros, receitas ou valor contábil para estimar o valor final. A 

outra é o Modelo de Gordon, apresentado acima, que supõe que os fluxos de caixa 

crescerão a uma taxa constante, perpetuamente. 

Porém, Damodaran (2010) coloca restrições ao modelo de crescimento a uma 

taxa constante. Diz ele que nenhuma empresa cresce para sempre, a uma taxa 

maior do que a taxa de crescimento da economia em que atua. Porém, muito 

embora a taxa de crescimento constante perpetuamente não possa ser maior que a 

taxa de crescimento da economia, nada impede que ela seja menor. 

Fica, então, evidente a diferença entre a avaliação de projetos e a avaliação 

de uma empresa, apesar de se poder usar os mesmos métodos para analisar os 

dois. 

 Para o segundo modelo de avaliação utilizado por São José, Santos Júnior e 

Bordeaux-Rêgo (2010), o de Avaliação Relativa ou Avaliação por Múltiplos, 

esclarecem didaticamente o seu funcionamento, informando que, neste método, se 

procura encontrar o valor de um ativo pela comparação com os valores de outros 

ativos semelhantes, porém, ressaltando, que esta é a maior dificuldade do modelo, 

posto que não existem dois ativos exatamente iguais. Assim, os autores requisitaram 

os seguintes múltiplos para sua análise: múltiplo de lucro, múltiplo de valor da 

empresa, múltiplo de valor patrimonial, múltiplos de valor de reposição, múltiplos de 

receitas. 

Percebe-se que os dois métodos utilizam variáveis determinísticas. 

Em Correia Neto (2005) são apresentados diversos métodos de avaliação de 

empresas, todos dentro dos princípios de análise determinísticas, porém sem as 

técnicas de cálculo do risco, quais sejam:  

a) Avaliação patrimonial – emprega os elementos do balanço patrimonial 

no cálculo do valor da empresa analisada; 

b) Múltiplos de mercado – esta abordagem avalia uma empresa através 

da comparação de seu desempenho com o de outras semelhantes no mercado. É 

uma abordagem relativa, pois é expressa por índices, denominados na metodologia 

de múltiplos; 
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c) FCLD - Fluxo de Caixa Livre Descontado – é um método de avaliação 

intrínseca, voltada para os resultados futuros esperados a partir das suas atividades 

operacionais, refletindo capacidade gerencial e a geração de valor, a partir dos 

ativos existentes; 

d) Avaliação através de opções reais – Este método possui a capacidade 

de estimar o efeito das decisões tomadas pela administração da empresa sobre o 

valor desta, já que o adiamento da implantação de um investimento, o abandono de 

um investimento, a redução ou expansão da escala de um projeto, podem afetar o 

valor da empresa. 

Apesar dos diversos métodos determinísticos, Saito, Távora Júnior & Oliveira 

(2010) dizem que o método do FCD é bastante utilizado pelos analistas financeiros, 

determinando o valor futuro estimado para os fluxos de caixa descontados pelo 

custo do capital apropriado, sendo seus principais referenciais o VPL e a TIR. 

Para Bruni, Famá & Siqueira (1998), o VPL representa a diferença entre os 

fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente pelo custo de oportunidade do 

capital e o investimento inicial. Como parâmetro para decisão, afirmam que o projeto 

deve ser aceito se o VPL se apresentar positivo. 

Sinalizam ainda que a TIR é a taxa que remunera o valor investido no projeto, 

representando o valor do custo de capital que torna o VPL nulo. A TIR, em inglês 

IRR – Internal Rate of Return, é obtida pelo cálculo da taxa de desconto que, 

aplicada a uma série de entradas e saídas de caixa, iguala o fluxo a zero. Balarine 

(2003) assevera que a TIR é a taxa que zera o VPL, apresentando a fórmula abaixo: 

      
  

      
 
     

    

      
   

          (7) 

Onde: 

Rt = Receitas líquidas em cada momento t do projeto; 

Ct = Custos líquidos, em módulo, em cada momento t do projeto; 

t = 0, 1, 2, ..., n; 

i = TIR ou IRR. 

Portanto, quando a TIR for superior ao custo do capital do projeto, este 

deverá ser aceito. 

O cálculo da TIR envolve polinômios de “n” grandezas, que muitas vezes não 

possuem solução algébrica, exigindo processos interativos, por tentativa e erro. Para 
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Kassai (1996) a TIR é um método bastante sofisticado de se avaliar propostas de 

investimentos, sendo o projeto é considerado atraente quando apresenta uma TIR 

maior ou igual a TMA. Frisa-se que esta é a taxa mínima a ser alcançada num 

determinado projeto, e é determinada pelo empreendedor. Portanto, caso a TIR seja 

menor que a TMA, o investimento não deve ser realizado. 

Convém ainda observar o que Kassai (1996, p.2 e 3) expõe para a 

interpretação da TIR: 

a)  No cálculo da TIR de um investimento há o pressuposto de que todos 
os valores caminham no tempo pela própria TIR, ou seja, os fluxos de 
caixa negativos ou investimentos seriam financiados pela TIR e os 
fluxos de caixa positivos ou lucros também seriam reinvestidos pela 
TIR. Neste caso, quando a TIR apurada é muito diferente das taxas de 
mercado, sua interpretação não é verdadeira; 

b)  Quando um projeto é representado por um fluxo de caixa não 
convencional, em que há várias inversões de sinais entre fluxos de 
caixa positivos e negativos, esse mesmo projeto pode apresentar mais 
de uma TIR (positivas ou negativas) ou até inexistir solução. Neste 
caso, uma TIR apurada pode não ter significado algum na análise de 
investimento. 

 

Nos modelos determinísticos, outra variável importante de análise de decisão 

é o payback, o qual segundo Bruni, Famá e Siqueira (1998) representa o prazo 

necessário para a recuperação do capital investido, podendo ser simples, sem 

considerar o custo de capital, isto é, sem observar o valor do dinheiro no tempo; ou 

descontado, considerando o valor do dinheiro no tempo. Ainda é necessário verificar 

se o projeto irá produzir a geração de lucro adicional, tendo sempre em vista que o 

lucro é uma condição necessária, porém não é suficiente, posto que o lucro 

operacional é que agrega valor à empresa e justifica a implementação do projeto. 

Isso equivale a dizer que o custo de oportunidade deve estar inserido no processo 

de cálculo e avaliação, possibilitando aferir o valor dos investimentos deixados para 

trás, uma vez que, ao mesmo nível de risco, optou-se por outro projeto. Vasconcelos 

(2009) define o custo de oportunidade como o valor econômico da melhor alternativa 

sacrificada ao se optar pela produção de um determinado bem ou serviço. 

Para fazer uma contraposição entre os projetos produtivos e o mercado de 

capitais, neste a taxa de retorno requerida pela carteira é, conforme Assaf Neto 

(2010), composta por uma remuneração sem risco (RF), adicionada a um prêmio 

pelo risco [(RM – RF)/σM] ponderado pelo desvio-padrão da carteira (σp). 
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A análise de projetos tradicionalmente aplicada pelas instituições financeiras 

está alicerçada nos cálculos do VPL, TIR, payback e outros indicadores de retorno 

positivo que o projeto apresente, conforme já explicitado anteriormente. 

Esta postura dos bancos de fomento está assentada em conceitos 

determinísticos de cálculo do risco para o retorno do projeto. Em Lapponi (2007) isso 

se justifica, uma vez que retornos maiores que o esperado são bem vindos. Este fato 

leva ao VPL também maior que o projetado, porém retornos menores que os 

previstos no projeto denotam um VPL menor que o estimado ou até mesmo 

negativo. Dessa forma, o que caracteriza o risco no projeto é a incerteza de 

realização do retorno esperado conforme calculado. 

Contudo, esses indicadores não fornecem a dimensão do risco a que o 

projeto está exposto, por isso mesmo se deve fazer uma análise de sensibilidade 

para possíveis variações no retorno do projeto. Conforme Assaf Neto (2010), a 

análise de sensibilidade é uma metodologia de avaliação do risco que revela em 

quanto o resultado econômico (VPL) de um investimento se modificará diante de 

alterações em variáveis estimadas dos fluxos de caixa. Continua Assaf Neto (2010), 

dizendo que a análise de sensibilidade na medição do risco do projeto de 

investimento pode ser determinada pelas repercussões sobre o VPL de variações 

nas vendas, nos custos e despesas variáveis. 

A mensuração do risco por meio do comportamento do cenário econômico 

incorpora a distribuição de probabilidade no estudo da sensibilidade de um projeto 

de investimento produtivo. Segundo Assaf Neto (2010), deve-se incorporar um 

cenário otimista, outro pessimista e um terceiro mais provável para se calcular e 

avaliar a sensibilidade do projeto às mudanças macroeconômicas que se refletiriam 

nas vendas, receitas e custos da empresa. 

Assim, deve-se determinar o VPL esperado, o desvio-padrão do VPL e o 

coeficiente de variação do VPL, conforme as fórmulas abaixo dadas por Assaf Neto 

(2010), que ainda interpreta o coeficiente de variação como o risco para cada 

unidade monetária do VPL esperado do investimento. Pode ser comparado com o 

coeficiente médio de outros projetos e, em sendo menor, significa que o referido 

projeto é menos arriscado. 

Fórmula do VPL esperado = E(VPL): 

                  
 
           (8) 
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Fórmula do desvio-padrão do VPL (risco do VPL): 

                          
  

    
   

      (9) 

Fórmula do Coeficiente de Variação do VPL = CVVPL: 

      
    

      
          (10) 

Finalizando, alerta-se que os projetos devem conter informações de caráter 

absoluto e relativo ao serem encaminhados solicitando crédito às instituições 

financeiras de desenvolvimento, pois são informações que servirão de base para as 

análises e serão confrontadas com os parâmetros do agente financiador.  

 

2.1 Análise de Crédito 

 

Para se medir o risco da realização dos retornos em projetos produtivos sob a 

ótica do financiador, há que se falar de crédito. Aqui será considerado o crédito 

bancário, tendo em vista a função de intermediação financeira dessas instituições, e 

que, precipuamente, a elas recorrem as empresas para financiamentos dos seus 

projetos. 

Pamplona e Montevechi (2006) deixam claro que o tempo é um fator 

importante para análise de investimentos, posto que quanto maior o horizonte de 

planejamento do projeto, maior a chance de a avaliação ficar sujeita às mudanças 

do cenário macroeconômico, alterações no preço, no mercado, e outras alterações 

nas estimativas e premissas assumidas no início do projeto. Aumento de 

investimento ou impostos podem afetar a todas as empresas e são chamados de 

fatores sistemáticos. Já os fatores não-sistemáticos são aqueles que afetam 

empresas isoladamente. Estão nessa classificação os aumentos de preços das 

matérias-primas. 

Vários são os fatores que contribuem para gerar incerteza. Pamplona & 

Montevechi (2006), os listam, e estão no quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 – Fontes que contribuem para a incerteza 

Econômicos 

 

Financeiros Técnicos Outros 

oferta 

subdimensionada 

insuficiência de 

capital 

inadequabilidade 

do processo 

utilizado 

fatores políticos 

oferta 

superdimensionada 

falta de 

capacidade de 

pagamento 

inadequabilidade 

das matérias-

primas 

fatores 

institucionais 

dimensionamento 

incorreto 

 inadequabilidade 

da tecnologia 

empregada 

problemas de 

gerenciamento de 

projetos 

alteração de 

produtos e 

subprodutos 

 greve 

aumento dos 

custos de matéria-

prima 

inflação 

investimentos 

imprevistos 

Fonte: Pamplona e Montevechi (2006) 

 

Percebe-se que a incerteza tem diversos tipos de fonte e origem. Portanto 

possui também diferentes tratamentos. Neste trabalho o tratamento da incerteza 

será através do método de SMC, pois conforme Medeiros Neto (2009), muito 

embora a metodologia de fluxo de caixa descontado seja considerada por diversos 

autores como a mais adequada para a avaliação de empresas no contexto atual, seu 

caráter remete a um componente de incerteza presente em todos os modelos 

baseados em expectativas futuras: o risco das premissas de projeção adotadas não 

se concretizarem. E, considerando a elevada volatilidade da economia global, houve 

um aumento do grau de incerteza geral da economia, o que dificulta a construção de 

cenários futuros e o processo de avaliação de empresas se tornou mais complexo. 
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Pode-se também inferir essas características para a análise de projetos, porque 

estes, essencialmente, tratam do futuro. 

Portanto, para a instituição financeira, o risco, que é a medida da incerteza, é, 

exatamente, a possibilidade de perda monetária. Então o risco de financiamento 

deve ser igual ao risco total que a instituição financeira deve incorrer ao conceder 

crédito e, por princípio, o risco total deve tender a zero. 

Na análise do risco, Bruni, Famá & Siqueira (1998) dizem que esta é feita com 

base em cenários otimista, pessimista e, mais provável, calculando o VPL fazendo-

se um intervalo para a taxa de remuneração do projeto. Tal intervalo constaria da 

menor taxa aceita pelo empresário em face das incertezas macroeconômicas e do 

mercado ao qual o projeto está inserido, e da maior taxa que poderia ocorrer sob 

estas mesmas condições. Evidentemente que se consideraria a taxa média para o 

cenário denominado, mais provável. 

Matematicamente Securato (2007) apresenta da seguinte forma: um fluxo de 

caixa dado pela sequência de valores futuros: {Fj} j = i,...n = {F1, F2,...,Fn}, onde os 

Fj são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com uma 

função densidade de probabilidade g(Fj). Considera-se também uma taxa de 

desconto i% ao período. Então, poder-se-ia representar os fluxos de caixa e suas 

respectivas probabilidades de ocorrência como: 

 

Figura 2 – Fluxo de caixa e suas probabilidades 
 
 
  fj.1         fj.2     fj.3 ...          fj.n 

 

 

 

       P(fj.1)  P(fj.2)       P(fj.3)      ...     P(fj.n) 

Fj 

P(Fj) 

     

Fonte: Própria, com base em Securato (2007) 

 

Têm-se que cada VPL é dado por: 
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             (11) 

A esperança do VPL dos fluxos de caixa futuros será expressa por: 

        
   

      
 
             (12) 

E o risco do projeto será dado sob a forma do desvio-padrão destes fluxos de 

caixa, conforme fórmula abaixo: 

            
       

       
 
            (13) 

Importante observar que o risco do projeto           é função dos riscos 

individuais de cada variável. 

Morettin (2008) diz que as empresas em geral estão expostas a três classes 

de risco: operacional, estratégico e financeiro, e que os riscos financeiros estão 

ligados às variações de variáveis financeiras, como juros e taxas de câmbio, 

podendo implicar em perdas financeiras. Diz ainda que os riscos financeiros podem 

ser de vários tipos, como operacional, de crédito, de liquidez, legal e de mercado. 

Completa dizendo que o VAR é uma medida de risco financeiro de mercado, 

avaliando o grau de incerteza sobre retornos líquidos futuros. Dessa forma o VAR 

passa a ser uma medida da variação potencial máxima do valor de um ativo ou 

carteira de ativos, sobre um período pré-fixado, com dada probabilidade, ou seja, 

quanto se pode perder, com probabilidade p, sobre um horizonte h fixado. 

Silva (2008), discorrendo sobre o trabalho bancário, diz que a intermediação 

financeira é a área da qual a atividade de crédito faz parte. Sem dúvida, posto que o 

passivo dos bancos é construído pela atividade de captação de recursos financeiros 

no mercado e em contrapartida o ativo se constitui exatamente dos empréstimos e 

financiamentos realizados, isto é, crédito concedido. 

Para Martins, Werner & Pinto (2010) o risco nas atividades humanas é 

derivado da incapacidade de se prever os eventos futuros. Mesmo que a decisão do 

presente seja um ato de reflexão, ponderação e avaliação das possíveis 

consequências futuras dessa decisão, não se consegue, de todo, eliminar os riscos. 

Dessa forma, Vargas (2010) diz que o risco leva o ser humano ao seguinte dilema: 

aceitá-lo ou rejeitá-lo. 

Aceitando-se o risco, nada se fará para combatê-lo, e, portanto, deve-se 

assumir as consequências decorrentes da sua aceitação. Entretanto, ao optar-se 
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pela rejeição do risco, deve-se tentar eliminá-lo, e, para fazê-lo, é necessário acabar 

com a causa que o provocou. Frisando que, por vezes, para eliminar o risco têm-se 

que destruir, no caso de finanças, o próprio investimento. Deve-se, portanto, se fazer 

a análise das variáveis com a parcimônia necessária, de maneira que, no intuito de 

eliminar o risco, a decisão tomada não venha a destruir o investimento. 

Porém, há outras duas alternativas para o caso de rejeitação ao risco. A 

primeira é reduzí-lo, diminuindo a sua probabilidade de ocorrência ou a intensidade 

com que possa ocorrer. A segunda é transferir o risco a outrem. 

Esquematicamente essas alternativas são assim representadas: 

 

Figura 3 – Ações sobre o risco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria, com base em Vargas (2010) 

 

No esquema acima, convém esclarecer que o quadro eliminar deve ser 

representado sobreposto ao quadro rejeitar, demonstrando que este é o primeiro 

impulso de rejeição ao risco, ciente da inexistência de investimento sem risco. 

Portanto, para eliminar o risco, tem-se que eliminar também o investimento.  

Para Jorion (2010) risco é a volatilidade de resultados inesperados, 

classificando o risco financeiro da seguinte forma: risco de mercado, de crédito, de 

liquidez, operacional e legal. Já Duarte Júnior (2001), classifica o risco em quatro 

risco 

aceitar 

rejeitar 

reduzir 

transferir 

eliminar 
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grandes grupos: risco de mercado, de crédito, legal e operacional. E define esses 

tipos de risco da seguinte maneira: 

a) Risco de mercado – depende do comportamento do preço do ativo 

diante das condições de mercado. Para entender e medir possíveis perdas devido 

às flutuações do mercado, é importante identificar e quantificar, o mais corretamente 

possível, as volatilidades e correlações dos fatores que impactam a dinâmica do 

preço do ativo; 

b) Risco operacional – está relacionado a possíveis perdas como 

resultado de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros 

humanos; 

c) Risco de crédito – está relacionado a possíveis perdas, quando um dos 

contratantes não honrar seus compromissos, ou seja, as perdas relacionadas aos 

recursos que não mais serão recebidos; 

d) Risco legal – diz respeito a possíveis perdas quando um contrato não 

pode ser legalmente amparado. Exemplo: perdas por documentação insuficiente; 

insolvência; ilegalidade; falta de representatividade e/ou autoridade por parte de um 

negociador. 

Em projetos de investimentos produtivos, diz Jorion (2010), a incerteza está 

relacionada com o desvio do fluxo de caixa esperado, seja favorável ou 

desfavoravelmente. Cita as causas mais prováveis da ocorrência de desvios: erro de 

estimativa provocada pela incorreta pesquisa de mercado; falta de habilidade 

gerencial requerida para a tecnologia empregada e dimensão do projeto; o ambiente 

econômico; a concorrência. Frisa-se aqui que na análise de projetos, no intuito de se 

mensurar o risco, só interessa ao investidor ou financiador os desvios negativos, e, 

chama-se a atenção para o fato de que esses desvios negativos dão a dimensão do 

risco a que o projeto está exposto. 

Para Capelletto e Corrar (2008), fatores inerentes à operação ou a 

contraparte, bem como ao ambiente ou ao sistema, são o que expõem o projeto ao 

risco, sendo denominados respectivamente de risco diversificável ou não-sistemático 

e não-diversificável ou sistemático. 

O risco total é composto dos riscos não-sistêmicos e dos riscos sistêmicos. 

Neste trabalho, considerar-se-á que, em projetos de investimentos produtivos, 

fatores exógenos não implicam em risco sistêmicos, posto que estes, conforme 
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Carvalho (2005), refere-se à possibilidade de que um choque localizado em algum 

ponto do sistema financeiro possa se espalhar por este como um todo, e, 

eventualmente, levar a um colapso da própria economia. Diz ainda que entre os 

poucos consensos estabelecidos no pensamento econômico, ainda não sendo uma 

unanimidade, está o do sistema financeiro exibir uma dinâmica de funcionamento 

especial em pelo menos um aspecto, quando comparado aos outros setores da 

economia: a existência do chamado risco sistêmico. Assim sendo, nesta dissertação, 

todos os conceitos e cálculos serão expostos considerando-se que o setor produtivo 

não está exposto ao risco sistêmico. 

Nesse aspecto, a contribuição de Markowitz (1952), para a compreensão dos 

conceitos de riscos diversificável e não-diversificável e retorno, foi de grande 

importância para o desenvolvimento da teoria das finanças, quando coloca que a 

diversificação pura e simples não diminui o risco. Veja-se abaixo: 

 

Existe uma regra que diz que o investidor deve diversificar, pois ele 
maximizaria o retorno esperado. A regra estabelece que o investidor faz (ou 
deveria) diversificar seus recursos entre todos os títulos que dão retorno 
esperado máximo. Essa lei irá assegurar que o rendimento real da carteira 
será quase o mesmo que o rendimento esperado. Ela assume que há uma 
carteira que dá o máximo retorno esperado e variância mínima. Esta 
presunção aplicada a uma carteira de títulos, não pode ser aceita, posto que 
os retornos dos títulos são muito relacionados entre si. A diversificação não 
pode eliminar toda a variância. (MARKOWITZ, 1952, p.79)

4
 

 

São duas coisas bastante diferentes, a análise econômico-financeira de 

projetos, e a análise de crédito. Entretanto, ao pleitear financiamento, a análise de 

projeto, irá se transformar proximamente em crédito, se este aprovado for. A primeira 

avalia a capacidade de geração de valor futuro do projeto ou empreendimento, a 

segunda, examina a capacidade de obtenção de crédito por parte da empresa e 

empresário, de maneira que o projeto poderá apresentar indicadores econômico-

                                                 

4 There is a rule which implies both that the investor should diversify and that he should maximize 
expected return. The rule states that the investor does (or should) diversify his funds among all those 
securities which give maximum expected return. The law of large numbers will insure that the actual 
yield of the portfolio will be almost the same as the expected yield. This rule is a special case of the 
expected returns variance of returns rule (to be presented below). It assumes that there is a portfolio 
which gives both maximum expected return and minimum variance, and it commends this portfolio to 
the investor. 
This presumption, that the law of large numbers applies to a portfolio of securities, cannot be 
accepted. The returns from securities are too intercorrelated. Diversification cannot eliminate all 
variance. ( MARKOWITZ, 1952, p.79). Tradução livre do autor. 
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financeiros excelentes, porém se a empresa ou empresário não demonstrarem 

capacidade de obtenção de crédito, o projeto não será apoiado pela instituição 

financeira. 

Assim sendo, a concessão de crédito empresarial exige, por parte dos 

bancos, maior conhecimento dos negócios, cujas empresas e empresários estão 

pleiteando financiamento, e também dos outros aspectos envolvidos no projeto,  

fazer uma completa análise de viabilidade econômico-financeira, bem como um 

acompanhamento da implantação do projeto e do desempenho da empresa 

pleiteante. O Grupo Conjuntura da FUNDAP, veja-se FUNDAP (2008), assevera que 

os financiamentos a empresas requerem, realmente, maior conhecimento do 

negócio, análise financeira e monitoramento das atividades da empresa, e, também 

por isso, se tornam mais onerosos aos bancos, em relação a outros produtos 

financeiros. Percebe-se, portanto, a importância que a análise de viabilidade 

econômico-financeira de projetos para deferimento de crédito tem para as 

instituições bancárias. 

Os diversos modelos de análise de crédito se assentam no conceito de que 

se deve buscar um conjunto de informações sobre o tomador do crédito, para aferir 

não só sua real capacidade de pagamento, mas principalmente seu caráter de 

pontualidade nos compromissos assumidos. 

A análise de crédito possui seis dimensões para Scherr, (1989 apud Souza e 

Chaia, 2000), que representa cada uma delas da seguinte forma: 

a) Caráter: é medido pelo histórico de pagamento em dia dos 

compromissos assumidos pelo pleiteante do crédito. Nesta fase da avaliação do 

risco de crédito o problema está no modus operandi, pois a proposta de crédito, de 

acordo com Mendes Filho, Carvalho e Matias (2011), é analisada por gerentes que 

decidem quanto à aceitação ou rejeição do financiamento, baseados em 

informações sobre o cliente, em sua experiência gerencial e em relatórios de 

departamentos administrativos ou agências de crédito. Para os autores esta fase da 

avaliação do crédito apresenta os seguintes problemas: 

i. Baixa eficiência, pois consomem muito tempo e necessitam de 

pessoal especializado; 
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ii. Baixa performance, afinal a experiência de grande parte dos 

gerentes não é suficientemente abrangente para produzir 

avaliações meticulosas; 

iii. Pouca flexibilidade, já que uma grande experiência é necessária 

antes que os gerentes possam realizar esta tarefa. Este método 

reage muito vagarosamente a mudanças; 

iv. Inconsistência – não há uniformidade de critérios nas avaliações, 

pois cada gerente utiliza distintos critérios em suas decisões.  

b) Capacidade: explicitamente é a capacidade de pagamento do cliente, 

que será medida pela análise financeira do projeto e do pleiteante; 

c) Capital: medida pela análise econômica e patrimonial do projeto, do 

empresário e da empresa proponente; 

d) Colaterais: representadas pelas garantias oferecidas pelo tomador do 

crédito. Araujo e Carmona (2007) dizem que a capacidade de pagamento e o caráter 

do tomador de empréstimo são fatores de risco de suma importância, os quais 

devem receber atenção especial na análise de crédito. Porém não se deve esquecer 

o quarto C, o fator colateral, pois as garantias diminuem o risco de crédito. Leismann 

e Carmona (2010) dizem que altas taxas de juros, aliadas às deficiências de 

morosidade e de custo do sistema judiciário, em países como o Brasil, quanto às 

cobranças de dívidas, implicam, também, em riscos de crédito. Dessa forma, 

percebe-se que as garantias diminuem riscos, enquanto a burocracia bancária e do 

poder judiciário contribuem para elevá-los, e quanto maior o risco, maior os juros. 

Assim, as instituições financeiras devem simplificar procedimentos e, pelo colateral, 

minimizar riscos; 

e) Condições: representadas pelas condições econômicas vigentes e 

características individuais; 

f) Conglomerado: representada pelo potencial financeiro do solicitante em 

função do poder econômico do grupo. 

Cada uma dessas dimensões tem sua dose de subjetividade e isso é uma 

desvantagem do modelo, conforme Souza e Chaia (2000), pois caberá ao analista 

atribuir pesos a cada uma dessas dimensões e para ter parâmetro de comparação 

ele precisará ter experiência em análise de crédito. 
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Essa técnica, também denominada como cinco C’s do crédito, conforme 

pode-se verificar em Santos, Carmona e Leismann (2010), inclui a análise do Capital 

(da posição financeira do empreendedor); do Caráter (vontade para cumprimento da 

obrigação assumida); do Colateral (garantias oferecidas); da Capacidade (gerencial, 

instalada e de produção); Condições (o contexto macroeconômico no qual a 

empresa está inserida); Conglomerado (a análise deve se estender às companhias 

coligadas). 

Para Bampi et al (2008), a concessão de crédito é a atividade principal dos 

bancos, à medida que este financia o consumo e o investimento da população. 

Portanto, o estudo da capacidade de pagamento dos agentes envolvidos é 

necessário para o sucesso de suas atividades, evitando que problemas de seleção 

adversa ocorram de forma mais acentuada. 

 

2.2 O Acordo de Basileia I 

 

A preocupação de uma crise bancária global vem afligindo reguladores 

bancários desde a Grande Depressão, pois durante a década de 1930 mais do que 

um quinto dos bancos comerciais nos Estados Unidos suspendeu suas operações, e 

na Europa os erros ou moratória de pagamentos entre os grandes bancos eram 

comuns, conforme relata Kapstein, (1991 apud Johnson and Abrams, 1983). 

Continuando a fornecer informações sobre esse período, Kapstein (1991) diz que, 

no entanto, assim como na década de 1980, em 1930, nenhum banco central estava 

disposto a atuar como único emprestador de última instância para as instituições 

financeiras bancárias em dificuldades de liquidez (KAPSTEIN, 1991 apud 

KINDLEBERGER, 1973). 

Porém, com a Grande Depressão de 1929, os supervisores do sistema 

financeiro começaram desenvolvendo um conjunto de normas que visaram oferecer 

maior segurança ao sistema bancário, dar maior solidez aos bancos individualmente, 

e manter funcionando o sistema financeiro, até mesmo em períodos de crises 

econômicas. As medidas criadas pelos supervisores internacionais, tendo em vista 

essa preocupação com a segurança, solidez e funcionamento do sistema bancário, 

que vem desde a década de 30 do século passado visavam:  

a) medidas cautelares para manter a solvência dos bancos; 
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b) medidas cautelares para proteger a liquidez bancária; 

c) as garantias oficiais, do tipo, seguro de depósitos; 

d) resolução ordenada dos problemas dos bancos e instituições falidos para 

manter o funcionamento em fase da perda de confiança dos depositantes 

(KAPSTEIN, 1991 apud JOHNSON AND ABRAMS, 1983). 

Em 1974, conforme Maia (1996), o G10 criou o BCBS - Comitê de 

Regulamentação e Supervisão Bancária, o qual ficou sediado e mantido pelo BIS – 

Bank for International Settlements, na cidade de Basileia, Suíça. O Comitê da 

Basileia, como ficou conhecido, é formado por representantes da Bélgica, Canadá, 

França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Suécia, Suíça, Reino 

Unido e os Estados Unidos. Esse grupo de países passou a ser reconhecido 

internacionalmente como o G10. 

Para Terry (2009), a desregulamentação do sistema financeiro, durante os 

anos 1970 e 1980, expôs seus bancos para um ambiente mais competitivo e mais 

arriscado, o que levou a preocupações sobre a estabilidade bancária. Estas 

apreensões é que motivaram a criação do BCBS em 1974, e com ele o 

desenvolvimento de um novo regime de supervisão, que incluiu uma exigência de 

capital. 

Este comitê reunia-se por muitos anos, sem publicar os resultados de suas 

reuniões. De acordo com Kapstein (1991), em 1981, houve a primeira publicação do 

relatório de suas reuniões, que se tornou o relatório anual sobre a evolução do 

Sistema Internacional de Supervisão Bancária, e foi este problema que o novo 

comitê criado ficou com a responsabilidade para resolver. 

Desde a primeira reunião do Comitê, em fevereiro de 1975, a qual foi presidida pelo 

representante do Banco da Inglaterra, conforme Maia (1996), sua principal finalidade 

era eliminar as diferenças entre as redes de supervisão, e melhorar o conhecimento 

e a qualidade da atividade de supervisão bancária. Para tanto, definiram 3 linhas de 

ação: 

a) Trocar informações sobre operações dos bancos internacionais, políticas e 

práticas regulatórias nacionais; 

b) Desenvolver novas abordagens à supervisão internacionais; 

c) Rever os requerimentos-padrão para o capital bancário. 

Para Bampi et al (2008), que informa que o Comitê da Basileia propôs em 
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1988 o Acordo de Capital da Basileia, que tem como principal objetivo fortalecer o 

sistema bancário por meio da recomendação de constituição de um capital mínimo 

por parte dos bancos, de forma a minimizar os riscos de insolvência, e por 

consequência, os riscos sistêmicos. 

Frise-se porém que regulação e supervisão financeiras são de 

responsabilidade interna de cada país. Não há autoridade internacional encarregada 

de definir e aplicar regras ao sistema financeiro. Assim Bampi et al (2008) informa 

que o Acordo da Basileia não dispõe de poder legal, ou seja, sua adoção é 

facultativa, não uma imposição propriamente dita. 

O acordo de capitais, denominado de Acordo de Basileia I, foi firmado em 

1988 apresentado pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, e levou a 

importantes transformações no sistema financeiro por todo o mundo. 

Conforme Boechat e Bertolossi (2001), com esse documento, o Comitê 

reconhece que inúmeras práticas introduzidas pelo mercado reduziam a eficácia da 

regulação bancária, e, precisamente por isso, propunha uma alteração do objeto 

principal da regulação prudencial do perfil do passivo dos bancos para suas 

estratégias ativas. 

Durante o processo de implantação e operacionalização do Acordo de 

Basileia I, foram apresentadas emendas reforçando o viés auto-regulatório dos 

supervisores do sistema financeiro em cada país. Ainda em 1988 foi incorporado a 

esse primeiro Acordo o cálculo do risco de mercado, conforme exposto em Boechat 

e Bertolossi (2001), e esta emenda veio representar um indício de que a adoção de 

sistemas de avaliação de riscos mais simples é cada vez mais improvável. 

Entretanto, esperava-se que, sendo o G10 composto pelos países mais 

avançados, as recomendações do Comitê sobre a regulação e supervisão bancária 

fossem adotadas pelos sistemas financeiros dos demais países. De fato, não apenas 

os países do G10 adotaram suas recomendações centrais, como o fizeram para todo 

o setor bancário. Assim o acordo passou de um acerto de regras competitivas para 

um marco na reorientação das estratégias de regulação prudencial. Carvalho (2005) 

afirma ainda que adotaram os preceitos do Acordo de Basileia I os países 

industrializados, outros países considerados desenvolvidos, um grande número de 

países emergentes e em desenvolvimento. 
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Ainda conforme Carvalho (2005), o primeiro acordo da Basileia tinha dois 

objetivos fundamentais sobre a convergência regulatória. O primeiro refere-se a 

nova estrutura que deveria servir para reforçar a saúde e a estabilidade do sistema 

bancário internacional. O segundo é que a estrutura deveria ser justa e ter um alto 

grau de consistência em sua aplicação a bancos em diferentes países, com vistas a 

diminuir uma fonte existente de desigualdades competitivas entre bancos 

internacionais. 

Na origem do Acordo de Basileia I, conclui Maia (1996), após as diversas 

reuniões de negociação, em julho de 1988 o Comitê de Basileia reuniu-se para 

proceder à revisão da versão preliminar de um acordo para o sistema financeiro 

internacional. Alguns mudanças foram incorporadas ao texto final, e o que hoje 

chama-se de Acordo de Basileia I foi apresentado à comunidade internacional em 15 

de julho de 1988 sob o título International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards. 

Desde a introdução do Acordo da Basileia em 1988, ocorreram  significativas 

mudanças no setor bancário, em especial nas áreas de gerenciamento de risco, 

supervisão bancária e mercado financeiro. Conforme Bampi et al (2008), falências 

de bancos e negócios, que acarretaram perdas significativas no mercado de 

derivativos no oriente, fizeram o Comitê da Basileia se reunir para abordar questões 

que não haviam sido analisadas no Acordo da Basileia I em 1988. Dessa forma, 

conforme BACEN (2011), em 2004, o Comitê divulgou um novo acordo de capital da 

Basileia, ou o Acordo da Basileia II. 

 

2.3 O Acordo de Basileia II 

 

O Acordo de Capital de Basileia I, firmado em 1988, passou por diversas 

revisões e aperfeiçoamentos, conforme pode ser visto em Gomes (2008), com vistas 

a oferecer maior estabilidade ao sistema financeiro internacional. Então, em 2004, foi 

publicado novo acordo, denominado  de Basileia II, que está fincado em três pilares. 

Conforme encontra-se em Pereira (2006) e Freitas (2008), o primeiro versa sobre os 

requisitos e exigências para a formação do limite mínimo de capital dos bancos, que, 

inclusive, serão exigidos e calculados em função dos riscos de crédito assumidos; o 

segundo trata do processo de exame e supervisão bancária que as autoridades 
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regulatórias em cada país deve exercer; e o terceiro pilar refere-se aos 

procedimentos disciplinadores do mercado financeiro e exigências de informação, 

chamando a atenção para a necessidade de transparência. 

Isto é confirmado em Gordy e Howells (2004) e APRA (2004), que afirmam 

que o novo acordo é composto de três “pilares” que se complementam dando mais 

estabilidade ao sistema bancário, sendo o Pilar 1 normas reguladoras que definem 

os requisitos de capital mínimo, apresentando a mecânica da revisão de cálculos 

para essa adequação do capital mínimo dos bancos. O objetivo primário no âmbito 

do Pilar 1 é um melhor alinhamento dos requisitos de capital regulamentar com o 

capital econômico. Assim sendo, à luz dos preceitos emanados do Acordo da 

Basileia II, todos os empréstimos comerciais estão submetidos à mesma exigência 

de capital, isto é, a relação entre o capital próprio e o “capital econômico” deve ser 

no mínimo de 8%, independentemente da capacidade creditícia do cliente e/ou da 

representatividade do colateral. 

O Pilar 2 refere-se, conforme APRA (2004), ao processo de revisão da 

supervisão bancária e da avaliação interna da adequação de capital por parte de 

cada banco, e Gordy e Howells (2004), dizem que o novo acordo estabelece os 

princípios gerais e diretrizes específicas para a análise de adequação de capital, 

para que os bancos e supervisores bancários não se limitem à pura aplicação 

mecânica das normas, para simplesmente satisfazer o Pilar 1. 

O terceiro e último Pilar de Basileia II edita normas para disciplinar o mercado, 

conforme APRA (2004) e Gordy & Howells (2004), buscando melhorar a 

transparência dos bancos para as contrapartes e os investidores. Assim sendo, os 

bancos serão obrigados a divulgar informações detalhadas sobre seu perfil de risco 

e adequação de capital. Evidentemente que se os bancos divulgarem uma taxa de 

capital regulamentar enquadrada dentro dos parâmetros confiáveis de adequação do 

capital econômico, então os participantes do mercado farão uma melhor avaliação 

dos créditos concedidos, tanto de forma transversal, ou seja, entre os bancos, por 

níveis de investimento e em um momento no tempo, como também ao longo do 

tempo. 

Percebe-se que o acordo da Basileia indica diretrizes para que os bancos 

sejam mais seletivos na concessão de crédito, do contrário serão exigidos deles 

mais capital para cobrir os riscos que os afetam. Daí estão os bancos impelidos a 
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realizar análises mais rigorosas para a concessão de crédito, e a implementar 

sistemas mais sofisticados para o controle dos riscos assumidos. 

Assim Basileia II colocou as diretrizes para a análise de crédito, e pode-se 

constatar em Pereira (2006) que essas condições ficaram definidas em dois métodos 

para calcular o risco de crédito: standard e de ratings, sendo que o de ratings possui 

duas formas de estimação, sendo uma versão simplificada ou foundation e outra 

avançada ou advanced. O método foundation foi implantado com o acordo de 

Basileia I. O segundo acordo veio apenas melhorá-lo, no sentido de dar-lhe maior 

sensibilidade ao risco dos ativos de crédito, introduzindo ponderações de riscos 

diferenciados, por meio de recursos de ratings de agências reconhecidas. Já o 

método de ratings internos, tanto o foundation como o advanced, são tidos como 

inovadores, pois permite que, sob certas condições e vigilância das entidades de 

supervisão, os próprios bancos classifiquem seus clientes quanto ao risco de crédito 

que representam. 

Para a APRA (2004), o risco de crédito pela abordagem mais simples ou 

standard approach é realizada através de classificações externas quando existentes 

e disponíveis. As outras duas abordagens mais sofisticadas são baseadas em 

classificações internas, sendo que a FIRB  (Foundation Internal Ratings Based) 

permite que o banco possa usar suas próprias estimativas de probabilidade de 

inadimplência de seus clientes; enquanto que a AIRB (Advanced Internal Ratings 

Based) oferece a oportunidade para que o banco adicionalmente utilize estimativas 

próprias de sua exposição ao risco de inadimplência dos seus clientes e do prejuízo 

que poderá incorrer no caso de não pagamento dos financiamentos, frisando-se, 

conforme dito acima, que esses métodos próprios de classificação de risco de 

crédito deverão ser submetidos e aprovados pelos organismos supervisores. 

No Acordo da Basileia II o sistema de cálculo do risco de mercado não foi 

alterado, permanecendo as duas mesmas formas implantadas com o Acordo de 

Basileia I, isto é, a abordagem padronizada e a abordagem do modelo interno. 

Ainda em APRA (2004) é mostrado que para o risco operacional três métodos 

estão disponíveis: o modelo de indicador básico padronizado, seguido de uma 

abordagem alternativa de modelo padronizado, e uma terceira abordagem que é um 

modelo avançado de medição do risco operacional que, para sua implantação, 
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requer que o banco possua uma gestão de risco operacional e uma capacidade 

avançada de modelagem. 

Como visto na figura 4 abaixo, Basileia II não muda os dois métodos que 

podem ser usados na avaliação da exigência de capital para risco de mercado 

introduzido em 1996. No entanto, ele introduziu uma nova exigência de capital pelas 

exposições ao risco operacional, que se refere ao risco dos prejuízos poderem 

resultar de uma falta de processos de verificação e controle. 

 

Figura 4 - Requisitos de capital próprio discriminados conforme os Acordos da 
Basileia I e II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: APRA 2004:14 

 

Notas: Os novos recursos, nos termos de Basileia II, estão mostrados em negrito. 
1 Abordagem baseada na classificação das normas internas (Foundation Internal Ratings 

Based – FIRB) 
2 Abordagem baseada em avaliações internas Avançadas (Advanced Internal Ratings Based 

– AIRB) 

 

Quanto à exigência de patamar mínimo de capital, descrito no Pilar 1, o 

Comitê de Basileia estabeleceu, veja-se Boechat e Bertolossi (2001), um caráter 
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evolutivo ao assegurar incentivos, sob a forma de menor alocação de capital 

regulador, para as instituições financeiras que adotarem modelos mais apurados de 

cálculo em suas exposições ao risco. 

O Pilar 2, que se refere ao processo de supervisão, tem dois aspectos a 

considerar. O primeiro obriga os bancos a avaliar o seu perfil de risco global, isto é, 

para além dos riscos previstos no âmbito do Pilar 1 e de cálculo de qualquer capital 

adicional que deve ser realizado contra esse risco adicional. Frise-se que se entende 

por risco adicional no âmbito do Pilar 2 os de concentração do risco de crédito, risco 

de liquidez, a reputação e o risco de modelo. 

O segundo aspecto do Pilar 2 é a inclusão de um processo de supervisão. 

Isso permite aos supervisores avaliar o perfil de cada banco, seu risco global e 

determinar uma taxa maior de capital prudencial. 

O Pilar 3, que versa sobre a disciplina de mercado, exige a divulgação de 

informações relativas ao cálculo das posições do banco, especialmente em relação à 

requisição mínima de capital e gestão de risco dos processos destinados a reforçar a 

segurança na capacidade dos mercados, para responder com efetividade às 

mudanças nos perfis de risco dos bancos. Percebe-se que este Pilar veio alicerçar 

os Pilares 1 e 2, oferecendo disciplina adicional aos bancos para o gerenciamento 

de seus riscos. 

Em consonância com o novo acordo de capitais, o Basileia II, precisa-se 

sofisticar e inovar na análise e avaliação da viabilidade econômico-financeira  de 

projetos, partindo de um método puramente determinístico para  adicionar o método 

misto, ou seja, determinístico-estocástico, pois em Freitas (2008) isso fica claro 

quando diz que Basileia II está mais voltada para o incentivo de ferramentas de 

gerenciamento de risco, por parte das instituições financeiras.  

 

2.4 O Acordo de Basileia III 

 

O Acordo de Basileia III, na verdade, é um conjunto de propostas de emendas 

ao Basileia II, conforme ANDIMA (2011), que visam alterar as medidas deste último, 

consideradas insuficientes, seja em concepção, seja na métrica utilizada. No BIS 

(2011), percebe-se que o objetivo destas reformas é melhorar a capacidade do setor 
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bancário para absorver os choques decorrentes de crises financeiras e econômicas, 

reduzindo o risco sistêmico. 

 Na página 2 em BIS (2011), verifica-se que as reformas buscam elevar a 

qualidade e a exigência de capital regulamentar, melhorando a cobertura de risco da 

estrutura de capital dos bancos. O quadro abaixo resume os parâmetros das 

propostas do Comitê de Basileia: 

 

Tabela 1 – Basileia III: reforço da estrutura de capital 
Requerimentos mínimos de 

capitral (em percentual do ativo 

ponderado pelo risco) 

Patrimônio comum Tier 1 Capital Capital total 

Basileia 

II 
Basileia III 

Basileia 

II 
Basileia III 

Basileia 

II 
Basileia III 

1 - Mínimo 2,0% 4,5% 4,0% 6,0% 8,0% 8,0% 

2 – Reserva de conservação 0,0% 2,5 0,0% 2,5% 0,0% 2,5 

Requerimento total 2,0% 7,0% 4,0% 8,5% 8,0% 10,5% 

3 – Reserva contracíclica (até) 0,0% 0 - 2,5% - - - - 

Fonte: Caruana (2010) e BIS/BCBS, 2011. 

 

De acordo com Caruana (2010), o foco de Basileia III é o patrimônio comum, 

o componente da mais alta qualidade do capital dos bancos. Assim, o capital mínimo 

de alta qualidade (ações ordinárias e lucros acumulados) em Basileia II era de 2,0%, 

e passa para 4,5% dos ativos ponderados pelo risco a partir de 2013, indo até 2015. 

 O Tier 1 Capital passa para 6,0%, que além das ações ordinárias e dos 

lucros acumulados inclui outros itens de menor capacidade de absorção de perdas, 

tais como as ações preferenciais, os instrumentos híbridos de capital e as dívidas 

sem vencimento. 

Os bancos irão compor dois fundos para reserva de capital, denominados de 

reserva de conservação e de contracíclica. Sendo assim, o capital de alta qualidade 

adicionado à reserva de conservação de capital chegará ao final de 2019 a 7,0% e 

juntando-se o Tier 1 Capital a esta reserva de proteção, a exigência total de capital 

ficará em 10,5%, conforme pode-se verificar no tabela acima. 

Segundo Lopes Filho & Associados (2010), os bancos poderão utilizar em 

determinadas circunstâncias o capital desta reserva, entretanto terão que reduzir a 

distribuição de lucros e dividendos, caso estejam próximos do percentual de 

requerimento mínimo exigido de capital. Quanto à reserva contracíclica, ficará entre 
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0% e 2,5%. Esta reserva está destinada a proteger o sistema bancário. Então o 

capital mínimo exigido poderá chegar ao patamar de 13,0%. 

A proposta de Basileia III ainda propõe a criação de um padrão de liquidez 

global e um índice de financiamento líquido estável, em que o primeiro irá medir a 

liquidez de cada banco no curto prazo, e o segundo no longo prazo. Existe também 

a proposta para criação de um padrão de alavancagem máximo global de 3,0% dos 

ativos totais não relacionados a risco. 

 

2.5 Simulação de Monte Carlo e os números aleatórios 

 

As instituições financeiras utilizam os modelos tradicionais de avaliação, que 

usam parâmetros determinísticos para determinar a viabilidade de implantação 

desses projetos, e, portanto, definidos como dignos de apoio creditício. Entretanto, 

os referidos métodos não empregam em sua concepção o fator incerteza, muito 

embora o ambiente em que as decisões são tomadas sejam carregados de 

incerteza, conforme pode-se verificar em Corrar (1993). O autor ainda diz que não se 

tem condições de avaliar as probabilidades inerentes aos diversos estados da 

natureza que influenciam as decisões. Pamplona e Montevechi (2006) definem o 

chamado “Estado da natureza” como um conjunto de situações possíveis de ocorrer, 

e sobre as quais não se tem, a princípio, controle, e portanto, são aleatórias, mas 

que afetarão o resultado do projeto. Dá 3 exemplos: 

a) Entrada ou não de um novo concorrente no mercado; 

b) Aumento desproporcional de um produto; 

c) Aumento da inflação. 

 Assim, Gujarati (2006) define uma variável aleatória, e portanto, incerta de 

acontecer, como aquela cujo valor é determinado pelo resultado de um experimento 

aleatório, e pode ser classificada em discreta e contínua. A discreta assume um 

número de valores finito ou infinito enumerável; enquanto que a variável aleatória 

contínua é aquela que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo de 

valores. 

 Para Hoffmann (2006), uma variável aleatória X é dita discreta se cada um 

dos seus possíveis valores se associa a uma probabilidade P(X). E o conjunto dos 

valores de Xi e P(Xi), com i = 1, ..., n, é a distribuição de X, 
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             (14) 

 Porém, se a variável aleatória for contínua, a probabilidade de obtermos 

exatamente um determinado valor, ao acaso, é zero, tal que: 

                   (15) 

 Em Gujarati (2006), tem-se que probabilidade de um evento A, P(A), é a 

proporção de vezes em que ocorrerá o evento A em tentativas repetidas de um 

experimento. Ou seja, em um total de   resultados possíveis e igualmente prováveis 

de um experimento, se   dentre esses resultados favorecem a ocorrência do evento 

A, define-se a razão 
 

 
 como a frequência relativa de A. E para valores elevados de 

 , essa frequência relativa dará uma boa aproximação da probabilidade de A. 

As variáveis de análises de um projeto são contínuas porque podem assumir 

qualquer valor dentro de um intervalo considerado. Dessa forma, para sua avaliação 

estão associadas à função de densidade de probabilidade de uma variável aleatória 

contínua e, portanto, deve obedecer às três condições abaixo, segundo Gujarati 

(2006) e Hoffmann (2006): 

                 (16) 

         
  

  
          (17) 

                
 

 
         (18) 

Onde: 

       é o elemento de probabilidade, isto é, a probabilidade associada a um 

pequeno intervalo de uma variável contínua, e          significa a probabilidade 

de que X esteja situado no intervalo de   até  , que geometricamente é 

representada pela figura 5, em forma de sino abaixo: 
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Figura 5 -  Função de densidade de uma variável aleatória contínua 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
Fonte: Gujarati (2006, p. 702) 

 

Frise-se que Corrar (1993) diz que um dos mais importantes exemplos de 

distribuição contínua de probabilidades é a distribuição normal, cuja representação 

gráfica é uma curva uniforme simétrica, contínua e configurada sob a forma de um 

sino, conforme demonstrado acima com o exemplo de Gujarati (2006), e que no eixo 

dos X são colocados os pontos relativos representativos da variável contínua, que 

pode ser, por exemplo, o volume de vendas. 

 

2.5.1 Modelos de simulação 

 

Silva (2004), diz que a simulação é um processo onde os especialistas devem 

juntar experiência, intuição e lógica matemática, para análisar algumas situações 

que a empresa pode enfrentar antes que ocorram. 

Já modelos matemáticos para simulação são frequentemente visualizados 

como sendo uma função   que produz uma saída  , a partir de entradas de   e 

parâmetros do sistema  , segundo Silva (2006-A). Dessa forma,         , e os 

fatores     e   podem ser uma única variável, um vetor ou uma matriz. 

Para utilização de modelos de simulação em processos de tomada de  

decisão, Silva (2006-B) diz que normalmente isto requer a condução de 

experimentos, tais como: análise de sensibilidade, comparação de cenários, 

otimização e SMC. 
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2.5.2 Avaliação de projetos pelo modelo de SMC 

 

O Método de Monte Carlo (MMC) é uma técnica que usa números aleatórios  

para retirar amostras de uma distribuição de probabilidades, e, por isso, tem seu 

nome associado à famosa roleta de Monte Carlo, uma geradora simples de números 

aleatórios, no principado de Mônaco, conforme Cardoso & Amaral (2000). É um 

método de cálculo de probabilidade, de fácil compreensão e boa precisão, baseado 

em simulações aleatórias. 

Para Rogers e Securato (2007), quando para cada valor das variáveis de 

entrada existe distribuição de probabilidades dos valores a serem assumidos pela 

variável dependente, o modelo é denominado probabilístico ou estocástico, e o 

modelo de Simulação de Monte Carlo (SMC) é um método de simulação baseado na 

utilização de números sorteados para gerar resultados e distribuir probabilidades 

correspondentes. Assim sendo, a SMC permite simular o comportamento de 

processos que dependem de fatores aleatórios. 

Já Aguiar, Alves e Henning (2010) consideram que o método de SMC é uma 

técnica que utiliza a geração de números aleatórios para atribuir valores às variáveis 

do sistema que se deseja investigar. A simulação é replicada muitas vezes, até que 

exista segurança sobre o comportamento característico da variável decisória sobre a 

qual recairá a decisão. O modelo de SMC é um processo estatístico que lida 

experimentalmente com variáveis descritas por funções probabilísticas. 

Aguiar, Alves e Henning (2010) dizem ainda que para se criar uma simulação 

pelo MMC em um projeto, o modelo é executado várias vezes por meios 

computacionais, e oferece como retorno uma distribuição estatística dos resultados 

calculados, seja para tempo ou custos. Quando a simulação envolver tempo, é 

necessário conhecermos o caso otimista, pessimista e esperado, tornando-se 

possível atribuir uma distribuição de probabilidades mais apropriada aos valores. 

Quando, porém, o modelo for formado a partir das informações existentes e 

conhecidas, ao efetuar as simulações com um número de interações tendendo ao 

infinito, o resultado será uma distribuição normal, sendo possível calcular com 

bastante precisão a probabilidade de a variável ocorrer. 
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Rogers e Securato (2007) dizem que o processo de simulação pelo MMC dá-

se primeiramente pela identificação das variáveis que serão geradas aleatoriamente. 

Essas variáveis comumente apresentam valores na distribuição de probabilidade 

entre dois valores, mínimo e máximo. Existem ainda as variáveis independentes que 

não influenciam as oscilações das variáveis de entrada, sendo estas, geralmente, 

constantes, ou mudam de outra forma. 

Depois do processo de identificação de cada variável relativa à modelagem, 

inicia-se a geração de números aleatórios, respeitando a faixa adotada para cada 

variável de entrada. Depois de gerados os valores para as variáveis de entrada, 

ditas inputs, calculam-se, por meio computacional, os valores das variáveis de saída, 

chamadas outputs, por meio das interações firmadas anteriormente entre elas. 

Corroborando com o Teorema do Limite Central, Rogers e Securato (2007) dizem 

que quanto mais simulações, mais representativos tornam-se os valores, ou seja, 

quanto maior o número de interações, mais a distribuição dos valores de saída 

aproxima-se da distribuição de probabilidade normal. 

Segundo Gujarati (2006), uma variável aleatória contínua X apresenta 

distribuição normal quando sua função de densidade de probabilidade tem a 

seguinte forma: 

     
 

    
     

 

 

      

               (19) 

Onde µ e   , conhecidas como os parâmetros da distribuição, são, 

respectivamente, a média e a variância da distribuição. 
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Figura 6 - Área sob a curva normal 
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Fonte: Gujarati, 2006  

 

Esta distribuição tem as seguintes propriedades: 

a) É simétrica ao redor do seu valor médio; 

b) Aproximadamente 68% da área sob a curva normal se situa entre os 

valores de µ ± σ, cerca de 95% se situa entre µ ± 2σ, e cerca de 99,7% da área se 

situa entre µ ± 3σ; 

c) A distribuição normal depende de dois parâmetros, µ e   , de modo 

que, quando estes são especificados, é possível calcular a probabilidade de que X 

estará dentro de um certo intervalo, usando a função de densidade de probabilidade 

da distribuição normal. 

De acordo com Bruni, Famá & Siqueira (1996), a aleatoriedade das 

quantidades obtidas no processo de simulação é assegurada após   simulações, 

que viria permitir calcular a média e o risco da distribuição, lembrando que, conforme 

Pindyck e Rubinfeld (2004), o Teorema do Limite Central diz que se a variável 

aleatória X tem média µ e variância   , então a distribuição de amostras de    torna-

se aproximadamente normal com média µ e variância 
  

 
 , à medida que N aumenta. 

Isto é, para    grande, a média e o desvio-padrão amostral se aproximam da média 

e do desvio-padrão populacionais. Por isso mesmo, perceba-se que, o MMC, por ser 
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baseado na aleatoriedade da ocorrência de suas variáveis, toda vez que é 

reaplicado, mesmo que mantidas as mesmas entradas, resulta em respostas 

diferentes. 

O modelo de SMC, que é baseado em números aleatórios, apresenta 

respostas de caráter matemático, conforme Oliveira (2008), ou seja, obtém-se uma 

faixa de valores prováveis ou possíveis do capital que será ganho ou perdido se o 

investimento for realizado. Esse método dá também, como resultado, para subsidiar 

a análise do projeto, a probabilidade de insucesso do investimento. 

Para Nagaoka e Esperancini (2006), o SMC permite a variação simultânea de 

variáveis e a análise de seus efeitos conjuntos na rentabilidade do investimento. 

Com ele atribui-se uma distribuição de probabilidade ou função de densidade à 

variável ou variáveis escolhidas para análise. Assim sendo, a cada valor ou conjunto 

de valores de cada variável, associa-se a probabilidade de sua ocorrência nas 

condições reais do projeto, formando-se uma distribuição de probabilidade da qual 

pinça-se aleatoriamente um valor qualquer, em um novo fluxo de caixa formado pela 

distribuição de probabilidades, de onde sairão o indicador ou indicadores de 

avaliação. Então, esse procedimento é repetido de tal maneira que, para cada 

conjunto de valores selecionado ao acaso das distribuições de probabilidade,  tenha-

se um único valor recalculado dos indicadores de avaliação. Esses autores 

confirmam que, repetindo o processo de simulação algumas centenas de vezes, e 

disposto sob a forma de distribuições acumuladas de probabilidades,  as estimativas 

dos indicadores de avaliação permitirão fazer referências mais seguras sobre o grau 

de risco que a instituição financeira irá assumir ao tomar a decisão de apoiar o 

investimento analisado. 

A SMC simula o comportamento dos fatores de risco pela simulação de 

alterações nas variáveis representativas na estrutura de capital do projeto, conforme 

aqui definido e de acordo com Oliveira e Carmona (2008). Para estes autores, a 

metodologia SMC consiste na geração aleatória de cenários para os fatores de risco, 

cenários estes que devem ser condizentes com a matriz de variância-covariância 

histórica (ou fluxo de caixa original do projeto) que reproduzirá no modelo a mesma 

estrutura de correlação entre os fatores de risco. Concluindo, Oliveira e Carmona 

(2008) dizem que a essência da SMC está baseada na especificação dos processos 

aleatórios e na geração de números aleatórios.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho se caracteriza como um estudo de caso da capacidade de 

pagamento de um projeto industrial, possuindo como dados as demonstrações de 

resultados que em estudo de projetos é denominado “Quadro de Capacidade de 

Pagamento”, exposto na tabela 2 adiante, que expõe o fluxo de caixa projetado, o 

qual terá seu risco de não se concretizar analisado e medido. 

Obtido este indicador de risco, espera-se que ele venha adicionar ao modelo 

de decisão, utilizado pelas instituições financeiras, informações relevantes, que 

melhorem e deem mais confiança ao gestor para tomar a decisão que a empresa 

requer. A metodologia, que será aqui desenvolvida, denominada SMC, se utiliza da 

geração de números aleatórios, e ao fim do estudo, espera-se que o risco, que o 

banco de desenvolvimento financiador irá assumir, fique melhor explicitado, 

melhorando, portanto, as condições de decisão.  

Frise-se que, para que este trabalho fosse baseado em dados reais, foi 

analisado um projeto que solicitou apoio financeiro do Banco do Nordeste do Brasil 

S/A – BNB. Entretanto, em função da legislação do sigilo bancário, o nome da 

empresa registrada neste trabalho é fictício, e os dados do projeto foram 

descaracterizados, porém guardando as devidas proporcionalidades, conforme 

“Tabela 2 – capacidade de pagamento: dados iniciais” adiante. 

Foi utilizado neste estudo um projeto produtivo do setor industrial, 

desenvolvido para a empresa Integral One Ltda., no valor total de R$ 256.084,91, 

sendo que a participação de recursos próprios foi estimada em 44%, correspondente 

a R$ 112.669,02, e a participação de recursos de terceiros em 56%, correspondente 

a R$ 143.415,89.  

Não se vai aqui recalcular os indicadores da análise determinística realizados 

pelo financiador, nem analisar os critérios utilizados pelo banco, inclusive porque o 

fluxo de caixa inicial analisado pelo agente do apoio financeiro foi outro, já que a 

capacidade de pagamento utilizado neste estudo é o aprovado pelo banco e não o 

apresentado inicialmente pela empresa. Tomar-se-á apenas um parâmetro utilizado 

pelo financiador e registrado em sua análise, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), 

igual a 12% ao ano. 
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O que se busca fazer neste estudo é verificar a adequação do uso do modelo 

de SMC para a análise de projetos produtivos, medindo a probabilidade de o projeto 

gerar o valor a que se propõe, através do seu fluxo de caixa estimado, e 

representado pelo fluxo da capacidade de pagamento do projeto. 

Na partir da “Tabela 2 - capacidade de pagamento: dados iniciais” exposta 

adiante, verificou-se as variáveis representativas em relação à Receita Operacional 

Líquida (ROL), e para sensibilizá-las foram utilizados os índices de crescimento do 

Produto Interno Bruto - PIB brasileiro de acordo com o boletim do Banco Central do 

Brasil (BACEN) – relatório anual 2009, acessado via internet em 11/06/2011, e que 

apresenta dados históricos do PIB brasileiro de 1980 a 2009. Para os anos de 2010, 

utilizou-se o índice de crescimento desse direcionador de variável divulgado no 

relatório de inflação do BACEN do mês de março 2011. Foi extraído desse mesmo 

relatório o índice de crescimento previsto do PIB de 2011 que também foi replicado 

para o ano de 2012. 
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Tabela 2 – Capacidade de pagamento: Dados iniciais 
DADOS PARA ELABORAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

EMPRESA:  Data do projeto:     Vl. projeto: Vl. financ. Rec. próprios           

Integral One S/A 01/10/2002      256.084,91 143.415,89 112.669,02        

Fluxo de capacidade de pagamento 

CONTAS/ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

FATURAMENTO BRUTO 0,00 1.000.000  1.125.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  112,66 

  Vendas nacionais 0,00 1.000.000  1.125.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  112,66 

  Vendas externas 0,00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

IPI sobre faturamento 0,00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

  IPI 0,00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

RECEITA BRUTA 0,00 1.000.000  1.125.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  1.250.000  112,66 

Deduções, abatimentos e 

impostos 
0,00 -112.400  -126.450  -140.500  -140.500  -140.500  -140.500  -140.500  -140.500  -140.500  -140.500  -12,66 

    Abatimentos e 

devoluções 
0,00 -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,56 

    Impostos faturados 0,00 -107.400  -120.825  -134.250  -134.250  -134.250  -134.250  -134.250  -134.250  -134.250  -134.250  -12,10 

RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 
0,00 887.600  998.550  1.109.500  1.109.500  1.109.500  1.109.500  1.109.500  1.109.500  1.109.500  1.109.500  100,00 

Custo dos produtos 

vendidos 
0,00  -597.813  -647.127  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -62,77 

    Matérias-primas 0,00  -235.283  -264.694  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -26,51 

    Materiais secundários 0,00  -11.611  -13.062  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -1,31 

    Material de embalagem 0,00  -65.625  -73.828  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -7,39 

    Mão-de-obra 

operacional 
0,00  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -9,01 

    Encargos sobre mão-

de- obra operacional 
0,00  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -7,21 

    Depreciação 0,00  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,45 
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industrial/rural 

    Outros custos dos 

produtos vendidos 
0,00  -57.585  -64.784  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -6,49 

    Manutenção 0,00  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -0,44 

    Seguros 0,00  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -0,15 

    Energia elétrica 0,00  -24.402  -27.452  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -2,75 

    Combustível e 

lubrificantes 
0,00  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -0,08 

Custo dos serviços 

prestados 
0,00  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,35 

    Custo dos Serviços 

Prestados 
0,00  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,35 

RESULTADO 

OPERACIONAL BRUTO 
0,00  271.512  327.923  388.254  386.948  386.948  386.948  386.948  386.948  386.948  386.948  34,88 

Despesas comerciais 0,00  -57.150  -64.294  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -6,44 

    Fretes e despachos 0,00  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,25 

    Propaganda 0,00  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,56 

    Comissões 0,00  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,25 

    Provisões para 

devedores duvidosos 
0,00  -12.150  -13.669  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -1,37 

    Outras despesas 

comerciais 
0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Despesas administrativas 0,00  -173.875  -183.718  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -17,00 

    Mão-de-obra 

administrativa 
0,00  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -4,97 

    Encargos sobre mão-

de-obra administrativa 
0,00  -53.070  -54.192  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -4,99 

    Honorário da 

diretoria/Pró-labore 
0,00  -29.904  -33.642  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -3,37 

    Depreciação 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 
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administrativa 

    Manutenção 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Seguros 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Impostos e taxas 0,00  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -0,22 

    Aluguéis passivos 0,00  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -1,12 

    Combustíveis e 

lubrificantes 
0,00  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -0,08 

    Outras despesas 

administrativas 
0,00  -19.936  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -2,25 

Despesas gerais 0,00  -23.014  -25.498  -27.903  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -2,52 

    Outras despesas 

operacionais 
0,00  -10.000  -11.250  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -1,13 

    Reserva técnica 0,00  -13.014  -14.248  -15.403  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -1,39 

LUCRO OPERACIONAL 0,00  17.473  54.413  100.336  99.004  99.004  99.004  99.004  99.004  99.004  99.004  8,92 

Despesas não 

operacionais 
0,00  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

    Despesas financeiras de 

longo prazo 
0,00  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES 

DO IR 
0,00  -2.651  34.289  80.211  82.234  85.588  88.942  92.296  95.650  99.004  99.004  8,92 

Provisões 0,00  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,80 

    Contribuições sociais 0,00  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,80 

    Outras provisões 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Provisão para IR 0,00  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,22 

    Provisão para IR 0,00  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,22 

LUCRO LÍQUIDO APÓS IR 0,00  -2.651  26.522  62.044  63.608  66.202  68.797  71.391  73.985  76.580  76.580  6,90 

Participações 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Dividendos 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Outras participações 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Depreciação/diferido 0,00  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  1,45 
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    Depreciação 0,00  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  1,45 

CAPACIDADE DE 

PAGAMENTO 
-256.084  13.446  42.619  78.141  79.705  82.299  84.894  87.488  90.082  92.677  92.677  8,35 

Amortizações de 

empréstimos 
0,00  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

   Amortização de 

operação em estudo 
0,00  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

PERCENTUAL DE 

UTILIZAÇÃO 
0,00  0,0000  0,0000  35,7694  35,0674  33,9620  32,9241  31,9478  31,0275  0,0000  0,0000  0,00 

Fonte: Elaboração própria 
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O outro índice utilizado como direcionador de variável foi o Indice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que é utilizado pelo Banco Central do Brasil e o Governo 

Federal do Brasil, como a medida da inflação oficial. Esse índice foi registrado na tabela 

3 abaixo, porém retirado do Sistema de Expectativas do BACEN, acessado via internet 

em 11/06/2011. 

Utilizou-se o PIB como direcionador de receita e das variáveis que dependem da 

receita, já o IPCA foi utilizado como direcionador de custos. Isto porque o PIB 

representa a expansão do mercado, enquanto o IPCA, que é a inflação oficial no Brasil, 

é um parâmetro de reajuste de custos, seja por dissídio coletivo da classe trabalhadora, 

seja para reajustar os preços de matérias-primas e de outros custos operacionais. 

Foram utilizadas apenas as variáveis que representavam mais de 5% da Receita 

Operacional Líquida (ROL), a estas denominou-se variáveis representativas. 

Com o fluxo de caixa do projeto representado pela capacidade de pagamento 

calculada, que é o fluxo que interessa ao agente financiador do projeto, pois irá 

demonstrar a capacidade do projeto em remunerar o capital investido e de pagamento 

do financiamento proposto, como também irá definir o prazo de retorno desses capitais. 

Para aplicação do método de SMC com utilização de recursos computacionais 

do Crystal Ball®, precisa-se inserir os dados numa planilha do Microsoft Excel®, e todas 

as células das variáveis que irão compor a “Tabela 2 - capacidade de pagamento: 

dados originais” deverão estar interligadas pelas fórmulas, já que as variáveis se 

relacionam entre si, pois da receita bruta retira-se os impostos e devoluções para se 

obter a ROL, e assim por diante. 

Dessa forma, para se aplicar a SMC, precisa-se ainda identificar o desvio-padrão 

ou a variação dos direcionadores de variáveis, pois eles juntamente com os próprios 

direcionadores comporão os dados de entrada no software Crystal Ball®, para que este, 

quando executado, possa construir as distribuições de probabilidades e calcular 

aleatoriamente as probabilidades de concretização das variáveis de saída, neste caso o 

VPL e a TIR, simulando, no caso deste estudo, 100 mil vezes, a estrutura de receita, 

custos e despesas que definem a capacidade de pagamento. 
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Para Paixão, Bruni e Marback (2004), a SMC pode ser usada como uma 

ferramenta para se quantificar a incerteza que é inerente a qualquer projeto de longo 

prazo. E pode ser feita em modelos personalizados, desenvolvidos em uma planilha 

eletrônica qualquer, ou através de softwares específicos, como o Crystal Ball®, ou 

outros. Nesta dissertação foi utilizado o Crystal Ball®. 

Para o uso da ferramenta computacional, tem-se primeiro que escolher os 

direcionadores de variáveis que serão as de entrada no software Crystal Ball® e as de 

saída para se proceder a simulação. Nesta dissertação foram escolhidas como 

variáveis de entrada o índice de crescimento da economia brasileira (PIB) e o nível de 

preço (IPCA), e de saída o VPL e TIR.  

O passo seguinte, indicado pelos autores, é definir com quais funções densidade 

de probabilidades serão feitos os estudos, para cada uma das variáveis de saída, a 

serem geradas aleatoriamente. E podem ser utilizadas as funções densidade de 

probabilidade normal, uniforme, triangular, lognormal, binomial e outras. 

 

Na distribuição normal, ou gaussiana, os valores estão distribuídos de 
forma simétrica à média e existe uma probabilidade de estarem mais próximas 
dela do que distantes. A distribuição uniforme se caracteriza por possuir 
valores com probabilidades iguais de serem escolhidos, entre um valor mínimo 
e um valor máximo. Em uma distribuição logarítmica os valores estão 
positivamente inclinados, representados por uma longa cauda à direita. Os 
valores mais prováveis se apresentam próximo ao valor mínimo e um máximo, 
sendo que os valores próximos aos extremos têm menor probabilidade de 
serem escolhidos. (ATKINSON, KELLINHER, LeBRUTO, 1997 apud PAIXÃO, 
BRUNI E MARBACK, 2004, p.8). 

 

Nesta dissertação foi escolhida a função densidade de probabilidade normal, 

pois como já explicitado acima, quando o valor de n tende ao infinito, os valores da 

amostra tendem a uma distribuição normal ou gaussiana, e neste trabalho foram 

realizadas 100 mil simulações. 

Os desvios-padrão do PIB foram encontrados no site do BACEN, no Sistema de 

Expectativas de Mercado, séries estatísticas consolidadas, acessado em 11/06/2011 e 

foram utilizados os desvios-padrão dos dias 30/06 de cada ano, desde 2003 até 2010, 

tendo sido replicado para os anos de 2011 e 2012 o desvio-padrão de 2010. Para a 

inflação os limites de variação que foram utilizados nos cálculos no Crystal Ball®, são 
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dados na própria resolução do BACEN, que define a meta inflacionária e que consta na 

tabela 3 apresentada a seguir. 

 

Tabela 3 - Histórico de metas para a inflação no Brasil 

Ano Norma Data 
Meta 

(%) 
Banda (p.p.) 

Limites 

inferior e 

superior (%) 

Inflação 

efetiva 

(IPCA % a.a.) 

1999 

Resolução 2.615 30/06/1999 

8 2 6-10 8,94 

2000 6 2 4-8 5,97 

2001 4 2 2-6 7,67 

2002 Resolução 2.744 28/06/2000 3,5 2 1,5-5,5 12,53 

2003
(1)

 
Resolução 2,842      

Resolução 2.972 

28/06/2001 

27/06/2002 

3,25 

4 

2 

2,5 

1,25-5,25 

1,5-6,5 
9,3 

2004
(1)

 
Resolução 2.972 

Resolução 3.108 

27/06/2002 

25/06/2003 

3,75 

5,5 

2,5 

2,5 

1,25-6,25 

3-8 
7,6 

2005 Resolução 3.108 25/06/2003 4,5 2,5 2-7 5,69 

2006 Resolução 3.210 30/06/2004 4,5 2 2,5-6,5 3,14 

2007 Resolução 3.291 23/06/2005 4,5 2 2,5-6,5 4,46 

2008 Resolução 3.378 29/06/2006 4,5 2 2,5-6,5 5,9 

2009 Resolução 3.463 26/06/2007 4,5 2 2,5-6,5 4,31 

2010 Resolução 3.584 01/07/2008 4,5 2 2,5-6,5 5,91 

2011 Resolução 3.748 30/06/2009 4,5 2 2,5-6,5  

2012 Resolução 3.880 22/06/2010 4,5 2 2,5-6,5  

Fonte: BACEN, site www.bcb.gov.br, acessado em 11/06/2011 
Nota: A Carta Aberta, de 21/01/2003, estabeleceu metas ajustadas de 8,5% para 2003, e de 5,5% para 2004.  

 

Na análise de cenários, tentou-se construir o ambiente da época em que o 

projeto deu entrada na instituição financeira para estudo, 2003, de maneira que foram 

utilizadas as previsões de crescimento do PIB para o ano de 2003, e as metas de 

inflação definidas pelo Banco Central do Brasil. Com esses dados foi feita uma projeção 

para uma situação denominada de “cenário mais provável” de realização do projeto. 

A partir da “Tabela 2 - capacidade de pagamento: dados iniciais” buscou-se 

também definir um cenário pessimista, cujo conceito encontra-se na metodologia de 

http://www.bcb.gov.br/
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cálculo do Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto (FCMP), respeitada a estrutura de receita, 

custos e despesas originalmente calculada, pois para o empresário e o financiador do 

projeto a pior situação é o projeto remunerar o capital pela TMA, uma vez que abaixo 

dessa taxa o projeto é preterido. Então para construir o FCMP foi utilizado o Microsoft 

Excel®, de maneira que, alterando o faturamento bruto para menos, pode-se estimar o 

FCMP para a TMA definida anteriormente de 12% a.a., aplicando-se as funções NPV e 

IRR do Excel®. Após estimado o FCMP inicial, estimou-se diversos FCMP, aplicando-

se do método de SMC através do software Crystal Ball®. 

A metodologia de elaboração do FCMP consiste em utilizar a TMA como a taxa 

que incidirá sobre a ROL, e que gerará o FCMP devendo igualar o VPL a zero, isto é, 

uma TIR equiparada a TMA, utilizando-se a função IRR do software Excel da Microsoft. 

Sincronizado com o procedimento anterior, se aplica uma taxa de redução da ROL, até 

se obter o VPL zero, ocasião que estará formado o FCMP. Pela diferença entre 100% e 

a taxa incidente sobre a ROL e que gerou o FCMP se obtém a Taxa Mínima de Eficácia 

(TME). Esta é a taxa que representa o quanto se deve cumprir da receita líquida 

prevista para que o projeto se mantenha financeira e economicamente atrativo. 

Foi calculada, ainda, a Taxa de Mobilidade do Gestor (TMG), verificando-se o 

quanto representa dos custos/despesas e provisões o valor diminuído da ROL no 

cálculo do FCMP, e esta será a taxa que se pode onerar o projeto de forma que o 

mesmo se mantenha financeira e economicamente viável. 

Para o cenário otimista aumentou-se a receita líquida no mesmo percentual de 

quando se elaborou o FCMP. Frise-se que o parâmetro do cenário otimista, igual à taxa 

de alteração da receita no cenário pessimista, é apenas uma referência, posto que para 

o gestor do negócio o cenário otimista não deve ser parâmetro limitante. 

 

3.1 Análise ex ante e ex post 

 

Denomina-se de análise ex ante aquela realizada antes da implantação do 

projeto, isto é, sem o conhecimento dos resultados que efetivamente ocorreram após a 

implantação do projeto. Porém, não somente dos resultados, mas de outras variáveis 
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que influenciaram o desenvolvimento do projeto, sejam macroeconômicas, setoriais ou 

endógenas. Nesse tipo de análise, se busca criar cenários em que o projeto poderá se 

desenvolver, pois se a realidade é desconhecida, há que se fazer um exercício de 

previsão dos resultados, dentro do horizonte do projeto, de maneira a conhecer os 

riscos que envolvem a realização de um fluxo de caixa. 

Nesse estudo criar-se-á três cenários, sendo um otimista, outro pessimista e um 

terceiro que se imagina o mais provável de ocorrer, durante o período de implantação e 

operação do projeto. 

Chama-se neste trabalho análise ex post as observações realizadas a partir das 

alterações feitas no quadro “capacidade de pagamento” com base nas variações do PIB 

e da inflação oficial do Brasil, no período que compreende o horizonte do projeto, que 

vai desde sua elaboração até o ano de 2012. Frise-se, mais uma vez, que para os anos 

de 2011 e 2012 foram utilizadas as previsões do BACEN, para a economia brasileira no 

tocante ao PIB e ao IPCA. Assim as variações do PIB dos anos de 2003 a 2012 

serviram de direcionadores das variáveis representativas da receita, ou que a partir 

desta sejam definidas, como, por exemplo, as vendas que definem o faturamento bruto 

e os impostos faturados. Já o IPCA ficaram como direcionadores das variáveis de 

custos operacionais, conforme exposto no quadro 2 abaixo, ressaltando que da mesma 

forma que feito com o PIB, o IPCA de 2011 e 2012 são as previsões do BACEN para os 

referidos anos. É importante lembrar sempre do critério de que para se classificar uma 

variável como representativa, ela necessitaria representar mais de 5% da ROL do 

projeto.  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Para começar a análise propriamente dita, em primeiro lugar, é preciso saber os 

parâmetros de análise apresentados pelo fluxo de caixa inicial, conforme tabela 1 

exposta anteriormente, e conforme consta na metodologia, aplicou-se os direcionadores 

de variáveis, selecionando-se, além das vendas e impostos faturados sobre as vendas, 

as variáveis de custos com participação superior a 5% da ROL, o que representou um 

total de 68,97% dos custos totais. No quadro 2 abaixo, ilustra-se as variáveis 

representativas e sua participação na ROL, e quais os direcionadores que lhes 

afetarão. 

 

Quadro 2 – Variáveis representativas e direcionadores de variáveis 

Variáveis % sobre 

ROL 

Direcionador 

de variável 

Vendas nacionais 112,64 PIB 

Impostos faturados 12,10 PIB 

Matérias-primas 26,63 IPCA 

Material de embalagem 7,43 IPCA 

Mão-de-obra operacional 9,05 IPCA 

Encargos sobre mão-de-obra 

operacional 

 

7,24 

 

IPCA 

Outros custos de prod. vendidos 6,52 IPCA 

Fonte: Elaboração própria 

 

Convém salientar que o índice de correlação entre os direcionadores de variáveis 

é de -0,08117, denotando inexistência de correlação entre eles, cálculo este registrado 

na tabela 4, e realizado com o auxílio do Microsoft Excel®, através da função CORREL. 

Fazendo uma análise ex post não se busca criar cenários porque os dados estão 

postos. O que se tem a fazer é analisar o projeto à luz dos dados que já são 

conhecidos, pois é uma análise a posteriori dos acontecimentos vivenciados pelo 

projeto. Muito embora, neste trabalho, não se faça comparações com os dados 
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ocorridos após sua implantação, faz-se, entretanto, simulações com os índices 

macroeconômicos já conhecidos, sendo assim inicia-se a análise ex post. 

 

4.1 Análise ex post 

 

Com os dados e indicadores já apresentados foram calculados então o VPL e a 

TIR do fluxo de caixa inicial (a capacidade de pagamento do projeto), que está 

registrado na tabela 2, também com o auxílio do Microsoft Excel® através das funções 

NPV, para cálculo do VPL e da IRR para calcular a TIR, que apresentaram uma 

situação bastante confortável para o investimento. A decisão empresarial seria de 

implantação do projeto, uma vez que o VPL saiu-se positivo com valor de R$ 

111.691,92, e a TIR está 8,75% acima da TMA de 12%, parâmetro este que é também 

utilizado pela instituição financeira, ou seja, a TIR do fluxo de caixa inicial do projeto é 

de 20,75% e foi calculado com base na “Tabela 2: Capacidade de pagamento – dados 

iniciais” e exposto na tabela 4 abaixo, e calculados pelo método FCD. 

Iniciando o processo de análise através da SMC, para conhecer o risco 

associado ao projeto, utilizou-se a mesma estrutura que definiu o fluxo de caixa inicial e 

expresso na tabela 2, que após aplicar-se os direcionadores sobre as variáveis 

representativas que compõem a estrutura de receita, custos e despesas do projeto, e 

que foram escolhidas conforme os critérios já expostos, tem-se um novo fluxo de caixa 

ou nova capacidade de pagamento, que está demonstrada adiante na “Tabela 4 - 

Direcionadores de variáveis aplicados sobre as variáveis representativas”. Introduzindo 

as variáveis de entrada (inputs) e de saída (outputs) conforme descrito no capítulo 

Metodologia, no software Crystal Ball®, e após executá-lo obtém-se um VPL negativo 

em R$ 17.678,34, ficando demonstrado que existe uma probabilidade de 23,04% de o 

projeto gerar valor para o acionista, caso as mudanças no cenário macroeconômico 

ocorram conforme suposto na análise, isto é, os custos sofram variação positiva igual 

ao IPCA e a receita se expanda igual à variação do PIB do país. 
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Tabela 4 – Direcionadores de variáveis incidentes sobre as variáveis representativas 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

EMPRESA: Data do Projeto     Vl. Projeto: Vl. Financ. Rec. Próprios             

Integral One S/A 01/10/2002     256.084,91 143.415,89 112.669,02        

Fluxo da capacidede de pagamento 

CONTAS/ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

FATURAMENTO BRUTO 0  1.011.000  1.189.125  1.290.000  1.300.000  1.326.250  1.313.750  1.247.500  1.343.750  1.300.000  1.300.000  112,64 

  Vendas nacionais 0  1.011.000  1.189.125  1.290.000  1.300.000  1.326.250  1.313.750  1.247.500  1.343.750  1.300.000  1.300.000  112,64 

  Vendas externas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

IPI sobre faturamento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

  IPI 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

RECEITA BRUTA 0  1.011.000  1.189.125  1.290.000  1.300.000  1.326.250  1.313.750  1.247.500  1.343.750  1.300.000  1.300.000  112,64 

Deduções, abatimentos e 

impostos 
0  -113.581  -133.337  -144.796  -145.870  -148.689  -147.347  -140.231  -150.569  -145.870  -145.870  -12,64 

    Abatimentos e 

devoluções 
0  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,54 

    Impostos faturados 0  -108.581  -127.712  -138.546  -139.620  -142.439  -141.097  -133.981  -144.319  -139.620  -139.620  -12,10 

RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 
0  897.419  1.055.788  1.145.204  1.154.130  1.177.561  1.166.403  1.107.269  1.193.181  1.154.130  1.154.130  100,00 

Custo dos produtos 

vendidos 
0  -647.882  -691.448  -732.173  -716.159  -724.448  -733.491  -723.506  -733.554  -729.723  -724.700  -62,79 

    Matérias-primas 0  -257.165  -284.811  -310.839  -303.339  -307.221  -311.457  -306.780  -311.486  -309.692  -307.339  -26,63 

    Materiais secundários 0  -11.611  -13.062  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -1,26 

    Material de embalagem 0  -71.728  -79.439  -86.698  -84.606  -85.689  -86.870  -85.566  -86.879  -86.378  -85.722  -7,43 

    Mão-de-obra operacional 0  -109.224  -107.525  -105.616  -103.068  -104.387  -105.826  -104.237  -105.836  -105.227  -104.427  -9,05 

    Encargos sobre mão-de- 

obra operacional 
0  -87.379  -86.020  -84.493  -82.454  -83.510  -84.661  -83.390  -84.669  -84.181  -83.542  -7,24 

    Depreciação 

Industrial/rural 
0  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,39 
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    Outros custos dos 

produtos vendidos 
0  -62.941  -69.707  -76.078  -74.242  -75.192  -76.229  -75.084  -76.236  -75.797  -75.221  -6,52 

    Manutenção 0  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -0,42 

    Seguros 0  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -0,14 

    Energia elétrica 0  -24.402  -27.452  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -2,64 

    Combustível e 

lubrificantes 
0  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -0,08 

Custo dos serviços 

prestados 
0  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,26 

    Custo dos serviços 

prestados 
0  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,26 

RESULTADO OPERACIONAL 

BRUTO 
0  231.262  340.839  388.225  411.859  427.001  406.800  357.650  433.515  398.295  403.319  34,95 

Despesas comerciais 0  -57.150  -64.294  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -6,19 

    Fretes e despachos 0  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,17 

    Propaganda 0  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,54 

    Comissões 0  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,17 

    Provisões para devedores 

duvidosos 
0  -12.150  -13.669  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -1,32 

    Outras despesas 

comerciais 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Despesas administrativas 0  -173.875  -183.718  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -16,34 

    Mão-de-obra 

administrativa 
0  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -4,78 

    Encargos sobre mão-de-

obra administrativa 
0  -53.070  -54.192  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -4,79 

    Honorário da 

diretoria/Pró-labore 
0  -29.904  -33.642  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -3,24 

    Depreciação 

administrativa 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 
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    Manutenção 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Seguros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Impostos e taxas 0  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -0,22 

    Aluguéis passivos 0  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -1,08 

    Combustíveis e 

lubrificantes 
0  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -0,08 

    Outras despesas 

administrativas 
0  -19.936  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -2,16 

Despesas gerais 0  -23.014  -26.581  -27.903  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -2,42 

    Outras despesas 

operacionais 
0  -10.000  -11.250  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -1,08 

    Reserva técnica 0  -13.014  -15.331  -15.403  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -1,34 

LUCRO OPERACIONAL 0  -22.777  66.247  100.307  123.915  139.056  118.856  69.706  145.571  110.351  115.374  10,00 

Despesas não operacionais 0  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

    Despesas financeiras de 

longo prazo 
0  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO 

IR 
0  -42.901  46.122  80.183  107.145  125.640  108.794  62.998  142.217  110.351  115.374  10,00 

Provisões 0  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,77 

    Contribuições sociais 0  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,77 

    Outras provisões 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Provisão para IR 0  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,17 

    Provisão para IR 0  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,17 

LUCRO LÍQUIDO APÓS IR 0  -42.901  38.356  62.015  88.519  106.255  88.648  42.093  120.552  87.926  92.950  8,05 

Participações 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Dividendos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Outras participações 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Depreciação/Diferido 0  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,39 

    Depreciação 0  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,39 

CAPACIDADE DE -256.085  -58.998  22.259  45.918  72.422  90.158  72.551  25.996  104.455  71.829  76.853  6,66 
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PAGAMENTO 

Amortizações de 

empréstimos 
0  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

   Amortização de operação 

em estudo 
0  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

PERCENTUAL DE 

UTILIZAÇÃO 
0,0000  0,0000  0,0000  60,8706  38,5939  31,0018  38,5251  107,5183  26,7582  0,0000  0,0000  0,0000  

DADOS DO PIB-BR E DO IPCA 

ANO   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Variação do PIBG  1,1000% 5,7000% 3,2000% 4,0000% 6,1000% 5,1000% -0,2000% 7,5000% 4,0000% 4,0000%  

Desvio-padrão PIBG  0,2700% 0,3100% 0,3300% 0,2300% 0,2600% 0,2600% 0,8400% 0,4700% 0,4700% 0,4700%  

Inflação efetiva  9,3000% 7,6000% 5,6900% 3,1400% 4,4600% 5,9000% 4,3100% 5,9100% 5,3000% 4,5000%  

Desvio-padrão inflação 

efetiva  
2,5000% 2,5000% 2,5000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000%  

PARÂMETROS DO PROJETO 

VPL-ORIGINAL 111.691   VPL-AJUST. -17.678        

TMA - % a.a. 12,0000%           

TIR-ORIGINAL 20,7500%   TIR-AJUST. 10,7108%        

Corr. - PIBG X Infl. Ef. -0,081175            

Fonte: Elaboração própria 
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Pela figura 7 abaixo, percebe-se que o valor médio do VPL ficou negativo em R$ 

17.562,01. Observando os índices que compõem os direcionadores de variáveis, 

percebe-se que são bem próximos uns dos outros, conforme quadro 3 abaixo, 

demonstrando que o projeto é bastante sensível às mudanças no cenário 

macroeconômico, evidenciado pela baixa probabilidade de realização do fluxo de caixa, 

apresentada nesta primeira simulação comparativamente com os VPL e TIR dos dados 

iniciais do projeto calculados com o apoio da tabela 2. 

 

Quadro 3 – Direcionadores de variáveis, desvios-padrão e limites-de-variação 

ANO 
INDICES 

DESVIOS-

PADRÃO 

LIMITES-DE-

VARIAÇÃO 

PIB (%) IPCA (%) PIB (%) IPCA (%) 

2003 1,10 9,30 0,27 2,50 

2004 5,70 7,60 0,31 2,50 

2005 3,20 5,69 0,33 2,50 

2006 4,00 3,14 0,23 2,00 

2007 6,10 4,46 0,26 2,00 

2008 5,10 5,90 0,26 2,00 

2009 -0,20 4,31 0,84 2,00 

2010 7,50 5,91 0,47 2,00 

2011 4,00 5,30 0,47 2,00 

2012 4,00 4,50 0,47 2,00 

Fonte: BACEN (2011-A) 

 

O índice de 23,04% refere-se à propabilidade de sucesso do projeto gerar o VPL 

positivo, e o risco do projeto é dado por 100% menos 23,04%, que é igual a 76,96%, 

representando a probabilidade de o projeto gerar um VPL negativo, conforme pode-se 

verifica na área vermelha da figura 7 abaixo. Perceba-se que na figura 7 abaixo, a área 

distinguida em azul representa a probabilidade de sucesso, e a de vermelho a 

probabilidade do VPL ser negativo. Lembra-se mais uma vez que a quantidade de 
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simulações realizadas pelo Crystal Ball® para calcular os VPL e TIR no MMC foi de 100 

mil, vezes conforme pode ser averiguada na figura 7 abaixo no canto superior 

esquerdo. 

 

Figura 7 - Probabilidade de realização do VPL. 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® 

 

Com essa estrutura de receita, custos e despesas, o projeto não paga o 

financiamento solicitado. Veja-se na tabela 4 que o financiamento seria concedido em 8 

anos, inclusive com 2 anos de carência e, nessas condições, o percentual de utilização 

da capacidade de pagamento ficou, no término da carência, em 60,87%, baixando nos 

três anos seguintes para 38,59%, 31,00% e 38,52%. Para no sexto ano do 

financiamento a capacidade de pagamento se mostrar insuficiente, com uma utilização 

de 107,51%, e no último ano utilizar apenas 26,75%. 

É prudente usar a capacidade de pagamento entre 30% a 50%, posto que a 

utilização abaixo desse intervalo indica que o projeto é auto-financiável, e, acima dele, 

eleva o risco, além de que a empresa necessita de gerar recursos para manter seu 
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capital de giro, frisando que esse é o parâmetro utilizado pelo banco que financiou o 

projeto. 

Quanto à rentabilidade representada pela TIR, o método de SMC calculou uma 

probabilidade de 23,04% dela ser maior que a TMA de 12%a.a., da mesma forma que 

na figura 7 do cálculo do VPL, esta probabilidade é visualizada na figura 8 abaixo, o que 

vem atestar a correção do cálculo do risco pelo método estocástico, pois não poderia 

ser diferente o risco medido pela probabilidade, uma vez que o VPL nulo é calculado 

com base na TMA. No cálculo da TIR as variáveis de entrada são as mesmas utilizadas 

para o cálculo do VPL, sendo que se informa o limite inferior para a TIR em 12%, como 

pode ser visto no canto inferior esquerdo da figura 8 abaixo. Nessa figura também 

pode-se verificar que a taxa média do fluxo de caixa em estudo situou-se em 10,72%, e 

portanto, abaixo da TMA. 

 

Figura 8 - Probabilidade de realização da TIR 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball®    
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Com o VPL negativo percebe-se que o projeto está remunerando os capitais 

investidos numa taxa de juros menor que a TIR de 12% a.a. Está remunerando a 

apenas 10,71% a.a., conforme pode ser constatado na figura 8 acima. 

Em virtude do elevado risco apresentado, analisou-se a estrutura de custos e 

despesas do projeto e verificou-se que os custos de pessoal estão altos em relação à 

receita bruta, em comparação com os dados apresentados pela atividade produtiva do 

projeto na Pesquisa Industrial do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2008), que mostra a relação de gastos com pessoal em relação a receita total de 

8,35%, enquanto que neste projeto os referidos gastos correspondem a 26,28%. 

Dessa forma, com o intuito de verificar a reação do projeto a uma diminuição dos 

custos, procedeu-se a diminuição de 10% nos gastos com pessoal operacional e 

administrativo, sobre a mesma estrutura de custos anteriormente analisada. Mostra-se 

então abaixo a “Tabela 5 – Custos de pessoal ajustados” como reagiu a capacidade de 

pagamento, e na figura 9, o risco. 

Assim, após inserir os índices dos direcionadores de variáveis no software 

Crystal Ball® como inputs, e também as variáveis de saída ou outputs (VPL) e (TIR), 

executou-se o programa computacional, e o resultado da SMC realizada pode ser 

apreciado no final da tabela 5  que se segue. 
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Tabela 5 – Custos de pessoal ajustados 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

EMPRESA: Data do Projeto     Vl. Projeto: Vl. Financ. Rec. Próprios             

Integral One S/A 01/10/2002     256.084,91 143.415,89 112.669,02        

Fluxo da capacidade de pagamento 

CONTAS/ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

FATURAMENTO BRUTO 0  1.011.000  1.189.125  1.290.000  1.300.000  1.326.250  1.313.750  1.247.500  1.343.750  1.300.000  1.300.000  112,64 

  Vendas nacionais 0  1.011.000  1.189.125  1.290.000  1.300.000  1.326.250  1.313.750  1.247.500  1.343.750  1.300.000  1.300.000  112,64 

  Vendas externas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

IPI sobre Faturamento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

  IPI 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

RECEITA BRUTA 0  1.011.000  1.189.125  1.290.000  1.300.000  1.326.250  1.313.750  1.247.500  1.343.750  1.300.000  1.300.000  112,64 

Deduções, abatimentos e 

impostos 
0  -113.581  -133.337  -144.796  -145.870  -148.689  -147.347  -140.231  -150.569  -145.870  -145.870  -12,64 

    Abatimentos e 

devoluções 
0  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,54 

    Impostos faturados 0  -108.581  -127.712  -138.546  -139.620  -142.439  -141.097  -133.981  -144.319  -139.620  -139.620  -12,10 

RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 
0  897.419  1.055.788  1.145.204  1.154.130  1.177.561  1.166.403  1.107.269  1.193.181  1.154.130  1.154.130  100,00 

Custo dos produtos 

vendidos 
0  -628.221  -672.094  -713.162  -697.607  -705.659  -714.443  -704.744  -714.504  -710.783  -705.903  -61,16 

    Matérias-primas 0  -257.165  -284.811  -310.839  -303.339  -307.221  -311.457  -306.780  -311.486  -309.692  -307.339  -26,63 

    Materiais secundários 0  -11.611  -13.062  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -1,26 

    Material de embalagem 0  -71.728  -79.439  -86.698  -84.606  -85.689  -86.870  -85.566  -86.879  -86.378  -85.722  -7,43 

    Mão-de-obra operacional 0  -98.301  -96.772  -95.055  -92.761  -93.948  -95.243  -93.813  -95.252  -94.704  -93.984  -8,14 

    Encargos sobre mão-de- 

obra operacional 
0  -78.641  -77.418  -76.044  -74.209  -75.159  -76.195  -75.051  -76.202  -75.763  -75.188  -6,51 

    Depreciação 

Industrial/rural 
0  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,39 
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Outros custos dos produtos 

vendidos 
0  -62.941  -69.707  -76.078  -74.242  -75.192  -76.229  -75.084  -76.236  -75.797  -75.221  -6,52 

    Manutenção 0  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -0,42 

    Seguros 0  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -0,14 

    Energia elétrica 0  -24.402  -27.452  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -2,64 

Combustível e lubrificantes 0  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -0,08 

Custo dos serviços 

prestados 
0  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,26 

Custo dos serviços 

prestados 
0  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,26 

RESULTADO OPERACIONAL 

BRUTO 
0  250.922  360.193  407.236  430.412  445.790  425.849  376.413  452.566  417.235  422.115  36,57 

Despesas comerciais 0  -57.150  -64.294  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -6,19 

    Fretes e despachos 0  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,17 

    Propaganda 0  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,54 

    Comissões 0  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,17 

    Provisões para devedores 

duvidosos 
0  -12.150  -13.669  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -1,32 

    Outras despesas 

comerciais 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Despesas administrativas 0  -160.065  -169.422  -173.796  -173.796  -173.796  -173.796  -173.796  -173.796  -173.796  -173.796  -15,06 

    Mão-de-obra 

administrativa 
0  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -49.611  -4,30 

    Encargos sobre mão-de-

obra administrativa 
0  -47.763  -48.772  -49.782  -49.782  -49.782  -49.782  -49.782  -49.782  -49.782  -49.782  -4,31 

    Honorário da 

diretoria/Pró-labore 
0  -26.914  -30.278  -33.642  -33.642  -33.642  -33.642  -33.642  -33.642  -33.642  -33.642  -2,91 

    Depreciação 

administrativa 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Manutenção 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 
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    Seguros 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Impostos e taxas 0  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -0,22 

    Aluguéis passivos 0  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -1,08 

    Combustíveis e 

lubrificantes 
0  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -0,08 

    Outras despesas 

administrativas 
0  -19.936  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -2,16 

Despesas gerais 0  -23.014  -26.581  -27.903  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -2,42 

    Outras despesas 

operacionais 
0  -10.000  -11.250  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -1,08 

    Reserva técnica 0  -13.014  -15.331  -15.403  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -1,34 

LUCRO OPERACIONAL 0  10.693  99.897  134.100  157.249  172.628  152.686  103.251  179.403  144.073  148.953  12,91 

Despesas não operacionais 0  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

    Despesas financeiras de 

longo prazo 
0  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO 

IR 
0  -9.431  79.773  113.975  140.479  159.212  142.624  96.542  176.049  144.073  148.953  12,91 

Provisões 0  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,77 

    Contribuições sociais 0  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,77 

    Outras provisões 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Provisão para IR 0  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,17 

    Provisão para IR 0  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,17 

LUCRO LÍQUIDO APÓS IR 0  -9.431  72.006  95.807  121.853  139.826  122.479  75.637  154.384  121.649  126.529  10,96 

Participações 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Dividendos 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Outras participações 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Depreciação/diferido 0  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,39 

    Depreciação 0  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,39 

CAPACIDADE DE 

PAGAMENTO 
-256.085  -25.528  55.909  79.710  105.756  123.729  106.382  59.540  138.287  105.552  110.432  9,57 
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Amortizações de 

empréstimos 
0  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

   Amortização de operação 

em estudo 
0  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

PERCENTUAL DE 

UTILIZAÇÃO 
0,0000  0,0000  0,0000  35,0650  26,4292  22,5901  26,2737  46,9437  20,2118  0,0000  0,0000  0,0000  

Dados do PIB-BR e IPCA 

ANO   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Variação do PIBG  1,1000% 5,7000% 3,2000% 4,0000% 6,1000% 5,1000% -0,2000% 7,5000% 4,0000% 4,0000%  

Desvio-padrão PIBG  0,2700% 0,3100% 0,3300% 0,2300% 0,2600% 0,2600% 0,8400% 0,4700% 0,4700% 0,4700%  

Inflação efetiva  9,3000% 7,6000% 5,6900% 3,1400% 4,4600% 5,9000% 4,3100% 5,9100% 5,3000% 4,5000%  

Desvio-padrão inflação 

Efetiva  2,5000% 2,5000% 2,5000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 
 

Parâmetros do projeto 

VPL-ORIGINAL 111.691   VPL-AJUST. 151.916        

TMA - % a.a. 12,0000%           

TIR-ORIGINAL 20,7500%   TIR-AJUST. 22,5131%        

Fonte: Elaboração própria 
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Pelos dados obtidos, a decisão é pela aceitação do projeto, pois o VPL foi 

positivo, num montante de R$ 151.916,25, e uma TIR de 22,51%. Pela SMC 

empreendida foi calculada a probabilidade 100% de o VPL ser superior a R$ 0,00 (zero 

reais), isto é, caso ocorram todos os eventos previstos no projeto e na análise, é 

extremamente provável que o VPL calculado seja atingido, como pode ser comprovado 

na figura 9 abaixo: 

 

Figura 9 – VPL calculado após ajustes nos custos de pessoal 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® 

 

E isso denota a alta sensibilidade da estrutura de custos proposta, ou seja, a 

pequenas variações na estrutura de receita e custos, o VPL responde 

significativamente, e isso é um fator de risco que deverá levar a uma análise mais 

acurada do perfil do gerenciamento a que o projeto ficará submetido.  

A análise ex post, assim denominada porque a maioria dos índices que serviram 

de direcionadores de variáveis já são conhecidos, denota que esse projeto exige 

bastante da administração da empresa que irá implantá-lo, posto que a estrutura de 

receita, custos e despesas tem elasticidade elevada. Nessa estrutura financeira o 
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projeto alterna sua posição entre viável e inviável rapidamente, isto é, com pequenas 

alterações adversas na receita, nos custos e/ou despesas, a remuneração dos fatores 

será insuficiente para viabilizar o negócio o que exigirá rapidamente ações corretivas 

por parte da gestão do projeto. Portanto, o perfil da administração da empresa/projeto é 

crucial para a tomada de decisão sobre o aporte de recursos financeiros que o banco 

precisa tomar na concessão de crédio. 

 

4.2 Análise ex ante 

 

A análise ex ante, que se inicia, é uma fase do processo operacional da análise 

em que serão estimados três cenários que poderão ser vivenciados pelo projeto, os 

quais se denominam de: 

a) Cenário mais provável: é aquele que se espera como resultado final, já 

calculado e estimado no projeto; 

b) Cenário otimista, que é aquele em que todas as variáveis 

macroeconômicas e de mercado irão confluir positivamente para o 

sucesso do projeto; 

c) Cenario pessimista, em que o analista trabalha com a hipotese de que o 

resultado do projeto não corresponda às expectativas e tornem o projeto 

inviável financeira e economicamente. 

 

4.2.1 Cenário mais provável 

 

Para desenhar esse cenário verificou-se qual a expectativa do BACEN para o 

PIB brasileiro no mês de maio/2003, época da análise do projeto na instituição 

financeira na qual se solicitou apoio financeiro. Dessa forma, conforme o relatório de 

inflação do BACEN de março/2003, a previsão de crescimento do PIB para o ano de 

2003 era de 2,2%, e a meta de inflação medida pelo IPCA era, para o ano de 2003, de 

8,5%, para 2004 de 5,5%, e para os anos seguintes de 4,5%. Tais índices foram 

aplicados sobre as variáveis representativas do quadro “Capacidade de pagamento” 
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conforme já definidas, sendo que o PIB foi replicado para o horizonte do projeto, e foi 

utilizada a meta para a inflação do governo para cada ano do fluxo de caixa em análise, 

usando-se a “Tabela 2: Capacidade de pagamento – dados iniciais” para essas 

projeções, cujos resultados encontram-se abaixo na “Tabela 6: Análise de cenários – 

situação mais provável”. Lembrando que para esses cálculos foi utilizada a planilha do 

Microsoft Excel® associada à Crystal Ball®: 

Para utilizar o Crystal Ball® se faz necessário ter além do índice que irá servir 

como direcionador de variável, o seu desvio-padrão, pois inseri-se os dois valores no 

software para que ele possa efetuar o cálculo. Neste cenário o direcionador de variável 

relativo à receita foi a previsão do PIB de Março/2003 que corresponde a 2,2% e o seu 

desvio-padrão do dia 31/03/2003 de 0,38%, conforme informação do site do BACEN 

acessado em 11/06/2011. Novamente para as variáveis de custos foi utilizado como 

direcionador a meta para a inflação estipulada pelo BACEN, conforme tabela 3 

apresentada anteriormente. Esses dados foram inseridos no Crystal Ball® e estão 

destacados em verde na tabela 6 abaixo. Perceba-se que em azul estão destacadas as 

variáveis de saída (VPL e TIR). 
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Tabela 6 – Análise de cenários (situação mais provável) 
DADOS PARA ELABORAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

EMPRESA: Data do projeto     Vl. projeto: Vl. financ. Rec. próprios             

Integral One S/A 01/10/2002     256.084,91 143.415,89 112.669,02        

Fluxo de capacidade de pagamento 

CONTAS/ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

FATURAMENTO BRUTO 0,00  1.022.000  1.149.750  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  112,65 

  Vendas nacionais 0,00  1.022.000  1.149.750  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  112,65 

  Vendas externas 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

IPI sobre faturamento 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

  IPI 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

RECEITA BRUTA 0,00  1.022.000  1.149.750  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  1.277.500  112,65 

Deduções, abatimentos e 

Impostos 
0,00  -114.763  -129.108  -143.453  -143.453  -143.453  -143.453  -143.453  -143.453  -143.453  -143.453  -12,65 

    Abatimentos e devoluções 0,00  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,55 

    Impostos faturados 0,00  -109.763  -123.483  -137.203  -137.203  -137.203  -137.203  -137.203  -137.203  -137.203  -137.203  -12,10 

RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 
0,00  907.237  1.020.642  1.134.047  1.134.047  1.134.047  1.134.047  1.134.047  1.134.047  1.134.047  1.134.047  100,00 

Custo dos produtos vendidos 0,00  -643.575  -679.202  -724.700  -724.700  -724.700  -724.700  -724.700  -724.700  -724.700  -724.700  -63,90 

    Matérias-primas 0,00  -255.283  -279.252  -307.339  -307.339  -307.339  -307.339  -307.339  -307.339  -307.339  -307.339  -27,10 

    Materiais secundários 0,00  -11.611  -13.062  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -1,28 

    Material de embalagem 0,00  -71.203  -77.888  -85.722  -85.722  -85.722  -85.722  -85.722  -85.722  -85.722  -85.722  -7,56 

    Mão-de-obra operacional 0,00  -108.424  -105.426  -104.427  -104.427  -104.427  -104.427  -104.427  -104.427  -104.427  -104.427  -9,21 

    Encargos sobre mão-de- 

obra operacional 
0,00  -86.739  -84.341  -83.542  -83.542  -83.542  -83.542  -83.542  -83.542  -83.542  -83.542  -7,37 

    Depreciação Industrial/rural 0,00  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,42 

    Outros custos dos produtos 

vendidos 
0,00  -62.480  -68.347  -75.221  -75.221  -75.221  -75.221  -75.221  -75.221  -75.221  -75.221  -6,63 

    Manutenção 0,00  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -0,43 



 

96 

 

 

    Seguros 0,00  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -0,14 

    Energia elétrica 0,00  -24.402  -27.452  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -2,69 

    Combustível e lubrificantes 0,00  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -0,08 

Custo dos serviços prestados 0,00  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,30 

    Custo dos serviços 

prestados 
0,00  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,30 

RESULTADO OPERACIONAL 

BRUTO 
0,00  245.388  317.940  384.541  383.235  383.235  383.235  383.235  383.235  383.235  383.235  33,79 

Despesas comerciais 0,00  -57.150  -64.294  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -6,30 

    Fretes e despachos 0,00  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,20 

    Propaganda 0,00  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,55 

    Comissões 0,00  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,20 

    Provisões para devedores 

duvidosos 
0,00  -12.150  -13.669  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -1,34 

    Outras despesas comerciais 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Despesas administrativas 0,00  -173.875  -183.718  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -16,63 

    Mão-de-obra administrativa 0,00  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -4,86 

    Encargos sobre mão-de-

obra administrativa 
0,00  -53.070  -54.192  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -4,88 

    Honorário da diretoria/Pró-

labore 
0,00  -29.904  -33.642  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -3,30 

    Depreciação administrativa 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Manutenção 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Seguros 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Impostos e taxas 0,00  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -0,22 

    Aluguéis passivos 0,00  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -1,10 

    Combustíveis e lubrificantes 0,00  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -0,08 

    Outras despesas 

administrativas 
0,00  -19.936  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -2,20 

Despesas gerais 0,00  -23.014  -25.498  -27.903  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -2,46 
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    Outras despesas 

operacionais 
0,00  -10.000  -11.250  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -1,10 

    Reserva técnica 0,00  -13.014  -14.248  -15.403  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -1,36 

LUCRO OPERACIONAL 0,00  -8.651  44.430  96.623  95.291  95.291  95.291  95.291  95.291  95.291  95.291  8,40 

Despesas não operacionais 0,00  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

    Despesas financeiras de 

longo prazo 
0,00  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR 0,00  -28.775  24.306  76.498  78.521  81.875  85.229  88.583  91.937  95.291  95.291  8,40 

Provisões 0,00  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,79 

    Contribuições sociais 0,00  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,79 

    Outras provisões 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Provisão para IR 0,00  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,19 

    Provisão para IR 0,00  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,19 

LUCRO LÍQUIDO APÓS IR 0,00  -28.775  16.539  58.330  59.895  62.489  65.083  67.678  70.272  72.867  72.867  6,43 

Participações 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Dividendos 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Outras participações 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Depreciação/diferido 0,00  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  1,42 

    Depreciação 0,00  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  1,42 

CAPACIDADE DE 

PAGAMENTO 
-256.084  -12.678  32.636  74.428  75.992  78.586  81.181  83.775  86.369  88.964  88.964  7,84 

Amortizações de 

empréstimos 
0,00  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

   Amortização de operação 

em estudo 
0,00  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO 0,00  0,0000  0,0000  37,5539  36,7809  35,5666  34,4300  33,3638  32,3614  0,0000  0,0000  0,00 

DADOS DO PIB-BR E IPCA 

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Março 

2003 

Previsão do PIBG                      2,2000% 
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Desvio-padrão PIBG            0,38% 

Meta de inflação  8,5000% 5,5000% 4,5000% 4,5000% 4,5000% 4,5000% 4,5000% 4,5000% 4,5000% 4,5000%  

Desvio-padrão da meta de 

inflação 
 

2,5000% 2,5000% 2,5000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 2,0000% 
 

Parâmetros do projeto 

VPL-ORIGINAL 111.691   VPL-AJUST. 70.631        

TMA 12,00%           

TIR-ORIGINAL 20,75%   TIR-AJUST. 17,33%        

Fonte: Elaboração própria 
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Fazendo as 100.000 simulações pelo Crystal Ball®, dentro das premissas do 

MMC, obteve-se um VPL positivo com magnitude de R$ 70.631,19, e uma TIR de 

17,33%, o que credencia o projeto para receber apoio financeiro, pois a premissa de 

decisão para o aceite do projeto é o VPL positivo e a TIR acima da TMA. A “Figura 10 – 

Análise VPL – ex ante para o cenário mais provável”, abaixo, demonstra a 

probabilidade calculada pelo método estocástico que, num cenário previsto como o 

mais provável de ocorrer, tem-se 87,82% de chance de o VPL ser positivo, atingindo 

assim a TIR calculada. 

 

Figura 10 – Análise VPL – ex ante para o cenário mais provável 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Criystal Ball® 

 

Apesar de o VPL ser menor do que o encontrado através do fluxo de caixa inicial, 

no cenário mais provável se obtém um resultado que depõe também favoravelmente 

para a implantação do projeto, pois partindo da estrutura de benefícios e custos iniciais 

do projeto, aplicou-se os índices de crescimento do PIB sobre a receita durante todo o 

horizonte do projeto e os índices da inflação prevista para o ciclo de vida previsto do 

projeto. Frise-se que apenas as variáveis representativas, conforme os critérios de 
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seleção da análise já descritos anteriormente, foram afetados pelos direcionadores de 

custos. 

Numa situação que se acredita bem provável que aconteça, o VPL do projeto 

será de R$ 70.631,19 contra R$ 111.691,92 do fluxo de caixa original. Ou seja, um 

aumento de receita de apenas 2,2% durante todo o ciclo de vida do projeto, e um 

aumento dos custos pela meta inflacionária, superior, portanto, ao aumento da receita, 

faz o VPL cair em 36,7%. Já a rentabilidade medida pela TIR caiu 16,48%, mas mesmo 

assim, continua com o VPL positivo, e a TIR superior a TMA. 

De qualquer forma, tanto com o fluxo de caixa projetado inicialmente, como esse 

elaborado, considerando um cenário com boas probabilidades de ocorrer, o projeto 

deve ser aceito, pois o VPL se apresenta positivo e a TIR é maior do que a TMA. 

Entretanto, deve haver a recomendação para que o gestor do projeto acompanhe sua 

estrutura de custos e despesas, de forma a não permitir variações, mesmo que ínfimas, 

que venham aumentar seus custos de produção. Quanto a sua receita, sabe-se que 

numa economia de concorrência perfeita, o preço é dado, portanto, neste primeiro 

momento a empresa proprietária do projeto não poderá se movimentar por esse lado da 

sua estrutura financeira, muito embora, ela tenha uma pequena margem de capacidade 

ociosa, mas só poderá lançar mão desse instrumento, aumentando a escala de 

produção, algum tempo após entrar no mercado, já que este é um projeto de 

implantação. 

 

4.2.2 Cenário pessimista: Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto 

 

Para o cenário pessimista buscou-se construir o Fluxo de Caixa Mínimo do 

Projeto (FCMP). Esse fluxo de caixa mínimo é construído tendo como a taxa de 

desconto a TMA, a qual será a TIR para o cálculo do FCMP, e portanto utilizar-se-á a 

TMA de 12%. 

Calcula-se o FCMP pelo método determinístico, utilizando-se o software  

Microsoft Excel® em suas funções NPV para calcular o VPL e a função IRR, com uma 

TIR igual a TMA de 12%. Vai-se fazendo simulações na variação do faturamento, com a 
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ajuda do software, até obter o VPL igual a zero. Então a nova capacidade de 

pagamento do projeto, que representa o novo Fluxo de Caixa, é o FCMP, conforme 

“Tabela 7 -  Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto” abaixo, sendo este o fluxo financeiro 

mínimo para o projeto ser financeira e economicamente viável, posto que estará 

remunerando o capital investido à TMA.   

 



 

102 

 

 

Tabela 7 -  Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

EMPRESA: Data do Projeto:    Vl. Projeto: Vl. Financ. Rec. Próprios          

Integral One S/A 01/10/2002     256.084,91 143.415,89 112.669,02        

Fluxo de capacidade de pagamento 

CONTAS/ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

FATURAMENTO BRUTO 0,00 979.206  1.101.607  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  112,68 

  Vendas nacionais 0,00 979.206  1.101.607  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  112,68 

  Vendas externas 0,00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

IPI sobre Faturamento 0,00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

  IPI 0,00 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

RECEITA BRUTA 0,00 979.206  1.101.607  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  1.224.008  112,68 

Deduções, abatimentos e 

impostos 
0,00 -110.167  -123.938  -137.708  -137.708  -137.708  -137.708  -137.708  -137.708  -137.708  -137.708  -12,68 

    Abatimentos e 

devoluções 
0,00 -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,58 

    Impostos faturados 0,00 -105.167  -118.313  -131.458  -131.458  -131.458  -131.458  -131.458  -131.458  -131.458  -131.458  -12,10 

RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA 
0,00 869.040  977.670  1.086.300  1.086.300  1.086.300  1.086.300  1.086.300  1.086.300  1.086.300  1.086.300  100,00 

Custo dos produtos 

vendidos 
0,00  -597.813  -647.127  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -696.440  -64,11 

    Matérias-primas 0,00  -235.283  -264.694  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -294.104  -27,07 

    Materiais secundários 0,00  -11.611  -13.062  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -14.513  -1,34 

    Material de embalagem 0,00  -65.625  -73.828  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -82.031  -7,55 

    Mão-de-obra operacional 0,00  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -99.930  -9,20 

    Encargos sobre mão-de- 

obra operacional 
0,00  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -79.944  -7,36 

    Depreciação 

industrial/rural 
0,00  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -16.097  -1,48 
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    Outros custos dos 

produtos vendidos 
0,00  -57.585  -64.784  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -71.982  -6,63 

    Manutenção 0,00  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -4.829  -0,44 

    Seguros 0,00  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -1.610  -0,15 

    Energia elétrica 0,00  -24.402  -27.452  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -30.502  -2,81 

    Combustível e 

lubrificantes 
0,00  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -897  -0,08 

Custo dos serviços 

prestados 
0,00  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,40 

    Custo dos serviços 

prestados 
0,00  -18.275  -23.501  -24.806  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -26.112  -2,40 

RESULTADO OPERACIONAL 

BRUTO 
0,00  252.951  307.042  365.053  363.748  363.748  363.748  363.748  363.748  363.748  363.748  33,49 

Despesas comerciais 0,00  -57.150  -64.294  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -71.438  -6,58 

    Fretes e despachos 0,00  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,30 

    Propaganda 0,00  -5.000  -5.625  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -6.250  -0,58 

    Comissões 0,00  -20.000  -22.500  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -25.000  -2,30 

    Provisões para devedores 

duvidosos 
0,00  -12.150  -13.669  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -15.188  -1,40 

    Outras despesas 

comerciais 
0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Despesas administrativas 0,00  -173.875  -183.718  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -188.578  -17,36 

    Mão-de-obra 

administrativa 
0,00  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -55.124  -5,07 

    Encargos sobre mão-de-

obra administrativa 
0,00  -53.070  -54.192  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -55.313  -5,09 

    Honorário da 

diretoria/Pró-labore 
0,00  -29.904  -33.642  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -37.380  -3,44 

    Depreciação 

administrativa 
0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 
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    Manutenção 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Seguros 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Impostos e taxas 0,00  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -2.492  -0,23 

    Aluguéis passivos 0,00  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -12.460  -1,15 

    Combustíveis e 

lubrificantes 
0,00  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -888  -0,08 

    Outras despesas 

administrativas 
0,00  -19.936  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -24.920  -2,29 

Despesas gerais 0,00  -23.014  -25.498  -27.903  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -27.929  -2,57 

    Outras despesas 

operacionais 
0,00  -10.000  -11.250  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -12.500  -1,15 

    Reserva técnica 0,00  -13.014  -14.248  -15.403  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -15.429  -1,42 

LUCRO OPERACIONAL 0,00  -1.087  33.533  77.135  75.804  75.804  75.804  75.804  75.804  75.804  75.804  6,98 

Despesas não operacionais 0,00  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

    Despesas financeiras de 

longo prazo 
0,00  -20.124  -20.124  -20.124  -16.770  -13.416  -10.062  -6.708  -3.354  0  0  0,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO 

IR 
0,00  -21.212  13.408  57.011  59.033  62.387  65.742  69.096  72.450  75.804  75.804  6,98 

Provisões 0,00  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,82 

    Contribuições sociais 0,00  0  -3.086  -7.219  -7.401  -7.703  -8.005  -8.307  -8.609  -8.910  -8.910  -0,82 

    Outras provisões 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Provisão para IR 0,00  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,24 

    Provisão para IR 0,00  0  -4.680  -10.949  -11.225  -11.683  -12.141  -12.598  -13.056  -13.514  -13.514  -1,24 

LUCRO LÍQUIDO APÓS IR 0,00  -21.212  5.642  38.843  40.407  43.002  45.596  48.191  50.785  53.379  53.379  4,91 

Participações 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Dividendos 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

    Outras participações 0,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00 

Depreciação/diferido 0,00  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  1,48 

    Depreciação 0,00  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  16.097  1,48 

CAPACIDADE DE -256.084,91  -5.115  21.739  54.940  56.505  59.099  61.693  64.288  66.882  69.476  69.476  6,40 
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PAGAMENTO 

Amortizações de 

empréstimos 
0,00  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

   Amortização de operação 

em estudo 
0,00  0  0  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  -27.950  0  0  0,00 

PERCENTUAL DE 

UTILIZAÇÃO 
0,00  0,0000  0,0000  50,8743  49,4659  47,2944  45,3056  43,4772  41,7905  0,0000  0,0000  0,00 

PARÂMETROS DO PROJETO 

VPL 111.691   VPL-AJUST. 0,00  VARIAÇÃO DO FATURAMENTO -2,0794%    

TMA - % a.a. 12,00%      DESVIO-PADRÃO ESTIPULADO 1,0000%    

TIR - % a.a. 20,75%   TIR-AJUST. 12,00%        

Fonte: Elaboração própria 
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Perceba-se na tabela 7 acima, que o VPL está zerado, e foi utilizado a fórmula 

NPV do Excel® para uma TIR de 12%. Para calcular através do método determinístico, 

pelo Excel®, insere-se as fórmulas, e à medida que se modifica o valor da célula 

VARIAÇÃO DO FATURAMENTO na antepenúltima linha da tabela 7, pelo processo de 

tentativa e erro, as células indicativas, de que se atingiu o VPL igual a zero e a TIR 

igual a TMA, vão imediatamente se alterando e indicando essa condição.  

Assim sendo, o FCMP ficou definido conforme Quadro 4 – FCMP base e outros 

parâmetros, abaixo: 

 

Quadro 4 – FCMP base e outros parâmetros 
Horizonte do 

Projeto 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FCMP -5.115 21.739 54.940 56.505 59.099 61.693 64.288 66.882 69.476 69.476 

Investimento inicial 256.084,00 

VPL 00,0 

TIR/TMA  12,00% 

% sobre a ROL 2,091% 

% sobre faturamento bruto 2,0794% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao financiamento bancário, percebe-se que a utilização da 

capacidade de pagamento ficou dentro dos limites de 30% a 50% (uma exigência do 

agente financiador), salvo pelo primeiro ano de amortização do financiamento, que 

ultrapassou esse limite em 0,87%. Este fato que pode ser resolvido com o alongamento 

do prazo do financiamento bancário, pois este está previsto para amortização em 10 

anos, podendo chegar a 12 anos a depender exatamente da capacidade de 

pagamento, de acordo com as normas dos programas de financiamento expostas no 

site do banco de desenvolvimento em que a empresa solicitou o crédito, já citado. Mas, 

numa rígida análise, esse excesso mínimo, sobre os parâmetros do programa de 

financiamento do banco, indica que o crédito nos prazos solicitados não deve ser 

concedido. 
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Mais uma vez se evidencia a alta sensibilidade do fluxo financeiro do projeto, 

pois basta uma diminuição na ROL, de apenas 2,09%, para que o fluxo de caixa atinja o 

piso, e qualquer percentual acima deste o projeto torna-se inviável ou não atrativo para 

os investidores. Saliente-se que essa projeção do FCMP ocorre sob a premissa de que 

a estrutura de custos e despesas do projeto permanece imutável. 

Este FCMP servirá como instrumento estratégico de administração, pois com 

esta metodologia pode-se construir também a receita bruta mínima, de forma a manter 

a mesma estrutura de custos e despesas com o projeto, mantendo-se financeira e 

economicamente atrativo. Pode-se verificar também o fluxo mínimo que viabiliza o 

projeto através do financiamento bancário. Então, se a capacidade de pagamento do 

FCMP se apresentar insuficiente para amortização do financiamento, deve-se buscar 

aumentar a receita até atingir o limite de amortização do financiamento bancário.  

Realizado esse trabalho de cálculo do FCMP pelo método determinístico, com a 

ajuda do Microsoft Excel®, pode-se utilizar o Crystal Ball® para construir diversos 

FCMP, através do método estocástico utilizando a SMC, conforme consta na “Tabela 8 

– Espectro de FCMP”, adiante, podendo ser percebido como é calculado pelo software 

na “Figura 11: FCMP pelo método de Monte Carlo” abaixo, os quais servirão de 

parâmetros para a ação empresarial. 

 

Figura 11 - FCMP pelo método de Monte Carlo 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® 
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Para construir diversos FCMP pelo MMC deve-se copiar o resultado fluxo a fluxo 

em uma planilha a parte, conforme pode ser visualizado abaixo na “Tabela 8 – Espectro 

de FCMP”. Frise-se que o último FCMP registrado na tabela 8 é o fluxo calculado pelo 

método determinístico com o uso do Excel®, e foi ele que permitiu construir os diversos 

FCMP pelo método de SMC. A formação desse espectro de FCMP deixa evidente a 

instabilidade das previsões, quando está envolvido nelas variáveis que incluem o fator 

tempo, característica dos fluxos de caixa. O espectro de fluxos mínimos é construído a 

partir do Crystal Ball®, e deve ser registrado o valor do 5° percentil, sendo utilizada 

apenas as simulações em que a TIR seja igual ou minimamente superior a TMA 

utilizada na simulação, como pode ser verificado pela figura 11 acima. Como o objetivo 

é construir o espectro de FCMP, então o desvio-padrão utilizado nesse cálculo foi 

definido aleatoriamente, de maneira que o software pudesse ser executado. 

 

Tabela 8 – Espectro de FCMP 

Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto - TMA de 12% 

VPL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

87,11 - 256.084  - 5.100     21.755     54.958     56.523     59.117     61.711     64.306     66.900     69.494     69.494  

27,04 - 256.084  - 5.110     21.744     54.946     56.510     59.104     61.699     64.293     66.887     69.482     69.482  

65,96 - 256.084  - 5.104     21.751     54.954     56.518     59.113     61.707     64.301     66.896     69.490     69.490  

36,69 - 256.084  - 5.109     21.746     54.948     56.512     59.106     61.701     64.295     66.890     69.484     69.484  

54,81 - 256.084  - 5.106     21.749     54.951     56.516     59.110     61.704     64.299     66.893     69.488     69.488  

5,47 - 256.084  - 5.115     21.739     54.940     56.505     59.099     61.693     64.288     66.882     69.476     69.476  

Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® e Microsoft Excel® 

 

Depois de construído todos os FCMP, buscou-se calcular a probabilidade de 

concretização de um desses fluxos, evidentemente pelo método SMC, a qual se situou 

no mesmo patamar da TIR/TMA, que foi de 50,004%, conforme figuras 12 e 13 abaixo. 

Estas figuras demonstram claramente que, permanecendo a mesma estrutura de 

receitas, custos e despesas, é cada vez menor a probabilidade de o VPL ser superior 

ao valor calculado, no caso de R$ 10,87, considerado a TMA. 

Estas Figuras 12 e 13, representativas do VPL e da TIR/TMA relativa ao FCMP 

construído dentro de um cenário pessimista para o projeto, demostram que a uma 
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rentabilidade abaixo da TIR/TMA de 12% o projeto é inviável e deve ser rejeitado, posto 

que, com uma receita no limite mínimo, em qualquer variação para menos, o projeto 

entra na zona de rejeição. 

 

Figura 12– VPL – Cenário pessimista 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® 

 

Figura 13 – TMA – Cenário pessimista 
 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® 
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Com base no FCMP pode-se calcular a Taxa de Mobilidade do Gestor (TMG), 

representando a taxa máxima em que se pode onerar a estrutura de custos e despesas 

do projeto, e o mesmo não perderá sua condição de viábilidade econômico-financeira. 

A TMG será calculada utilizando-se a ROL das tabelas 2 e 7 e os custos, 

despesas e provisões totais da tabela 2. Deve-se calcular o impacto que a queda 

sofrida pela ROL em relação ao FCMP, sobre a estrutura de custos, despesas e 

provisões totais dos dados estimados originalmente no projeto para cada período. Esta 

taxa é exatamente o quanto o gestor pode trabalhar seus custos e despesas, 

observando sempre o provisionamento, onerando-os se preciso for até o limite desta, 

continuando o projeto a remunerar o capital investido à TMA. 

Método de cálculo da TMG: 

     
          

    
              (20) 

Onde, 

TMG = Taxa de Mobilidade do Gestor 

ROLI = ROL do Fluxo de Caixa Original (Inicial) – tabela 2 

ROLi = ROL do Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto – tabela 7 

CDTI = Custos e Despesas Totais (Custos dos produtos vendidos + Custos dos 

serviços prestados + Despesas comerciais + Despesas administrativas + Despesas 

gerais + Despesas não operacionais + Provisões + Provisões para IR dos dados 

originais do projeto - tabela 2 – Capacidade de pagamento: Dados iniciais). 

Dessa forma, aplicando-se a fórmula 20, a TMG para o ano de 2003 é: 

      
             

      
             

TMG calculada apenas para o primeiro período do projeto, a título de 

demonstração. E ela pode ser conferida no quadro 5 mais adiante para todo o horizonte 

do projeto. 

Portanto, mais uma vez fica evidenciado o elevado risco deste projeto, pois sua 

gerência tem baixo nível de mobilidade ante fatores adversos que possam ocorrer após 

a implantação do investimento. Denota-se a necessidade de uma administração 

criativa, ágil em suas decisões no enfrentamento das intempéries, uma vez que não há 
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praticamente margem para o gestor trabalhar os custos e despesas, tendo um espaço 

bastante estreito para circular entre a ROL e a capacidade de pagamento. 

Essa taxa também indica o nível de dificuldade que o gestor irá enfrentar no caso 

de ocorrência de crises macroeconômicas, levando a economia a depressão, pois uma 

vez que o gestor tem mobilidade baixa em sua administração, suas dificuldades para 

superar problemas são elevadas. No nível microeconômico a adaptação do projeto a 

fatores concorrenciais ou técnicos necessitarão de maior prazo, pois, por exemplo, 

exigirão do gestor maior flexibilidade para ceder uma fatia do mercado que ele não 

deseja fazê-lo, mas em virtude da sua baixa TMG, ele forçosamente é impelido a 

conceder, já que possui uma estrutura de custos e despesas bastante rígida, conforme 

indica sua TMG. 

Segundo Silva (2007) a eficácia reflete a qualidade e adaptabilidade dos 

produtos e serviços, ou ainda o quanto a empresa atende as expectativas de seus 

clientes. E diz que se pode medir a eficácia através dos resultados alcançados pela 

empresa frente ao que foi planejado. Ou seja, a eficácia é medida pela proporção entre 

os valores efetivamente realizados e a meta. 

Assim sendo, com o FCMP já construído, foi calculada a Taxa Mínima de 

Eficácia (TME), a qual se refere ao valor mínimo da ROL que o gestor deve alcançar, de 

tal forma que a viabilidade econômico-financeira do projeto não seja comprometida. 

Calcula-se a TME utilizando a ROL da tabela 2 e da tabela 7 com as seguintes 

operações matemáticas: 

      
    

    
               (21) 

Onde, 

ROLi = Receita Operacional Líquida do FCMP (Tabela 7) 

ROLI = Receita Operacional Líquida dos dados originais (Tabela 2) 

Essa taxa indica o quanto se deve realizar da receita projetada para que o 

projeto permaneça atrativo para o empresário, isto é, o quanto deve ser cumprido da 

meta estabelecida pela ação empresarial e que está indicada no projeto. Portanto, a 

TME traduz o esforço que o Gestor deve realizar no sentido de atingir o nível de 

viabilidade econômico-financeira do projeto.  
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Com os dados deste estudo de caso, a TME atinge o patamar de 97,909%, 

considerado elevado, como ver-se-á na análise realizada após a apresentação dos 

cálculos (fórmula 21) que se coloca a seguir: 

      
      

      
              

As TMG e TME para todo o horizonte do projeto desde estudo de caso estão 

dispostas no quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5 – Taxa de Mobilidade do Gestor e Taxa Mínima de Eficácia 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para a análise da TME se faz necessário o apoio da “Tabela 9 – Prazos de 

realização da TME – ano/mês” abaixo, construída considerando, linearmente, o esforço 

diário que a administração da empresa/projeto fará para cumprimento das metas 

estabelecidas, e neste estudo de caso refere-se ao FCMP. 

 

Tabela 9 - Prazos de realização da TME - ano/mês 
Ano/mês Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan       

% 1,00 0,92 0,83 0,75 0,67 0,58 0,50 0,42 0,33 0,25 0,17 0,08    

Mês/dias 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

% 1,00 0,97 0,93 0,90 0,87 0,83 0,80 0,77 0,73 0,70 0,67 0,63 0,60 0,57 0,53 

Mês/dias 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

% 0,50 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,27 0,23 0,20 0,17 0,13 0,10 0,07 0,03 

Fonte: Elaboração própria 

Horizonze do 

projeto
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ROL da Tabela 2 - 

Cap.Pag.- Dados 

Iniciais 887.600 998.550 1.109.500 1.109.500 1.109.500 1.109.500 1.109.500 1.109.500 1.109.500 1.109.500

ROL da Tabela 5 - 

FCMP 869.040 977.670 1.086.300 1.086.300 1.086.300 1.086.300 1.086.300 1.086.300 1.086.300 1.086.300

Custos e 

Despesas da 

Tabela 2 874.154 955.931 1.031.360 1.029.796 1.027.202 1.024.608 1.022.013 1.019.419 1.016.824 1.016.824

TMG (%) 2,123 2,184 2,249 2,253 2,259 2,264 2,270 2,276 2,282 2,282

TME (%) 97,909 97,909 97,909 97,909 97,909 97,909 97,909 97,909 97,909 97,909
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Confrontando a TME com a tabela 9 acima, verifica-se que os valores projetados 

só seriam atingidos no trigésimo dia do mês, e para o ano, no mês de dezembro, pois a 

tabela 9 indica que no vigésimo nono dia do mês seriam realizados 97% dos valores 

projetados, caso a ação gerencial se realizasse sem enfrentar nenhum fator adverso 

que a obstaculasse. Porém a TME é superior ao índice de 97%, correspondendo a 

97,909%, e, portanto, só seria atingida no trigésimo dia do mês. 

Na análise anual, verifica-se que até o último dia de novembro seriam atingidos 

92% da meta estabelecida, e, portanto, a gestão do negócio teria que fazer um esforço 

superior, podendo os valores de sua previsão serem cumpridos apenas em dezembro, 

associada à análise mensal, no último dia do ano. 

Neste ponto do estudo convém lembrar que os eventos do cotidiano não ocorrem 

de forma linear, mas de acordo com o Teorema do Limite Central convergem para a 

média. Logo, é de se esperar que as projeções financeiras conduzidas pelos preceitos 

do planejamento estratégico estabelecido, sejam atingidas nos patamares da tabela 9 

acima.  

Assim, pode-se refletir que metas não devem ser projetadas ou estipuladas para 

cumprimentos na metade do prazo estabelecido, e, entretanto, não devem ser 

cumpridas no último dia do prazo da ação empresarial, percebendo-se daí que existe 

um  alto risco de não cumprimento dos valores projetados. 

 

4.2.3 Cenário otimista 

 

Para construir o cenário otimista, foi acrescentado sobre a ROL 2,09%, o 

mesmo percentual extraído dela no cenário pessimista. Com isso a TIR do projeto subiu 

de 20,75% para 28,82%, e o VPL ficou altamente atrativo com um valor de R$ 

223.383,83. 

Percebe-se que a estrutura de receita, custos e despesas deste projeto está 

altamente sensível a variações na receita, pois a margem para o exercício da 

administração do negócio está altamente apertada, visto que uma variação de 2,09% 
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na ROL já atinge o piso de rentabilidade do negócio em um extremo, subindo para R$ 

223.383,83 no extremo oposto. 

 

Figura 14 – VPL - Cenário otimista 

 
Fonte: Elaboração própria com auxílio do Crystal Ball® 

 

Como era esperado no cenário otimista, a probabilidade do VPL ser positivo, 

isto é, superior a R$ 0,00 (zero reais) é de 99,99%. Chama-se atenção para o fato de 

que o projeto só tem limite mínimo representado pelo FCMP no cenário pessimista. O 

cenário otimista serve apenas de referência para os administradores, mas jamais será 

utilizado como limite superior que venha cercear a ação dos gestores em busca de 

maiores rentabilidades. 

 

4.3  Critérios de decisão 

 

Assim o modus faciendi do FCMP poderá servir de metodologia para o estudo de 

cenários (pessimista e otimista) em análise de projetos, posto que a partir dele se cria 

um intervalo de benefícios do projeto com um fluxo financeiro mínimo.  

São quatro parâmetros de análise nessa metodologia: 

1 – FRMP – Fluxo de Receita Mínima do Projeto; 
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2 – FCMP – Fluxo de Caixa Mínimo do Projeto; 

3 – Taxa de Mobilidade do Gestor. 

3.1 – Aspecto macroeconômico – demonstra o nível de resistência a crises do 

mercado ou variáveis macroeconômicas; 

3.2 – Aspecto microeconômico – demonstra o nível de adaptação da 

empresa/projeto frente a fatores microeconômicos adversos; Ex.: fatores concorrenciais 

e técnicas; 

3.3 – A TMG representa o quanto pode-se onerar a estrutura de custos e 

despesas sem comprometer a viabilidade econômico-financeira do projeto. 

4 – Taxa Mínima de Eficácia (TME) – representa o quanto deve-se atingir da ROL 

para que o projeto permaneça com a rentabilidade mínima aceitável.  

Para finalizar, apresenta-se os critérios de decisão deste estudo de caso,  

seguidos da análise decisória, com relação ao apoio financeiro solicitado pelo 

empreendedor do projeto, tendo em vista os riscos que possam ser assumidos pela 

instituição bancária de desenvolvimento. 

No quadro 6 abaixo estão expostos os parâmetros de decisão calculados no 

estudo: 
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Quadro 5 – Critérios de decisão 

Critérios 

Origens dos dados 

VPL 

(R$) 

TIR  

(%) 

RISCO 

(%) 

TMG 

(%) 

TME 

(%) 

Tabela 2: Cap.pag. - dados 

originais 
111.691 20,75 - - - 

Tabela 4: Variáveis 

representativas 
-17.678 10,71 76,96 - - 

Tabela 5: Custos ajustados 151.916 22,51 0,00 - - 

Tabela 6: Cenário mais 

provável 
70.631 17,33 12,17 - - 

Tabela 7: FCMP 0,00 12,00 50,00 - - 

Figura 14: VPL cenário 

otimista 
223.383 28,82 0,00 - - 

Quadro 5 – TMG e TME - - - ≈ 2,25 97,909 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisar dados do quadro 6, acima, percebe-se a grande volatilidade sofrida 

pelos critérios de decisão estudados, pois de uma simulação a outra o VPL, por 

exemplo, que nos dados originais importa em R$ 111.691,00 positivo, cai para R$ 

17.678,00 negativos, para em seguida, com uma pequena variação dos custos, subir 

para R$ 151.916,00 positivos. 

Na simulação de um cenário, dito o mais provável de ocorrer, a TMA é 

ultrapassada pela TIR em apenas 5,33%, ou seja, uma variação na taxa de 

remuneração do investimento de 44,42% gera um VPL positivo de R$ 70.631,00, 

representando 63,24% do VPL calculado com os dados originais, o que denota a alta 

sensibilidade da estrutura de receita, custos e despesas do projeto, que é um fator de 

risco. 

Essa alta volatilidade é confirmada pela baixa TMG de apenas ≈ 2,25%, expondo 

a rigidez da estrutura de custos e despesas, pois o gestor não tem margem para 

transitar por essas rubricas, onerando os custos e/ou as despesas, se necessário for, 

de modo a buscar atingir os valores projetados. 
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O alto risco a que esse projeto está exposto se declara finalmente com a elevada 

TME de 97,909%. Conforme explicitado anteriormente, essa taxa indica que a gestão 

desse projeto terá que ter uma performance, na execução do planejamento estratégico, 

superior à média durante todo o horizonte desse empreendimento. 

Concluí-se que, pelos critérios puramente determinísticos, esse projeto deveria 

merecer o apoio financeiro da instituição bancária, como realmente obteve, haja vista 

que os indicadores VPL, na maioria dos cenários, ficou positivo, e a TIR ficou acima da 

TMA. Entretanto, ao adicionarmos os parâmetros estocásticos (perceba-se que o risco 

varia de 76,96% a 0,0%, sobe para 12,17%, sobe novamente para 50,0%, e volta a cair 

para 0,0%, com pequenas alterações na estrutura de custos), e mais a TMG e TME, 

fica evidente que a decisão do agente financeiro deve ser de indeferimento e não 

financiar este projeto, posto que apresenta alto risco de realização do fluxo de caixa. 

 

4.4 Análise comparativa entre os diversos métodos de avaliação de projetos 

 

Para uma melhor compreensão do contexto em que os estudos sobre risco de 

projetos produtivos está inserido apresenta-se a seguir outros métodos de análise de 

projetos, de tal maneira que se possa compará-los. 

 

4.4.1 Fluxo de Caixa Descontados – FCD 

 

Este é um método, conforme Saito, Távora Júnior e Oliveira (2010), que 

determina o valor futuro estimado para os fluxos de caixa, descontando-os do custo de 

capital apropriado, e seus principais parâmetros são o VPL e a TIR. Os critérios de 

decisão desse sistema são tais que, quando o VPL for maior que zero, o investimento é 

viável, e, portanto, deve ser implantado, ainda considerando que, quando a TIR for 

maior que TMA (custo do capital), deve-se aceitar o projeto. 

Nesta dissertação se verificou também que, utilizando a metodologia VPL e TIR 

se pode construir o FCMP, o qual será o balisador para o estudo dos cenários 

pessimista e otimista, e, ainda, calcular a TME, que dará o nível de risco de realização 
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do fluxo de caixa do projeto, podendo classificado em alto ou aceitável, além da TMG, 

que dará o nível de flexibilidade gerencial do projeto a fatores concorrenciais e técnicos, 

como por exemplo, uma crise econômica, uma falta de matéria-prima, ou um problema 

técnico. 

Rocha (2008) diz que o FCD, especialmente o critério do VPL, foi idealizado no 

início do século XX, e, apesar de ainda ser amplamente usado, trata-se de um método 

de avaliação ideal para ser empregado apenas em decisões que não envolvam 

incertezas futuras, ou em que os gestores não tenham flexibilidade de decisão para 

reagir ao cenário futuro que venha a ocorrer. 

Para Saito, Távora Júnior e Oliveira (2010) o método FCD tem a desvantagem 

de considerar apenas a possibilidade de se realizar ou não um projeto de investimento 

produtivo, e não admite a opção de fazê-lo num outro momento mais propício. Para 

eles esse método pode levar a decisões equivocadas de investimento, pelo fato de 

ignorar duas características fundamentais para decisão de investir, que são a 

irreversibilidade do investimento e a possibilidade de adiamento. E arrematam dizendo 

que o grande problema do método tradicional é que ele não consegue captar com 

precisão o valor econômico do investimento em um ambiente de incerteza e de rápidas 

mudanças.  

 

4.4.2 A Teoria das Opções Reais 

 

Surgida no século passado, nos anos de 1970, a teoria das opções reais 

representou uma evolução na área das finanças com sua abordagem gerencial, pois, 

segundo Rocha (2008), permite levar em consideração na análise futura de um negócio 

as suas flexibilidades, devido às diferentes decisões gerenciais que podem vir a ser 

tomadas de acordo com os cenários futuros passíveis de ocorrer, em contextos de 

incertezas significativas que a análise pelo método FCD não permite. 

Saito, Távora Júnior e Oliveira (2010) dizem que o método de opções reais é um 

modelo de precificação de projetos, que pode ser utilizada para analisar decisões de 

investimento, ou seja, é a flexibilidade que um gerente tem para tomar decisões de 
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investimento a respeito de ativos reais. Consideram que o diferencial deste modelo é 

que ele valora a flexibilidade para reagir a eventos incertos, isto é, ele preenche a 

lacuna deixada pelo fluxo de caixa descontado, vácuo que o VPL atende, servindo pois 

para avaliar ativos reais (projetos de investimento produtivos). 

Para Rocha (2008) quando existem incertezas futuras sobre os valores dos 

fluxos de caixa de um projeto, e, além disso, os gestores podem tomar decisões de 

acordo com o cenário (valor) real que venha a ocorrer para eles, o melhor método de 

avaliação de projetos a utilizar é o das opções reais, pois é modelado semelhantemente 

às opções negociadas em bolsa, cujo detentor tem o direito, mas não a obrigação, de 

exercê-las, e aí está sua flexibilidade para as decisões gerenciais. O autor aponta como 

desvantagem desse método a complexidade dos modelos a ele associados, exigindo 

qualificações superiores que muitos gerentes empresariais não as tem. Outro problema, 

identificado por Rocha (2008), é o analista considerar como exclusividade da empresa 

as opções reais, deixando de considerar o fato de que, se o cenário for favorável, 

provavelmente o será para todo o mercado, isto é, para a empresa e suas 

concorrentes, podendo todas ou algumas empresas desse mercado exercer suas 

opções reais simultaneamente. 

Este problema foi minimizado com a combinação das opções reais pela teoria 

dos jogos, e Rocha (2008) diz que neste caso se avalia o exercício das opções 

disponíveis, levando em conta também as ações de todas as empresas presentes 

naquele mesmo mercado. Este autor afirma que apesar deste método descrever a 

realidade de forma mais fiel do que os métodos ortodoxos, nem sempre é o mais 

indicado para análise de projetos e empresas quando cometidos ou considerados os 

fatores que influenciam o resultado da análise, a saber: 

a) Ignorar a existência das flexibilidades gerenciais; 

b) Considerar a existência das opções reais, se aceitando porém que 

elas são exclusividade de uma única empresa; 

c) Admitir-se que as opções reais existem e são comuns a todas as 

empresas do mercado 
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4.4.3 Redes Neurais Artificiais - RNA 

 

São modelos de processamento de informação inspirados na estrutura de 

processamento do cérebro humano. Porém, como diz Mendes Filho, Carvalho e Matias 

(2011), não são modelos que replicam as operações do cérebro, apenas utilizam como 

inspiração fatores conhecidos sobre seu funcionamento, visando obter melhores 

desempenhos na resolução de problemas, para os quais os métodos tradiconais de 

computação têm se mostrado inadequados. 

Para os autores estes sistemas são mais flexíveis, pois quando mudanças são 

necessárias devido a aspectos políticos, econômicos ou regionais, pode-se alterar 

apenas o conjunto de exemplos de treinamento e alguns parâmetros da rede, o que não 

requer mudanças estruturais no sistema. 

Em Bialoskorski Neto, Nagano e Moraes (2006) as RNA são obtidas pela 

correlação de variáveis relevantes em uma determinada análise, e sua 

operacionalização se caracteríza pelo uso de avançados meios tecnológicos de suporte 

e apoio à decisão. Dizem os autores que, por possuírem grande poder de adaptação 

em ambientes mutáveis, as RNA são utilizadas principalmente para previsões da ação 

empresarial no contexto de incertezas do mercado. 

 

4.4.4 Sistemas híbridos 

 

São sistemas, conforme Santos, Carmona e Leismann (2010), que se utilizam de 

meios computacionais, estimativa e simulação diretas, sendo movidos por uma relação 

causal direta, cujos parâmetros são determinados através de técnicas de estimativas e 

expressos em matrizes. 

Modelos matemáticos para simulação se caracterizam como uma função tipo: y = 

f(x, p), onde y, x e p podem ser uma única variável, um vetor ou uma matriz, conforme 

Silva (2006-A). Para subsidiar a tomada de decisão, Silva (2006-B) diz que esse 

processo requer experimentações com análise de sensibilidade, comparação de 

cenários e SMC.  
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Nesses sistemas pode-se utilizar, inclusive, a SMC como meio de inserir a 

incerteza no processo de avaliação, assim como foi usado nesta dissertação com a 

avaliação do projeto pelo método determinístico. Nagaoka e Esperancini (2006) dizem 

que o método de SMC permite a observação de variáveis em mutação simutâneamente 

nos cenários estimados e a análise de seus efeitos conjuntos na rentabilidade do 

investimento. A SMC atribui uma distribuição de probabilidade ou função de densidade 

à variável ou variáveis escolhidas para análise. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Durante o processo de estudo foram encontradas dificuldades para angariar os 

dados necessários a fim de proceder a análise do fluxo de caixa e aplicar o método 

estocástico, que é o objetivo deste trabalho. Os parâmetros disponíveis relativos a 

produção, vendas, custos do setor em estudo foram encontrados nos organismos 

estatais de pesquisa, bem como nas representações de classe industrial do setor em 

análise, não estando, contudo, disponível, o desvio-padrão. Como para calcular as 

estimativas desejadas o software utilizado necessita do desvio-padrão ou de variações 

que os indicadores possam sofrer, optou-se por utilizar os parâmetros 

macroeconômicos do Governo Federal do Brasil, especificamente o PIB e o IPCA, cujos 

desvios-padrão e limites-de-variação são conhecidos. 

Os métodos determinísticos são largamente utilizados com eficiência para 

verificação da viabilidade econômico-financeira de projetos, especialmente pelos 

critérios do VPL e TIR. Porém há outros critérios que podem complementar e ajudar na 

tomada de decisão. Neste trabalho foram examinados apenas esses dois. 

Entre os resultados deste trabalho tem-se, evidentemente, de considerar que a 

análise pelos critérios determinísticos oferece parâmetro suficiente para a tomada de 

decisão, entretanto, a utilização de um método estocástico para auxiliar no sistema de 

análise de projetos determinístico oferece mais informações para o gestor, de maneiras 

que ele pode decidir conhecendo o risco a que está exposto. 

Apesar de reconhecer a eficiência desses métodos determinísticos, buscou-se 

nesta dissertação pesquisar a utilidade de se adicionar ao corpo de instrumentos de 

análise de projetos produtivos o método estocástico, denominado de Simulação de 

Monte Carlo (SMC), que se baseia em números aleatórios para calcular a probabilidade 

de sucesso de um determinado investimento. 

Percebe-se que, com a utilização do método de SMC, tem-se a medida do risco 

a que o financiador do projeto irá se submeter, podendo oferecer ao empreendedor a 

medida de seu esforço para a realização do fluxo de caixa projetado, conforme cálculos 

prévios.  
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A incorporação da SMC na avaliação de projetos pelo sistema determinístico, 

caracterizado pelos cálculos dos critérios do VPL e TIR, vem adicionar informações 

relevantes sobre a dimensão de risco do projeto. O método estocástico calculado pela 

técnica de SMC é marcado por indicar uma probabilidade de concretização dos valores 

do VPL e da TIR, que foram os critérios utilizados para análise neste trabalho. 

Pode-se considerar também, como resultado deste trabalho, a análise do projeto 

por cenários baseados no fluxo de caixa mínimo que torna o projeto viável. E o sistema 

de SMC demonstrou utilidade no cálculo do espectro do FCMP, que dá a dimensão de 

estocasticidade dos eventos diários, caracterizando como o risco se apresenta, e que 

se pretendeu medir. O FCMP contribuiu para a compreensão do risco, o qual deve ser 

marcado como o cenário de pior ocorrência para o projeto, posto que abaixo desse 

parâmetro o projeto deve ser rejeitado. Frise-se que no modelo determinístico também 

se calcula o FCMP, entretanto, por esse método, só se obtém um único FCMP, 

enquanto que, com o apoio da SMC, pode-se construir um espectro que servirá para o 

planejamento estratégico empresarial, e demonstrar a incerteza a que está exposto o 

fluxo de caixa.  

Com relação ao risco de modelo, percebe-se que ele não tem impacto sobre as 

conclusões deste estudo, e nem sobre a decisão de investir neste projeto, posto que o 

risco é inerente ao projeto por si só, e não aos direcionadores de variáveis aqui 

utilizados em apoio ao estudo. O movimento que eles venham sofrer apenas irá alterar 

o valor em risco (VaR), isto é, o retorno sobre o investimento ser diferente do esperado 

ou calculado na análise. Porém o risco, qualquer que seja ele, continua o mesmo, e 

estará no mercado, na atividade, e, por conseguinte, no projeto. Não foi medido com 

este estudo o VaR, mas o risco propriamente dito, ao qual o projeto estará exposto e 

que a instituição financeira irá assumir. 

Para finalizar, sugere-se que o mercado possa aplicar taxas de juros aos 

financiamentos, conforme a probabilidade de sucesso que o projeto apresente, isto é, 

de acordo com o risco de projeto. Assim sendo, um projeto, que tenha, por exemplo, 

80% de probabilidade de sucesso, poderá obter financiamento com taxa de juros menor 

do que outro, cuja probabilidade de sucesso tenha sido calculada em 60%. Um 
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segundo projeto, do mesmo empresário, poderá obter financiamento a uma taxa de 

juros diferente do primeiro, posto que cada projeto tem um risco diferente do outro. 

Como já foi dito, projetos que pretendam investir quantias equivalentes podem 

possuir riscos diferentes, enquanto que projetos de investimentos de valores distintos 

podem possuir riscos idênticos. 

Outra sugestão para o mercado é que a legislação poderá prever essa gradação 

nas taxas de juros de acordo com o risco apresentado por cada cliente e projeto, 

autorizando aos bancos oficiais definir os níveis de risco e as taxas de juros a serem 

aplicadas de acordo com o risco apresentado por cada projeto, em conformidade com 

os preceitos dos Acordos de Basileia. 

Uma terceira sugestão nessa área refere-se ao parâmetro definidor da taxa de 

juros que será aplicada em cada financiamento. O parâmetro poderá ser a 

probabilidade calculada no fluxo de caixa do cenário pessimista, pois ele dá uma boa 

dimensão do risco com os demais a ele associados: o FCMP, a TMG, a TMR e a 

probabilidade de sucesso calculada pela SMC. 

Sugestões de outra ordem surgiram durante o processo de estudo, não sendo o 

objetivo direto deste trabalho, mas que ficam expostos para uma etapa futura. 

Percebeu-se a necessidade de se definir o risco de financiamento enquanto função do 

risco de projeto e do risco de crédito. Pois se o risco total tende a zero, bem como o 

risco de projeto e o risco de crédito, então o risco de financiamento deve também 

tender a zero.  

Percebe-se que o arcabouço disponível para a análise de projetos oferece, ao 

analista a possibilidade de fazê-lo capaz de produzir informações para decidir, com um 

nível maior de segurança, entre a aceitação ou rejeição do projeto. Esse estudo não 

invalida a metodologia de análise de projetos existente.  Muito pelo contrário, sugere 

que se deve adicionar à metodologia determinística, o estudo de aferição da 

probabilidade de fatores adversos ocorrerem, e a metodologia de estudo de cenários 

pelo FCMP, TMG e TME e o uso da SMC vêm oferecer maior conhecimento do risco, 

tornando a decisão de aceitação ou rejeição do projetos mais segura.  
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