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resumo 
 

 

Uma economia dinâmica pauta-se por uma sucessão de mudanças complexas 
e difíceis de prever, obrigando os investidores a procurar novas formas de 
análise de risco. Neste sentido, a análise de risco melhora a validade e a 
qualidade das decisões de investimento, uma vez que minimiza ou evita 
perdas financeiras, consolidando assim a empresa num ambiente de grande 
competitividade. 
Com base na revisão de literatura, apresentam-se as principais metodologias 
que permitem incorporar a incerteza nas decisões de investimento. Concluiu-
se que a utilização de modelos probabilísticos é mais exacta e eficiente para 
quantificar a incerteza em projectos de investimento, entre os quais se 
destacam as árvores de decisão, o método de Monte Carlo e as opções reais. 
Este relatório propõe-se a utilizar o método de Monte Carlo como método para 
quantificação das incertezas em projectos de investimentos. O método de 
Monte Carlo é um modelo probabilístico onde a distribuição de probabilidades 
de um conjunto de variáveis críticas é repetida aleatoriamente, de forma a 
obter a distribuição de probabilidade associada aos critérios de decisão como 
o VAL e a TIR. 
Este trabalho apresenta uma aplicação do método de Monte Carlo no sector 
plástico, com o apoio do software Crystal Ball. O modelo construído mostrou-
se adequado e aderente à realidade, constituindo uma ferramenta importante 
no suporte de tomada de decisão do projecto. Esta técnica revela informações 
relevantes aos investidores, representando um factor de segurança acrescida 
ao processo de decisão. 
Quanto aos métodos de análise de risco sugere-se a realização de um estudo 
para aferir o âmbito de utilização destes métodos. Propõe-se, finalmente, o 
aprofundamento da investigação quanto às variáveis críticas, respectivas 
distribuições de probabilidade e correlações entre elas. 
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abstract 

 
A dynamic economy consists of a sequence of complex changes difficult to 
predict, compelling the investors to search for new risk analysis methods. 
Taking this in consideration, risk analysis improves the validity and quality of 
investment decisions once it minimizes or avoids financial loss, consolidating 
the corporation in an environment of competitiveness.  
In accordance to the literature review, this project exposes the main 
methodologies that incorporate the uncertainty in investment decisions. It was 
concluded that the use of probabilistic models is the most accurate and efficient 
way of quantifying the uncertainty in investment projects, whereas the decision 
trees, the Monte Carlo method and the real options stand out. 
This report aims to use the Monte Carlo method as the right method to quantify 
the uncertainty in investments projects. The Monte Carlo method is a 
probabilistic model in which the distribution of probabilities in a group of critical 
variables is randomly repeated, in order to get the probability distribution 
associated to the decision criteria as the NPV and the IRR. 
This paper presents an application of the Monte Carlo method in the plastic 
industry, supported by the Crystal Ball software. The created model revealed 
itself to be accurate, representative of reality as being an important tool in the 
support of project decision making. This technique reveals relevant information 
to the investor, representing an element of additional security in the process of 
decision making. 
In what concerns of risk analysis methods it is advised to do some research to 
evaluate the use of these methods. Finally, it is suggested a thorough 
investigation of critical variables, respective probability distributions and the 
correlations between them. 
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1. Introdução  

 

No âmbito curricular do 2º ciclo do Mestrado em Economia, especialização em Finanças, 

ministrado pela Universidade de Aveiro, foi realizado um estágio de seis meses no Grupo CAVEX 

decorrido entre os meses de Novembro de 2007 e Abril de 2008. Os conhecimentos teóricos 

desenvolvidos ao longo da Licenciatura e do Mestrado revelaram-se pertinentes para a realização 

do estágio curricular, bem como, para o trabalho desenvolvido.  

  

Este estágio permitiu ao mestrando aproximar-se do mundo do trabalho, mundo esse complexo, 

que exige uma contínua e permanente actualização quanto às tendências e evoluções dos 

mercados, em resultado das constantes flutuações do universo empresarial. As actividades 

desenvolvidas na empresa assentaram essencialmente: 1) nos Projectos de Investimento e 2) na 

Recolha, elaboração e preenchimento de documentação destinada às autoridades públicas, 

sobretudo nas candidaturas ao Sistema de Incentivos – Qualificação e Internaciona lização de 

PME, relativamente ao Programa QREN.  

 

O objectivo central do estágio prendeu-se com a elaboração e interpretação de Projectos de 

Investimento. No entanto, verificou-se que tal como na empresa de estágio e assim como na 

maioria das empresas, a tomada de decisão é baseada apenas numa avaliação de investimentos 

com base numa única estimativa, isto é, a análise determinística. Tais estimativas estarão sempre 

envolvidas em condições de incerteza, independentemente dos modelos de avaliação, da 

quantidade e qualidade das informações. Para acompanhar estas incertezas urge que os 

decisores tenham métodos de análise capazes de manter a empresa em sintonia com o mercado. 

A este nível é reconhecida na revisão de literatura a necessidade de se efectuar a análise de risco 

em projectos de investimento.  

 

Após a apreensão das ferramentas de análise disponíveis para analisar projectos de investimento 

em contexto de incerteza, percepcionou-se na literatura a necessidade de ir mais além do que a 

comum análise de sensibilidade como análise de risco reconhecida pela empresa, despertando a 

curiosidade em explorar um novo método que acompanhasse as alterações complexas das 

organizações empresariais, permitindo melhorar as estratégias focadas para os clientes da 

empresa. Esta é a proposta do método de Monte Carlo (também designado por simulação de 

Monte Carlo ou simplesmente por simulação), uma metodologia baseada na simulação de 

variáveis determinantes do projecto.  

  

O presente trabalho propõe-se a analisar a pertinência do método de Monte Carlo na quantificação 

das incertezas em projectos de investimentos. Para isso, pretende-se aprofundar as técnicas de 

pesquisa científica, contribuindo desta forma para uma argumentação lógica quanto à escolha do 
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método de Monte Carlo. Para além disso, tem como objectivo o acrescentar conhecimento à 

empresa, através da demonstração de um caso de estudo. Por último, após o modelo teórico 

compreendido e assimilado, resultou a possibilidade da aplicação prática do modelo, e 

consequentemente a sua discussão. 

 

Quanto aos procedimentos usados, o presente trabalho teve o seguinte processo. Para a revisão 

de literatura, a base de dados fornecida pela Universidade de Aveiro foi substancial, 

nomeadamente a base de dados da b-on (www.b-on.pt) e da EBSCO HOST Research Databases, 

para além das ferramentas de pesquisa na Internet. Posteriormente, procedeu-se à recolha e 

tratamento de informação para o nosso objectivo de estudo, realizando uma análise crítica dos 

problemas propostos.  

 

O software utilizado para o desenvolvimento do modelo foi o Crystal Ball 7.3.1,que funciona como 

suplemento do Excel. A sua escolha recai nas características que satisfazem as propriedades da 

revisão bibliográfica, em particular o estudo de Thompson (1999). 

 

O documento está estruturado em sete capítulos. 

No primeiro capítulo, consta a introdução, onde é justificado a escolha do tema, para além dos 

objectivos que se pretendem atingir com este trabalho. No segundo capítulo, é caracterizada a 

empresa onde o mestrando efectivou o estágio curricular, bem como as actividades realizadas 

neste. No terceiro capítulo, através da revisão de literatura, conclui-se a necessidade de efectuar a 

análise de risco em projectos de investimento, expondo os modelos empíricos para a análise de 

risco, bem como as vantagens e criticas a estes. No quarto capítulo, apresenta-se uma breve 

introdução do método de Monte Carlo, as melhorias ou advertências recomendadas na literatura 

quanto ao método de Monte Carlo em projectos de investimento, os aspectos conceptuais da 

técnica de Monte Carlo e os passos da simulação. No quinto capítulo, aplica-se o método de 

Monte Carlo num estudo de caso, apresentando e interpretando os resultados obtidos no mesmo. 

No sexto capítulo, é realizada a discussão da análise de risco pelo método de Monte Carlo em 

projectos de investimento, tendo em mente o estudo de caso e sugestões para trabalhos futuros 

que possam avançar neste campo de pesquisa. No sétimo capítulo, são apresentadas as 

principais conclusões deste trabalho. 
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2. Estágio Curricular 

2.1. Apresentação do Grupo CAVEX 

 

O Grupo CAVEX iniciou a sua actividade no Comércio Internacional na década de 80. Trata-se de 

uma empresa fundada pela família Canhão Veloso, ainda hoje dirigida por esta. Encontra-se 

sediada no Edifício África, Zona Industrial das Travessas, São João da Madeira. O Grupo 

emprega actualmente 28 internos, para além do acolhimento de muitos estágios curriculares e 

profissionais. O site oficial do Grupo CAVEX é www.cavexgroup.com.  

 

Na figura seguinte, apresenta-se o organigrama do Grupo CAVEX constituído por um conjunto de 

seis empresas.  

 Figura 1: Organigrama do Grupo CAVEX 
  

Este Grupo opera em distintas áreas de negócio, ramificando-se nas seguintes tipologias: 

• CAVEX – Comércio e Sourcing Internacional. A missão da CAVEX consiste na procura e 

oferta de mercadorias e produtos cuidadosamente estudados e seleccionados em função 

do mercado. No decurso da sua actividade posicionou-se em diversos mercados, 

nomeadamente: África, Ásia, Europa e América do Sul. Do seu vasto leque de produtos 

citam-se a título elucidativo os Agro-alimentares, as Bebidas, os Materiais de Construção, 

os Curtumes, os Produtos em Pele, o Mobiliário, as Madeiras, os Têxteis, o Papel e os 

Equipamentos Industriais.  

• MOCITE – Produtos, Equipamentos e Serviços para a Indústria Gráfica. A missão da 

Mocite consiste em identificar e disponibilizar bens e serviços, nomeadamente no Sector 
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das Artes Gráficas, desde equipamentos, matérias-primas e assistência técnica para o 

mercado africano. A empresa tem coordenado os seus esforços para Angola, Cabo-

Verde, Senegal e Costa do Marfim, e pretende alargar as suas relações comerciais a 

outros mercados desde, a Tunísia, Mauritânia, Mali, Burkina-Faso, Guiné-Bissau, Benim, 

até ao Níger, Chade, Camarões, Gabão, Burundi, Moçambique e Namíbia.  

• CAVEX CONSULT – Consultoria. A Cavex Consult tem por missão tornar-se um centro 

de competências na identificação dos conhecimentos e ferramentas mais adequados ao 

desenvolvimento estratégico-operacional dos seus clientes, facilitando-lhes o acesso aos 

mesmos e ajudando à sua incorporação nos activos da Empresa. 

• CV AMBI – Consultoria Ambiental, Investigação e Desenvolvimento. A CV Ambi tem 

como missão ser um centro integrado de competências em I&D, Ambiente e Segurança, 

direccionado para África, oferecendo soluções viáveis, através de abordagens multi-

disciplinares e sustentáveis, bem como criar subprodutos de distinto valor, decorrentes da 

exploração de recursos renováveis. 

• FCO – Multimédia. A FCO tem como missão fornecer soluções personalizadas baseadas 

nas mais inovadoras tecnologias de comunicação. As áreas de actuação são dirigidas, 

em especial, a museus, exposições, instituições turísticas e de gestão de património, 

assim como, a empresas, agências de publicidade e áreas educativas. De momento, 

apenas se dedica ao mercado nacional, contudo, existe a ambição de entrar no mercado 

africano. 

• RTF – Imobiliária e Turismo. A RTF dedica-se no âmbito do investimento directo, ao nível 

da localização empresarial e ao desenvolvimento de conceitos multi-sectoriais de elevado 

impacto local. Desenvolve a sua actividade quer em Portugal, quer em Mercados 

Emergentes, através da promoção de partenariado público-privado e do aproveitamento 

das infra-estruturas que o Grupo detém. 

 

Do Grupo CAVEX, distingue-se a empresa CAVEX – Trade & Sourcing, Lda., sendo a única 

classificada como PME, e as remanescentes como Micro Empresas . De acordo com a 

Classificação das Actividades Económicas, a CAVEX – Trade & Sourcing, Lda. enquadra-se no 

CAE 51700 – Comercio por grosso, não especializado. Esta empresa conta com 16 colaboradores 

internos, detendo um Capital Social de 422.856,00€, um Volume de Negócios em 2007 

aproximado de 3,7 milhões de euros e um Resultado Liquido de 334.054,50€, concretizado com 

40 clientes em 7 países diferentes. 

 

Enfrentando os desafios impostos pelas grandes mudanças das estruturas económicas, do quadro 

económico e político mundial, bem como de elevada rotação de produtos, com ciclos de vida cada 

vez mais curtos, o Grupo CAVEX desenvolve a sua actividade através da congregação de todas 

as suas empresas em redor de uma missão comum e explorando sinergias existentes no seu 
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interior. Neste sentido, identificam-se e propõem-se ao mercado soluções cuidadosamente 

estudadas e seleccionadas.  

 

A relação dos sócios com a realidade africana possibilitou a incursão do Grupo na área da 

consultoria industrial, alargando a sua actividade aos países da África Austral e Ocidental, pelo 

que a zona de intervenção comercial, industrial e consultora estende-se, neste momento, por toda 

a costa africana, desde o Senegal a Moçambique e recentemente à Rússia. 

 

A equipa tem vindo, gradualmente, a afirmar-se como um parceiro de negócio privilegiado, 

sobretudo por encontrar e tornar disponíveis as soluções de produtos, assentes numa procura 

global, numa correcta avaliação técnica, suportadas por critérios negociais favoráveis, e 

garantindo a sua perfeita integração logística. 

 

O Grupo tem diversos marcos importantes na sua história, destacando-se a sua 

Internacionalização através da participação em Joint-ventures em 1994, um forte investimento na 

Comunidade de Estados Independentes (CEI) e na Ásia em 2004/5. De momento, três empresas 

do Grupo formalizaram as suas candidaturas ao Sistema de Incentivos – Qualificação e 

Internacionalização de PME, relativamente ao Programa QREN . 

 

A equipa elege como valores fundamentais, a criatividade e inovação, o dinamismo e capacidade 

de integração, o espírito de equipa, a facilidade de comunicação, a liderança participativa, o 

respeito mútuo, o profissionalismo e a flexibilidade. 

 

Como factores chave de sucesso , apontam a capacidade de estabelecimento de parcerias, a 

orientação para o mercado, a efectividade do modelo organizacional, a detenção de experiência 

integrada, o investimento em formação e as sinergias entre negócios. 

 

2.2. Síntese das actividades desenvolvidas no Grupo  CAVEX 

Com o acumular de quatro anos de estudo em Economia, o estágio curricular permitiu colocar em 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos de forma consistente, favoreceu o aprofundamento 

dos conhecimentos técnicos e científicos, e por fim possibilitou a aquisição de experiência 

profissional. Este estágio permitiu a transição da realidade institucional para o universo do 

trabalho. Desse modo, o mestrando aproveitou plenamente esta oportunidade usufruindo da 

diversidade de actividades que lhe foram atribuídas. 

 

O estágio curricular realizou-se na CAVEX – Trade & Sourcing, Lda., sob a orientação do Dr. 

Fernando Silva. 
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De entre as actividades realizadas pelo mestrando na sede da empresa, destacam-se as funções 

mais relevantes associadas: 1) aos Projectos de Investimento; e 2) à Recolha, elaboração e 

preenchimento de documentação destinada a autoridades públicas. 

 

A tabela 1 descreve de forma agrupada as tarefas desempenhadas ao longo do estágio. 

 

1 2 3

Unidade Industrial de Tabuleiros de Cartão Reciclado para ovos e fruta (caixas de ovos comuns do 
quotidiano doméstico) destinado a Angola. No entanto, este projecto veio a tornar-se inviável com a 
visita à CEMOPOL, líder de mercado nacional, em que se verificou:                                                                                                                                    
- O output máximo da máquina utilizado no projecto é muito reduzido, comparado com o output 
máximo na CEMOPOL;
- Apresentam-se preços altamente competitivos no mercado internacional, e combatê-los solicitaria 
uma grande capacidade produtiva, o que no nosso caso não se verificou.
- A indispensável implementação de sistemas de recolha de resíduos que forneça a matéria-prima 
necessária.
- A inexistência de canais de distribuição, l imita a cobertura do território nacional e países limítrofes 
condicionando o acesso aos potenciais clientes, para garantir o escoamento da produção.

χ

Unidade Industrial de Sacos de Plástico em Angola resultando num projecto viável. χ

Os posteriores projectos de investimento contemplaram a Guiné-Bissau visando a criação de um 
Talho, de uma Oficina e de uma Unidade Industrial de Giz Escolar, comprovando-se a sua viabil idade 
económica.

χ

Grau de Responsabilidade
Projectos de Investimento

 

1 2 3

Preenchimento das candidaturas ao Sistema de Incentivos – Qualificação e Internacionalização de 
PME, relativamente ao Programa QREN, na modalidade “projectos individuais” de 3 empresas do 
Grupo CAVEX. 

χ

Preenchimento online da Certificação PME das 6 empresas do Grupo CAVEX, com o objectivo de as 
classificar como pequenas e médias empresas. 

χ

Preenchimento dos formulários PPI-SIME – em particular do mapa de despesas de investimento 
elegíveis – de 2 empresas do Grupo CAVEX relativo aos dois últimos anos. 

χ

Documentação Pública
Grau de Responsabilidade

1) Baixo, 2) Médio, 3) Alto 
Fonte: Elaboração própria 
Tabela 1: Actividades desenvolvidas no Grupo CAVEX 
 

O estágio iniciou-se com os Projectos de Investimento. Antes de realizar um estudo de viabilidade, 

impõe-se a compreensão prévia do procedimento vigente na empresa mediante a consulta e 

assimilação de estudos de viabilidade anteriormente realizados pelo grupo. De seguida, conforme 

se verifica na Tabela 1, prossegue-se com o desenvolvimento de alguns projectos de investimento 

e posterior relatório de viabilidade, onde se sintetiza toda a informação relevante ao projecto, 

denominado como Plano de Negócios. De entre os projectos realizados, o “estudo de viabilidade 

de uma Unidade Industrial de Sacos de Plástico em Angola” foi seleccionado como caso prático 

para avaliar o risco do projecto, dado ser o projecto que apresentava e reunia a informação mais 

rigorosa e completa, em comparação com os outros projectos. Ainda no âmbito dos projectos de 

investimento, procedeu-se ao levantamento de informação acerca da concorrência e à pesquisa 

de fornecedores de equipamentos alternativos seleccionando e contactando os parceiros mais 

promissores para o projecto, tendo como parâmetros a competitividade das propostas 

apresentadas. 
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Posteriormente efectuou-se o preenchimento de documentação destinada a autoridades públicas. 

Para além disso, como tarefas paralelas, o mestrando cooperou na pesquisa de informação 

relevante e pertinente para o Grupo CAVEX, nomeadamente no âmbito da legislação fiscal vigente 

na Bélgica, como na realização de uma Base de Dados de Factores de Mercado (informações 

económicas, financeiras, sociais, estatísticas, etc.), automaticamente actualizada, dos países onde 

o Grupo opera, entre outras actividades úteis. 

 

Perante as actividades realizadas e após uma longa pesquisa de assuntos temáticos, pretendia-se 

um tema que pudesse contribuir para o desenvolvimento da empresa e para a valorização 

pessoal, e por outro lado, que fosse ao encontro de uma temática discutida na literatura actual. 

Tendo o estágio como principal objectivo, a realização de projectos de investimento, concluiu-se 

ser benéfico para ambas as partes contribuir com uma investigação no âmbito da análise 

financeira de projectos. Assim, após nos depararmos com um conjunto de temas relevantes no 

âmbito de projectos de investimento, que fossem de encontro ao interesse da empresa e com 

consistência científica, deparámo-nos com a ausência e desconhecimento de métodos de análise 

de risco suficientemente capazes de sustentar e justificar a tomada de decisão. Assim, o 

mestrando sentiu a necessidade de acrescentar conhecimento à empresa na avaliação de 

projectos de investimento através de um método alternativo à comum análise de sensibilidade – o 

método de Monte Carlo.  

 

Antes de apresentar o método de Monte Carlo como uma técnica apropriada para a análise de 

risco, fará todo o sentido expor os outros métodos empíricos de forma sucinta, bem como a 

importância da análise de risco em projectos de investimento e a implementação dos métodos de 

análise de risco adoptados nas empresas, em discussão no capítulo seguinte.  
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3. Métodos de análise para a consideração do Risco 

 

3.1. A importância da Análise de Risco 

Conforme revelam Bertisen and Davis (2008), antes mesmo de se efectuar a análise de risco, a 

subestimação nos custos do projecto revela-se à partida um entrave a uma correcta avaliação de 

projectos. Os autores evidenciam que a avaliação optimista é um princípio geral nos projectos, 

questionando mesmo “porque é que os gestores não substituem a irracionalidade, neste caso os 

engenheiros optimistas pelos racionais?”. O estudo traduz o optimismo como uma razão para a 

subestimação persistente. Por outro lado, a subestimação também persiste devido à informação 

assimétrica, às barreiras de conhecimento e aos problemas de coordenação. Para além disso, os 

autores admitem que há fortes incentivos para subestimar os custos de capital, no entanto, estes 

incentivos não são intencionais, uma vez que não têm o propósito de realizar projectos anti-

económicos que eventualmente levem a empresa à falência. Estes autores propõem que a razão 

para esta persistência seja a escassez de financiamento para projectos com VAL’s positivos, que 

pode encorajar os responsáveis do projecto a subestimarem os custos do seu projecto, na 

esperança que esse projecto alcance o topo da hierarquia do financiamento. Após assimilar a 

necessidade de se efectuar a estimação consistente das variáveis do projecto, prossegue-se para 

a discussão da análise de risco. 

 

Uma decisão de investimento baseada numa análise determinística, como por exemplo o cálculo 

do VAL, da TIR, do Pay-back, etc., poderá comprometer o projecto, visto que a maior parte das 

decisões são tomadas num ambiente de incertezas (Ingersol and Ross, 1992; Belli, 1996; Karibskii 

et al., 2003; Zinn et. al., 1977 e Porfírio et al., 2004). É necessário observar os sinais de perigo e 

as medidas que poderão ser tomadas para reduzi-los ou mesmo evitá-los. Desta forma, a análise 

de risco é relevante para melhorar a validade e qualidade das decisões de investimento, em que 

se minimizam ou se evitam as possíveis perdas financeiras (Belli, 1996; Karibskii et al., 2003 e 

Balcombe and Smith, 1999). 

 

Autores como Jovanović (1999) e Pike and Neale (1999), esclarecem-nos as três situações 

possíveis na tomada de decisão, nomeadamente a situação de incerteza, a situação de risco e a 

situação de certeza. Embora os conceitos de incerteza e risco sejam usados como sinónimos, 

estes têm significados distintos. De acordo com Soares et al. (2007), Pike and Neale (1999), 

Jovanović (1999) e Karibskii et al. (2003), enquanto no risco são conhecidas as probabilidades de 

ocorrência futura de cada um dos eventos possíveis relacionados com a decisão tomada; na 

incerteza, estas probabilidades são desconhecidas, ou como salienta Soares et al. (2007), existe a 

imprevisibilidade inerente ao resultado de um futuro acontecimento. Rode et al. (2001) aponta 

ainda para a diferença entre incerteza e variabilidade, referindo que uma variável não é 
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necessariamente incerta simplesmente porque altera. O autor, dá como exemplo, o custo de 

manutenção pode variar mensalmente, se bem que a média anual possa ser consistente de ano 

para ano; por último, certeza, para Pike and Neale (1999) e Jovanović (1999), corresponde à 

previsão de um resultado final certo ou esperado como tal.  

 

De acordo com Karibskii et al. (2003), a análise de projectos de investimento é comummente 

praticada num ambiente de incertezas, resultado da informação disponível ser insuficiente para 

determinar a probabilidade de um outro evento com precisão. A informação (especialmente a que 

se refere ao futuro) é um prognóstico natural não sendo esta suficientemente completa e precisa. 

Para Jovanović (1999) e Soares et al. (2007), tal acontece como corolário de uma sociedade de 

incertezas e imprevisível pelas circunstâncias da sua natureza, onde ocorrências e conjunturas do 

futuro não são capazes de serem previstas. 

 

Desse modo, no estudo elaborado por Rutterford (1998), reconhece-se a importância da análise 

de risco. À medida que o mercado em concorrência se torna mais intenso, as alterações tornam-

se cada vez mais difíceis de prever, ao que os gestores têm de estar ao passo da tecnologia, 

procurando novas formas de análise de risco dos seus negócios. Pode assim depreender-se que, 

a análise de risco é uma ferramenta poderosa no suporte de tomada de decisões envolvidas num 

ambiente de incertezas (Cunha et al., 2005 e Savvides, 1994), tendo a análise de risco como 

objectivo determinar a probabilidade de insucesso de uma decisão (Javid and Seneviratne, 2000).  

 

No que diz respeito às fontes de risco do investimento, Javid and Seneviratne (2000), enumeram 

três princípios, entre eles, o risco específico do projecto, que depende das características 

particulares do projecto, sendo avaliado isoladamente, independente dos outros efeitos; o risco 

competitivo, em que mesmo se as estratégias dos concorrentes puderem ser antecipadas, 

subsiste sempre uma incerteza na quota de mercado; e o risco de mercado (ou risco beta), 

induzido por alterações não antecipadas no Cash-flows do projecto, criado por alterações na taxa 

de juro, na taxa de inflação e na condição politica e económica.  

 

No caso do trabalho de Karibskii et al. (2003), investigaram-se as causas principais da incerteza, 

apontando a ignorância, a oportunidade e a neutralização, onde o grau de incerteza e o nível de 

risco variam consoante a natureza do negócio. Para Soares et al. (2007), a incerteza (risco) na 

análise de projectos de investimento é classificado nas seguintes categorias: 

• Incerteza sobre mecanismos e fenómenos, salientando-se os investimentos com forte 

componente de inovação, os de grande dependência de condições naturais, e os de 

comportamentos subjectivos; 

• Incerteza sobre custos de investimento e exploração, enfatizando-se os investimentos 

com alto grau de inovação onde não existem conhecimentos da sua implementação. 
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• Incerteza sobre a procura e receitas, associando-se à generalidade dos investimentos em 

resultado da falta de informação do mercado. 

 

Cunha et al. (2005), contemplam que um bom processo de análise de risco deve ser suportado por 

uma orientação bem preparada, por softwares de avaliação adaptados, por um bom entendimento 

das dependências entre variáveis e por uma correcta interpretação dos resultados. Uma vez 

implementada a análise de risco, o seu uso é simples e acarreta grandes benefícios para a 

empresa, apesar de requerer dados fidedignos e uma análise cuidada dos resultados possíveis.  

 

3.2. Implementação da Análise de Risco 

Apesar de ser reconhecida a necessidade da análise de risco em projectos de investimento, 

verifica-se na pesquisa e revisão de literatura, que existem poucos estudos relativamente à 

implementação dos métodos de análise de risco em projectos de investimento nas empresas. 

Apenas os trabalhos de Ho and Pike (1992), e Rutterford (1998), abordam esse lado estatístico 

relativamente à utilização dos métodos da análise de risco. No entanto, conforme argumentam Ho 

and Pike (1992), os estudos empíricos que investigaram o impacto dos métodos na performance 

das empresas são confusos e inconclusivos.  

 

A este nível, a seguinte tabela apresenta o estudo efectuado por Rutterford (1998). Para além da 

análise de sensibilidade e da simulação, os inquiridos acrescentaram que utilizam em combinação 

outros métodos de análise de risco, como a análise de probabilidade, o modelo CAPM, a análise 

de cenários, a análise do ponto morto, o índice de rentabilidade da empresa, entre outros.  

 

Método Nunca Raro Pouco Algumas vezes Muitas vezes Sempre
Análise de sensibil idade 15.2 11.0 10.3 23.4 17.9 22.1
Simulação 78.0 8.5 5.0 5.7 2.8 0.0

Dimensão de uso (%)

 
Fonte: adaptado de Rutterford (1998). Data do inqué rito: aproximadamente 1987 
Tabela 2: Utilização dos métodos da análise de risc o (Nº total da amostra: 142 empresas) 
 

Pela análise da tabela 2, depreende-se a clara dimensão que a análise de sensibilidade agrega na 

maioria das empresas, em comparação com a simulação que raramente é utilizada. Segundo o 

autor, cerca de 85% dos inquiridos utilizam a análise de sensibilidade como medida de risco dos 

seus projectos, concluindo que as empresas preferem uma análise de risco simples, tal como a 

análise de sensibilidade.  

No mesmo estudo, o autor verifica que mais de metade das empresas inquiridas utilizam duas ou 

mais técnicas de análise de risco. A combinação mais usual é entre a análise de sensibilidade e a 

análise de probabilidade (20%), seguido pela combinação entre a análise de sensibilidade, a 

análise de probabilidade, a simulação de Monte Carlo e o modelo CAPM (12%), e por último a 

combinação entre a análise de sensibilidade, a análise de probabilidade e a simulação (6%). 
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Conforme argumentam Ho and Pike (1992), a superioridade da análise de risco probabilística na 

literatura não é consistente com a prática da maioria das empresas, para além de que evidenciam 

mesmo que este tipo de análise não conduz a alterações significativas nos gastos e na 

rentabilidade das empresas. 

Por outro lado, Rutterford (1998), questiona quais os métodos utilizados para a redução e controlo 

do risco descritos na literatura, durante a implementação e operacionalização do projecto. Ao que 

os três métodos de redução de risco mais implementados são: 1) manter um controlo apertado na 

implementação do projecto (86%); 2) diversificar o risco (p. ex. joint venture) (53%); 3) modificar as 

políticas e os funcionários da empresa. Para além disso, cerca de 41% dos inquiridos, considera 

que nos próximos cinco anos a análise de risco se tornará mais importante.  

Os resultados do inquérito revelam que quase 76% dos inquiridos concorda que o projecto de 

investimento envolve incerteza, 14% concorda que a incerteza do projecto pode ser medido 

quantitativamente, e 33% que a incerteza do projecto requer uma análise de risco formal. Apesar 

dos inquiridos manifestarem pouco entusiasmo pela análise de risco, 40% dos inquiridos preferiam 

ter uma série de valores estimados ao invés de uma estimativa única para o factor incerteza. 

Contudo, o estudo identifica as dificuldades e os problemas na utilização da análise de risco. 

Identificam-se 7 problemas principais na análise de risco: 1) o entendimento dos métodos (69%); 

2) a obtenção dos inputs estimados (62%); 3) o tempo envolvido (60.8%); 4) o custo/beneficio dos 

métodos (57%); 5) a resistência humana e organizacional (56%); 6) o trade-off entre o risco e o 

retorno (56%); 7) a interpretação dos resultados da análise (55%).  

Concluiu-se que, 39 dos inquiridos que utilizam a simulação de Monte Carlo, 35 utilizam a 

simulação nos projectos de decisões certas, enquanto que apenas 4 utilizam a simulação para 

todas as decisões de investimento. As razões para a utilização do método de Monte Carlo 

prendem-se com os seguintes motivos: 1) o tamanho do projecto (73.7%); 2) a complexidade dos 

projectos (73.7%); 3) o desenvolvimento de um novo produto (47.4%); 4) um novo mercado 

(36.8%); 5) o período Pay-back do projecto (26.3%); 6) o responsável do projecto (5.3%).  

 

Quanto a McCarthy (2000) e Bell and Rauf (2000), indicam os principais obstáculos à utilização do 

método de Monte Carlo: 1) os consultores e clientes podem beneficiar da tecnologia, mas uma 

falta de conhecimentos em estatística retém muitos potenciais utilizadores; 2) a relutância em 

comprometer-se com um esforço educacional exigido, de forma a encorajar e envolver o cliente no 

processo de análise; 3) a falta de procura por parte dos clientes, no entanto, McCarthy (2000) 

argumenta que terá de ser uma competência profissional do consultor se decide ou não aplicar o 

método de Monte Carlo, uma vez que o cliente raramente exige a consideração do risco nas 

variáveis. Por sua vez, Copeland and Keenan (1998) apontam três razões para a pouca utilização 

das opções reais: 1) a ideia é relativamente nova; 2) o processo matemático é complexo; 3) a 

técnica original requer uma alta fonte de incerteza. 
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Assimilada a necessidade da análise de risco na avaliação de projectos de investimento, a secção 

seguinte apresenta as principais metodologias que permitem incorporar a incerteza nas decisões 

de investimento. Importa destacar que a escolha dos métodos para a análise de risco depende de 

factores como a categoria do projecto, a qualidade e tipo de informação, a necessidade na 

profundidade de análise e o grau de confiança no projecto (Karibskii et al., 2003). 

 

3.3. Incorporação do risco na análise de investimen tos   

Esta técnica consiste na alteração dos seguintes pressupostos: 

 

• Método do Equivalente Certo 

Segundo Soares et al. (2007), Porfírio et al. (2004) e Pike and Neale (1999), o método consiste na 

aplicação de um coeficiente (αt), entre zero e um, aos Cash-flows do investimento, sendo que o 

seu valor diminui à medida que o risco aumenta. Este parâmetro é uma medida que incorpora as 

preferências dos agentes, e que representa um índice de confiança das estimativas dos Cash-

flows, ou como salienta Soares et al. (2007), o parâmetro pode ser interpretado como um 

coeficiente de equivalência ou transformação de um cash-flow incerto num cash-flow certo. Neste 

método, a taxa de actualização dos cash-flows deverá ser feita à taxa de juro sem risco (rf) 

(Soares et al., 2007; Porfírio et al., 2004; Pike and Neale, 1999; Zinn et al., 1977; Richardson and 

Mapp, 1976), já que o risco é retirado da análise do coeficiente (αt), de uma forma independente 

ao processo de actualização. Soares et al. (2007), Porfírio et al. (2004) e Pike and Neale (1999), 

revelam ainda que a taxa de risco pode variar ao longo do tempo, considerando desta forma um 

prémio de risco crescente, resultando numa crescente incerteza nos coeficientes de equivalente 

certo. 

 

Apesar do método do equivalente certo incorporar alguma incerteza no VAL e na TIR, continua a 

ser uma técnica empírica limitada (Richardson and Mapp, 1976). Primeiro, pela dificuldade na 

determinação do coeficiente de ajustamento (Zinn et al., 1977). Segundo, ao usar taxas de 

actualização constantes para todos os períodos em análise, o risco envolvido nas previsões feitas 

tem tendência a aumentar com o tempo (Porfírio et al., 2004 e Lumby and Jones, 1999). E por 

último, não mede nem identifica o nível de risco de forma objectiva (Porfírio et al., 2004). 

 

• Ajustamento da Taxa de Actualização  

Para Porfírio et al. (2004) e Lumby and Jones (1999), o uso de uma taxa de actualização 

sobrevalorizada pode prejudicar a avaliação do projecto, mas também pode ser vista como uma 

forma encontrada pelo decisor de incluir o risco na análise. Os ajustamentos arbitrários na taxa de 

actualização efectuam-se com a incorporação de um prémio de risco. Desse modo, a taxa de 

actualização ajustada corresponde à soma da taxa de juro sem risco com o prémio de risco. Este 

prémio de risco é definido em função do risco do mercado e do risco associado com o projecto, 



 
 
3. Métodos de análise para a consideração do Risco 

20 
 
 
 

ficando a ideia subjacente de que projectos com graus de risco diferentes são actualizados a taxas 

diferentes, onde projectos com maior risco associado deverão ter taxas maiores (Porfírio et al., 

2004; Soares et al., 2007; Pike and Neale, 1999; Brigham et al., 1999 e Backhouse, 1998). 

 

Primeiramente, Pike and Neale (1999) e Rutterford (1998), afirmam que se o risco não aumentar 

com o tempo, o método da taxa de actualização ajustada é inapropriado. Desta forma, Porfírio et 

al. (2004) e Brigham et al. (1999), reportam para um método que exige sensibilidade na 

determinação do prémio de risco. Soares et al. (2007), argumentam que o método ao incorporar 

um prémio de risco constante na taxa de actualização penaliza os Cash-flows afastados no tempo, 

não tendo em conta que os Cash-flows inicialmente são mais incertos, remetendo para a 

superioridade do método do equivalente certo (Robichek and Myers, 1966 e Porfírio et al., 2004). 

Por fim, Porfírio et al. (2004), evidenciam tal como o método do equivalente certo, o ajustamento 

da taxa de actualização não mede nem identifica o tratamento do risco de uma forma objectiva. É 

evidente que, este método ao ser baseado em estimações determinísticas e reajustes intuitivos 

(Ho and Pike, 1992), não depende da análise de incerteza dos Cash-flows, em contraste com as 

técnicas probabilísticas que envolvem a quantificação da incerteza do projecto, como as árvores 

de decisão e o método de Monte Carlo (Smith, 1994 e Rutterford, 1998). 

 

3.4. Análise de Sensibilidade 

De acordo com diversos autores, nomeadamente Soares et al. (2007), Porfírio et al. (2004), Lumby 

and Jones (1999), Jovanović (1999), Brigham et al. (1999); Kelliher and Mahoney (2000), Uva et 

al. (2000) e Savvides (1994), este método baseia-se na identificação das variáveis críticas do 

projecto (isto é, as mais sujeitas ao risco) para posteriormente variar percentualmente cada 

parâmetro de uma vez, cetris paribus, mantendo o resto constante. Calcula-se para cada um dos 

valores um novo VAL, TIR e Pay-back, observando o impacto de cada variável nos resultados. 

 

Trata-se de um método que pretende responder às questões “what if” (Rutterford, 1998), sendo 

reconhecido como uma das ferramentas tradicionais da análise de risco do Banco Mundial (Belli, 

1996), facilmente se percebe porque é um dos métodos mais comuns. Este método prima pela 

facilidade de uso, os resultados são de fácil interpretação, e é útil na identificação das variáveis 

cruciais/sensíveis (Savvides, 1994; Porfírio et al., 2004; Soares, 2007; Belli, 1996 e Brigham et al., 

1999). Esta análise ajuda a detectar as previsões confusas e inadequadas (Brealey et al., 2007), 

ao que Cunha et al. (2005) acrescentam, as variáveis que afectam altamente a rentabilidade 

podem ser isoladas e melhor analisadas. Para além disso, indica até que ponto um erro de 

previsão do parâmetro pode tornar o investimento inviável (Jovanović, 1999 e Porfírio et al., 2004), 

e assegurar que mudanças desfavoráveis nestas variáveis não aconteçam (Tamošiūnienė and 

Petravičius, 2006). Adicionalmente, nos trabalhos de Jovanović (1999) e de Soares et al. (2007), 

depreendeu-se que a análise de sensibilidade permite ainda encontrar os valores máximos e 
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mínimos – pontos críticos – das variáveis de forma a manter uma rentabilidade mínima dentro dos 

critérios de aceitação do investimento. Quanto a Zinn et al. (1977), os autores descrevem a análise 

de sensibilidade como sendo um método eficaz quando usado em conjunto com outro método de 

análise de risco, onde os mesmos citam que este método não deverá ser usado isoladamente, 

visto que não avalia adequadamente o risco total do investimento.   

 

Apesar da generalização do uso deste método, a análise de sensibilidade continua a ser limitada 

nos seus resultados, pois apenas considera o efeito no VAL, na TIR e no Pay-back de uma 

variável de cada vez, ignorando as variações simultâneas que possam ocorrer (Porfírio et al., 2004 

e Uva et al., 2000). Soares et al. (2007), ultrapassam esta limitação com a análise multivariada, 

isto é, a variação de mais do que um pressuposto, mas depressa concluem ser difícil a encenação 

para um número superior a dois. Outro problema que se prende com a análise de sensibilidade 

está nas variáveis relevantes poderem ser dependentes entre si, ou seja, a variação de um 

parâmetro pode afectar a variação de um ou mais parâmetros (Brealey et al., 2007; Belli, 1996 e 

Porfírio et al., 2004). Para além disso, Brealey et al. (2007), Soares et al. (2007), Belli (1996) e 

Brigham et al. (1999), revelam que o risco de um projecto também depende da probabilidade de 

ocorrência associada a essas variações, e não apenas da sensibilidade a alterações. Como Goyal 

et al. (1997), Wallace (2000) e Coates and Kuhl (2003) reconhecem, a análise de sensibilidade é 

útil, mas as suas conclusões tendem a sofrer falta de precisão e falta de alcance nos seus 

resultados. E assim sendo, como Uva et al. (2000) afirmam, o risco e a incerteza são 

características inerentes na maioria dos projectos de investimento, onde é necessário tomar 

atitudes racionais na tomada de decisão do projecto. É deste modo que Soares et al. (2007), 

Cunha et al. (2005), Belli (1996), Savvides (1994), Kelliher and Mahoney (2000), Zinn et al. (1977) 

e Porfírio et al. (2004), remetem para análises alternativas para ultrapassar tal incerteza.  

 

3.5. Análise de Cenários 

De acordo com Savvides (1994) e Soares et al. (2007), a consideração de variações simultâneas 

de variáveis pode ser realizada através da análise de cenários. Esta técnica consiste na 

construção de cenários com combinações diferentes e consistentes de variáveis, susceptíveis de 

sofrerem um choque externo ao projecto (Brealey et al., 2007 e Soares et al., 2007). Neste 

sentido, a análise de cenários procura estabelecer um cenário optimista, um moderado e um 

pessimista, atribuindo a probabilidade de ocorrência de cada um deles (Pike and Neale, 1999; 

Soares et al., 2007 e Brigham et al., 1999). Conforme Brigham et al. (1999) argumentam, este 

método considera tanto a sensibilidade a alterações nas variáveis, bem como a probabilidade de 

ocorrência associada a essas variações, ultrapassando desta forma uma das limitações 

mencionadas na análise de sensibilidade. Esta análise é particularmente útil no que diz respeito ao 

auxílio na tomada de decisões, sobretudo se ocorrerem choques externos relevantes para o 

projecto (Soares et al., 2007).  
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Contudo, Brigham et al. (1999), afirmam que apesar da análise de cenários revelar informação útil 

quanto ao risco do projecto, este método é limitado, pois apenas considera alguns resultados 

discretos (VAL’s), mesmo com um número infinito de possibilidades. Acrescem outras limitações 

nomeadamente, a dificuldade de interpretação dos cenários pessimista e optimista (Coates and 

Kuhl, 2003). Assim, para além de Brigham et al. (1999) e Coates and Kuhl (2003), também 

Savvides (1994) e Brealey et al. (2007), recomendam uma vez mais um método mais completo na 

avaliação do risco em projectos de investimento. 

 

3.6. Árvores de Decisão 

Esta técnica faz uso de um diagrama de um conjunto de ramos, constituído por «nós de decisão», 

e por «nós de acontecimentos» para representar as diferentes decisões sequenciais possíveis, 

que podem ocorrer em momentos temporais distintos, e aos quais o decisor consegue atribuir 

probabilidades. Tende a ser uma análise de grande utilidade por ser possível analisar decisões de 

investimento em momentos de tempo diferentes, reconhecendo ainda as interdependências entre 

as decisões (Porfírio et al., 2004 e Soares et al., 2007 e Magee, 1964). Para além disso, o método 

tem a vantagem de apresentar as opções de gestão disponíveis (Porfírio et al., 2004), clarificando 

assim os fluxos de tesouraria e os riscos do projecto (Brealey et al., 2007).  

 

Apesar deste modelo considerar a flexibilidade dos gestores, não é um método fiável para a 

análise de risco, já que apresenta alguns problemas. Por um lado, a complexidade que uma árvore 

pode tomar quando se procura representar todos os pontos de decisão relevantes (Magee, 1964 e 

Porfírio et al, 2004), embora Brealey et al. (2007) também o confirmem, estes salientem que a vida 

é complicada, e contra isso pouco ou nada podemos fazer, concluindo que, é injusto criticar as 

árvores de decisão. Por outro lado, o modelo apenas assume a possibilidade de resultados 

discretos (Magee, 1964), ao que Porfírio et al. (2004) acrescentam, a dificuldade na estimação das 

probabilidades de ocorrência, e onde apenas se considera a média dos rendimentos, não 

considerando a dispersão em relação à média. Porfírio et al. (2004), acabam por concluir que este 

método é pouco fiável para avaliar o risco de um projecto.  

 

3.7. Teoria da Decisão com reacção dos oponentes 

Em alternativa, apresenta-se um grupo de metodologias de análise de risco para o caso de um 

projecto único baseado na Teoria de Jogos (Porfírio et al., 2004 e Jovanović, 1999). A abordagem 

deste grupo de métodos pretende ter em conta as variáveis críticas de carácter qualitativo, neste 

caso, acções, acontecimentos ou situações, designados na teoria como os possíveis Estados da 

Natureza (Soares et al., 2007 e Puerto et al., 2000; Jovanović, 1999). 
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Como o decisor desconhece os possíveis Estados da Natureza, a decisão de investimento basear-

se-á no perfil de risco do decisor (Soares et al., 2007 e Porfírio et al., 2004). Desse modo, podem 

ser tomadas as decisões apresentadas a seguir:  

 

• Critério de Laplace  

De acordo com Soares et al. (2007) e Porfírio et al. (2004), o método baseia-se na consideração 

que não se conhecendo a probabilidade de ocorrência dos eventos, as probabilidades devem ser 

consideradas iguais. Posteriormente, o decisor escolhe o investimento com maior valor esperado. 

 

Este critério torna-se crítico na sua forma, ao considerar igual probabilidade para cada cenário, o 

que equivale a dizer que o decisor é neutro em relação ao risco, o que não é necessariamente 

verdade (Porfírio et al., 2004). 

 

• Critério do Maximax ou Optimista 

Segundo Soares et al. (2007) e Porfírio et al. (2004), este critério consiste em escolher a 

alternativa com o maior valor esperado, baseando-se na hipótese que o estado da natureza seja o 

mais favorável ao projecto. Sendo um critério optimista ao extremo, não toma em consideração as 

consequências de ocorrência dos outros cenários, podendo mesmo ser um critério de decisão 

arriscado. 

 

• Critério do Maximin ou Pessimista (Wald)  

Ao contrário do método anterior, este método é pessimista ao extremo. A decisão será aquela que 

tem a melhor entre as piores opções de todas as decisões, ou seja, a menor perda esperada 

possível (Soares et al., 2007 e Porfírio et al., 2004). Dada a visão pessimista do decisor, classifica-

se como um critério de extrema segurança. 

 

• Critério do Minimax Regret (Savage) 

Para Soares et al. (2007) e Porfírio et al. (2004), este critério consiste em escolher a decisão com 

menor custo na sua totalidade, isto é, entre todos os estados possíveis.  

 

Como Porfírio et al. (2004) concluem, dentro deste grupo de critérios de decisão com reacção aos 

oponentes, nenhum é melhor que o outro. Cada critério tem aplicação para diferentes situações, 

dependendo da atitude do decisor face ao risco, concluindo que em conjunto, os critérios 

assumem os vários riscos possíveis individualmente. 
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3.8. Método de Monte Carlo 

De acordo com Robichek (1975), a primeira discussão da análise de risco a utilizar a simulação 

em Finanças deve-se a Hillier (1963), com a publicação de “The Derivation of Probabilistic 

Information for the Evaluation of Risky Investments”. Porém, o mérito pertence a Hertz (1964), ao 

aplicar pela primeira vez o método para a avaliação de risco em investimentos, com a sua 

publicação de “Risk Analysis in Capital Investment” (1964), que veio a argumentar que… 

“De todas as decisões que os executivos devem tomar – as mais desafiadoras – estão 

entre aquelas que envolvem oportunidades de investimento de capital. As dificuldades 

que se apresentam devem-se ao somatório de incertezas que se multiplicam numa 

incerteza de proporções críticas. Assim, o risco envolvido requer o uso de melhores 

técnicas e ferramentas. ” 

“Uma análise de risco na área de investimentos deve levantar algumas questões: Será 

um bom investimento? Qual o retorno que a empresa espera obter? Quais são os 

riscos envolvidos? Para isso, é necessário desenvolver pesquisas de mercado e 

análises financeiras, para que os gestores possam ter uma visão mais clara de um 

mundo incerto”. 

 

De acordo com diversos autores, nomeadamente Smith (2000), Rutterford (1998), Belli (1996), 

Lumby and Jones (1999), Pike and Neale (1999) e Porfírio et al. (2004), o método de Monte Carlo 

é um modelo probabilístico onde a distribuição de probabilidades de um conjunto de variáveis não 

controláveis (variáveis de entrada ou input) é repetido aleatoriamente, garantindo uma amostra 

representativa, tendo em conta as correlações existentes entre as variáveis. Tem como finalidade, 

encontrar a distribuição de probabilidade associada aos critérios de decisão (variável de saída ou 

output) como o VAL e a TIR. A partir daí, algumas questões podem ser respondidas, como por 

exemplo, o intervalo de resultados dos critérios de decisão ou a probabilidade de rentabilidade do 

projecto ultrapassar um valor crítico definido (Soares et al., 2007).  

 

De forma semelhante Kwak and Ingall (2007) e Uva et al. (2000), definem a simulação de Monte 

Carlo como um modelo lógico ou matemático de um sistema real – através de aproximações a 

acontecimentos possíveis – com experimentações sucessivas, baseadas em números aleatórios, 

de forma a obter uma amostra significativa para descrever, explicar e prever o comportamento 

desse sistema, recolhendo informações que apoiem a tomada de decisão (Porfírio et al., 2004; 

Soares et al., 2007; Richardson and Mapp, 1976 e Yates et al., 2007).  

 

O método de Monte Carlo tem vindo a tornar-se na “espinha dorsal da previsão” própria da sua 

metodologia, flexibilidade e utilidade. (Holzinger, 2005). 
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Com base na revisão de literatura identificam-se doze vantagens e seis desvantagens do método 

de Monte Carlo, ou seja, os motivos e as críticas principais que fundamentam o recurso a este tipo 

de análise. Os benefícios enunciados pelos autores consultados encontram-se sintetizados na 

seguinte tabela: 

 

Vantagens Autores
1 Variações simultâneas Belli, 1996; Kelliher and Mahoney (2000); Javid and 

Seneviratne (2000)

2 Correlação entre variáveis Belli (1996); Porfírio et al. (2004); Kryzanowski et al. 
(1976); Savvides (1994); Hertz (1964); Pereira (2003); 
Tamošiūnienė and Petravičius (2006); Kelliher and 
Mahoney (2000); Wall (1997); Javid and Seneviratne 
(2000); Rode et al. (2001); Abeysekera (2000)

3 Análise de Sensibilidade Savvides (1994); Tamošiūnienė and Petravič ius (2006); 
Rebiasz (2007); Belli (1996); Whittington (2004); Finch 
et al. (2002)

4 Intervalo de resultados Coates and Kuhl (2003); Rebiasz (2007); Whittington 
(2004); Nichols (1994); Kryzanowski et al. (1976); 
Tamošiūnienė and Petravičius (2006); Zinn et al. (1977); 
Shorter and Rabitz (1997); Kelliher and Mahoney 
(2000); Hacura et al. (2001)

5 Probabilidades de ocorrência Coates and Kuhl (2003), Shorter and Rabitz (1997); 
Kelliher and Mahoney (2000); Belli (1996); Abeysekera 
(2000)

6 Distribuições de probabilidade 
não precisam de ser exactas

Kelliher and Mahoney (2000)

7 Softwares disponíveis Finch et al. (2002); Smith (2000); Smith (1994); Kelliher 
and Mahoney (2000); Backus (2005); Judge (1999); 
Kwak and Ingall (2007); Tamošiūnienė and Petravičius 
(2006); Uva et al. (2000); Abeysekera (2000);  Javid and 
Seneviratne (2000); Belli (1996); Holzinger (2005); 
Pereira (2003); Richardson and Mapp (1976)

8 Soluções rápidas / Representação 
Real do Sistema

Nichols (1994);Pereira (2003); Evans and Olson (1998); 
Backus (2005); Porfírio et al. (2004); Kwak and Ingall 
(2007); Yates et al. (2007)

9 Grande flexibilidade Zinn et al. (1977); Abseysekera (2000);Holzinger (2005); 
Richardson and Mapp (1976)

10 Diagnóstico de 
problemas/Modelar qualquer 
problema/Lida com modelos 
complexos

Kelton et al. (2007); Coates and Kuhl (2003); Holzinger 
(2005); Finch et al. (2002); Evans e Olson (1998); Yates 
et al. (2007); Shorter and Rabitz (1997); Tamošiūnienė 
and Petravičius (2006)

11 Não existe limite para o número 
de iterações

Kwak and Ingall (2007); Uva et al. (2000); Tamošiūnienė 
and Petravičius (2006); Savvides (1994);  Wall (1997)

12 Não existe limite nas informações 
ou nos dados históricos para a 
descrição das variáveis de 
entrada 

Evans and Olson (1998); Rabitz (1997)

Fonte: Elaboração própria 
Tabela 3: Vantagens do método de Monte Carlo 
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A análise dos referidos trabalhos resultou num conjunto importante de vantagens quanto à 

utilização do método de Monte Carlo, conforme se pode constatar pela seguinte exposição teórica.  

 

Segundo Belli (1996), Zinn et al. (1977) e Brealey et al. (2007), as limitações ou as deficiências 

citadas nos modelos anteriores, nomeadamente na análise de sensibilidade e nas árvores de 

decisão, são superadas pelo método de Monte Carlo. De acordo com Evans and Olson (1998), 

este método é geralmente mais fácil de entender quando comparado com outros métodos 

analíticos. Evans and Olson (1998), afirmam mesmo que este método permite aos gestores e 

analistas avaliar as decisões sem ser necessário a sua implementação, visto considerarem o 

método como uma representação real do sistema [vantagem 8]. A este nível considera-se que a 

aplicação do método de Monte Carlo a um modelo de previsão oferece uma certa confiança nos 

seus resultados, que as outras avaliações não dão (Evans and Olson, 1998 e Holzinger, 2005). 

 

Alguns dos benefícios resultantes da simulação são as variações simultâneas dos parâmetros de 

entrada [1] 1, e a possibilidade de correlacionar as variáveis entre si [2] 2. Deve destacar-se a 

importância do método de Monte Carlo como uma metodologia onde a incerteza abrange as 

principais variáveis projectadas num modelo previsional (Savvides, 1994), estimando o impacto de 

cada variável [3]  nos resultados do projecto (Tamošiūnienė and Petravičius, 2006; Rebiasz, 2007; 

e Belli, 1996; Whittington, 2004; Finch et al., 2002).  

 

Diversos autores como Shorter and Rabitz (1997), Smith (1994), Nichols (1994) e Richardson and 

Mapp (1976) e mais recentemente, Tamošiūnienė and Petravičius (2006), Rebiasz (2007), Finch et 

al. (2002), Whittington et al. (2004), Yates et al. (2007), Holzinger (2005), Kelliher and Mahoney 

(2000), Scott (2000) e Hacura et al. (2001) apresentam o método de Monte Carlo como uma 

técnica útil, sofisticada, concisa e eficiente para analisar e quantificar a incerteza, sendo 

reconhecido como um dos melhores métodos na análise de risco de projectos de investimento, 

nomeadamente nos trabalho de Rode et al. (2001) e Finch et al. (2002). Contudo, McCarthy 

(2000), vai bem mais longe, ao argumentar que o uso ou o não uso do método de Monte Carlo não 

é um factor decisivo para o cliente quanto à escolha do serviço da consultora. Mas como o mesmo 

afirma, a tecnologia pode melhorar o serviço da consultora, podendo mesmo ajudar a colocar-se à 

frente de um ambiente progressivamente competitivo.  

 

Kelton et al. (2007) e Coates and Kuhl (2003), sustentam que a razão para o uso da simulação se 

deve à capacidade de lidar com modelos complexos, facilitando um diagnóstico mais eficiente dos 

problemas [10] , tornando-se numa ferramenta versátil e poderosa. Assim, para além de Kelton et 

al. (2007), Holzinger (2005), Finch et al. (2002), Evans and Olson (1998), Yates et al. (2007), 

 
1 Belli, 1996; Kelliher and Mahoney (2000); Javid and Seneviratne (2000). 
2 Belli (1996); Porfírio et al. (2004); Kryzanowski et al. (1976); Savvides (1994); Hertz (1964); Pereira (2003); Tamošiūnienė 
and Petravičius (2006); Kelliher and Mahoney (2000); Wall (1997); Javid and Seneviratne (2000); Rode et al. (2001); 
Abeysekera (2000). 
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Shorter and Rabitz (1997) e Tamošiūnienė and Petravičius (2006), argumentam ser intuitivo que a 

maioria dos sistemas complexos não possam ser descritos por modelos determinísticos, 

reportando sempre alguma componente probabilística, por essa razão devemos fazer uso do 

método de Monte de Carlo. Ainda que numa linha de argumentação diferente, Coates and Kuhl 

(2003), defendem que a técnica de Monte Carlo pode ser usada em modelos de finanças 

empresariais pois facultam as probabilidades associadas de ocorrência [5] 3, intervalos de 

confiança [4] 4 e desvios padrões, para além dos relatórios financeiros padrão produzidos pelos 

softwares de análise de risco. No entanto, Backus (2005), contribui com uma visão diferente, 

defendendo que é deplorável que as universidades e a literatura económica não desenvolvam 

suficientemente os seus mecanismos, pois como Backus (2005) esclarece, é uma técnica 

extremamente educacional e prática da realidade [8] . Ou seja, no contexto de incertezas em que 

se insere o ambiente empresarial, onde as mudanças acontecem a um ritmo veloz, a aplicação do 

método de Monte Carlo pode ser uma vantagem competitiva (Nichols, 1994; Pereira, 2003; Porfírio 

et al., 2004; Kwak and Ingall, 2007 e Yates et al., 2007). Neste sentido, tomar as decisões 

baseadas em modelos científicos, neste caso a simulação, que acompanham as alterações 

complexas das organizações empresariais, permite melhorar as estratégias focadas nos clientes e 

consumidores. 

 

A estes benefícios acresce o facto da simulação de Monte Carlo não requerer uma certeza 

rigorosa nas distribuições de probabilidade [6] (Kelliher and Mahoney, 2000), uma vez que a 

variável incerta será modelada mediante a distribuição de probabilidade (Smith, 1994). Na 

sequência deste trabalho, contemplam-se outros benefícios para além dos expostos. De notar, 

que não existe limite nas informações ou nos dados históricos para a descrição das variáveis de 

entrada [12]  (Evans and Olson, 1998 e Shorter and Rabitz, 1997), assim como não existe limite 

para o número de iterações [11]  (Kwak and Ingall, 2007; Uva et al., 2000; Tamošiūnienė and 

Petravičius, 2006; Savvides, 1994 e Wall, 1997).  

 

Face ao até aqui exposto, a simulação vem reunindo ao longo dos anos um conjunto de 

defensores que sugerem a sua utilização em avaliação de projectos. A alavanca para o uso 

expressivo deste método deve-se em grande parte ao desenvolvimento tecnológico e de softwares 

apropriados [7]  para a análise em condições de incerteza (Finch et al., 2002; Smith, 2000; Smith, 

1994; Kelliher and Mahoney, 2000; Backus, 2005; Kwak and Ingall, 2007; Tamošiūnienė and 

Petravičius, 2006; Uva et al., 2000 e Abeysekera, 2000). Contudo, a utilização do método de 

Monte Carlo não reúne a unanimidade entre todos os autores. Como em qualquer ciência, não 

existem métodos ou teorias perfeitas, em resultado das limitações inerentes a cada um, existem 

sempre limitações que os tornam imperfeitos. Neste sentido, não existirá um método perfeito para 

 
3 Assim como Shorter and Rabitz (1997); Kelliher and Mahoney (2000); Belli (1996); Abeysekera 
(2000)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
4 Assim como Rebiasz (2007); Whittington (2004); Nichols (1994); Kryzanowski et al. (1976); Tamošiūnienė and Petravičius 
(2006); Zinn et al. (1977); Shorter and Rabitz (1997); Kelliher and Mahoney (2000), Hacura et al. (2001) 
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a análise de risco, caso contrário, ter-se-ia encontrado o «elixir da certeza», e deixaríamos de nos 

preocupar com o mundo de amanhã e adquiríamo-lo como certo. Desta forma, a tabela seguinte 

sintetiza as críticas encontradas na revisão de literatura: 

 

Desvantagens Autores
A Software dispendioso Smith (1994); Pereira (2003)
B Apenas fornece estimativas Kelton et al. (2007); Zinn et al. (1977)
C Difícil de implementar Nawrocki (2001)

D
Dificuldade em definir as 
Distribuições de Probabilidade

Nawrocki (2001); Brealey et al. (2007); Brigham et al. 
(1999); Finch et al. (2000); McCarthy (2000)

E
Dificuldade em definir as 
correlações entre variáveis

Nawrocki (2001); Brealey et al. (2007); Brigham et al. 
(1999); Finch et al. (2000)

F Requer trabalho/tempo Kingston (2001); Evans and Olson (1998) 
Fonte: Elaboração própria 
Tabela 4: Desvantagens do método de Monte Carlo 
 

Conforme Kelton et al. (2007) e Zinn et al. (1977) argumentam, mesmo com a simulação os 

resultados podem ser incertos, pois apenas nos permite quantificar e reduzir a incerteza [B] .  

 

Neste contexto, Nawrocki (2001) aparece como o crítico mais controverso, ao criticar duramente a 

utilização do método de Monte Carlo em Finanças. Afirma que o método no melhor das hipóteses, 

é difícil de implementar [C] , e na pior, pode conduzir a decisões incorrectas. Estas criticas, 

segundo o autor, baseiam-se no conjunto de premissas adoptado pelo método, que assumem 

tipicamente distribuições normais e coeficientes de correlação zero. O autor coloca em causa a 

eficiência do método, salientando a dificuldade em definir as distribuições de probabilidade das 

variáveis de entrada [D] , e a dificuldade em estabelecer as correlações entre variáveis [E]  

(Nawrocki, 2001; Brealey et al., 2007; Brigham et al., 1999; Finch et al., 2000 e McCarthy, 2000). 

 

Por outro lado, conforme argumenta McCarthy (2000), mesmo que se consiga especificar as 

distribuições e os seus parâmetros correctamente, são necessários conhecimentos sólidos em 

estatística, de forma a interpretar correctamente os resultados da simulação e traduzi-los numa 

linguagem acessível para o cliente (Scott, 2000 e Bell and Rauf, 2000).  

 

Para Kingston (2001), quanto mais afastado do tempo, maior é a incerteza, e menor é a utilidade 

de Monte Carlo. Mas o pior é que o método disfarça o cenário pior e mais provável com um limite 

de resultados tão grande que distorça a realidade. O autor conclui que, para além de requerer 

trabalho não demonstra melhores resultados que os outros métodos analíticos. Evans and Olson 

(1998), salientam a necessidade de perder algum tempo a reunir a informação relevante para o 

modelo, assim como na construção do modelo e perícia na interpretação dos resultados [F] .  

 

Por último, o preço a pagar pelos softwares específicos para a análise de risco de forma a obter 

um resultado ainda mais conciso (comparado com o software comum a todos – o Excel) constitui 
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uma limitação ao modelo [A] (Smith, 1994 e Pereira, 2003). No entanto, Javid and Seneviratne 

(2000) e Belli (1996) discordam, na sua óptica o mercado actual oferece os softwares indicados a 

preços acessíveis viabilizando o recurso ao método de Monte Carlo [7] . Uva et al. (2000), vão 

mais longe, ao considerarem que o progresso da tecnologia torna possível para os operadores 

conduzir a simulação, não dependendo de profissionais externos. Em resultado, a flexibilidade 

inerente ao método de Monte Carlo [9]  (Zinn et al., 1977; Abeysekera, 2000; Holzinger, 2005 e 

Richardson and Mapp, 1976) e a sua simplicidade mais do que compensam o custo irreversível 

[7] , como concluíram Holzinger (2005) e Richardson and Mapp (1976). 

 

Entretanto, mesmo os mais críticos como Kingston (2001) e Nawrocki (2001), admitem a utilização 

do método meramente quando é impossível prever com alguma exactidão o comportamento futuro 

de uma variável. Nawrocki (2001), apresenta um conjunto de critérios/excepções que requerem o 

uso da simulação: a impossibilidade ou o elevado custo associado para reunir os dados 

necessários; a complexidade do sistema; uma solução analítica difícil de obter; e caso seja 

impossível ou extremamente caro validar matematicamente as experimentações. 

 

3.9. Opções Reais 

Dominando a noção de opção financeira, assim como, os seus modelos de avaliação (p. ex. o 

modelo de Black e Sholes e o modelo de Cox, Ross e Rubinstein), e os tipos principais de opções 

financeiras (opção de compra europeia e opção de compra americana), o conceito de opção real 

revela-se simples. Por opção real, entende-se o direito, mas não a obrigação, de adoptar uma 

acção que afecta um activo físico real, a um custo pré-determinado, durante um período de tempo 

pré-estabelecido. A principal diferença entre as opções financeiras e as opções reais reside que o 

que está inerente à opção real é uma «acção sobre um activo físico» (Soares et al., 2007), ou 

seja, a opção real reflecte as várias alternativas que o detentor possui num projecto de 

investimento. Botteron (2001), considera que a avaliação pelas opções reais é revolucionária na 

avaliação de projectos, tal como a teoria das opções financeiras é para os mercados financeiros. 

 

A propósito da analogia entre opções financeiras e opções reais, estabelece-se na seguinte tabela 

a correspondência entre as características do projecto e as variáveis que determinam o valor da 

opção: 

Opções Financeiras Variável Opções Reais/Projecto de Investimento

Preço de exercício K Valor actual dos custos esperados para concretizar a 
oportunidade de investimento.

Preço do subjacente S Valor actualizado liquido do investimento.
Tempo até vencimento T Período durante o qual existe a oprtunidade de investimento.

Taxa de juro sem risco rf Rendibilidade de um activo sem risco com a mesma 
maturidade da oportunidade de investimento.

Volatilidade σ Incerteza face aos valores esperados dos fluxos financeiros 
associados ao investimento.  

Fonte: adaptado de Soares et al. (2007) 
Tabela 5: Tabela de equivalências entre opções fina nceiras e opções reais 
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A maioria dos projectos de investimentos pressupõe operar num ambiente de incertezas, e tomar 

decisões de investimentos na face da incerteza torna-se arriscado (Copeland and Keenan, 1998), 

solicitando um processo de tomada de decisão dinâmico e adaptativo (Garcia and Heikkilä, 2003). 

Neste sentido, os gestores têm a possibilidade de alterar decisões conforme as condições de 

mercado e o acesso a informações adicionais, permitindo a redução da incerteza, e como 

consequência, a minimização das perdas ou a maximização dos ganhos do investimento (Soares 

et al., 2007). No entanto, as decisões de investimento tradicionais negligenciam esta flexibilidade, 

ou por outro lado, as ferramentas tradicionais não quantificam as opções estratégicas embutidas 

nos projectos de investimento. Em sequência disto, e de acordo com a revisão de literatura 

efectuada, as opções reais vêm colmatar uma lacuna existente entre as alternativas de avaliação. 

Essa lacuna é colmatada com a flexibilidade que as opções reais permitem aos projectos de 

investimento, configurando-se como um método seguro para avaliar as estratégias de negócio do 

investidor (Porfírio et al., 2004; Copeland and Keenan, 1998; Botteron, 2001 e Luehrman, 1998).  

 

A flexibilidade para adaptar ou modificar as suas acções futuras, em resposta a novas 

informações, permite melhorar as oportunidades de investimento (Porfírio et al., 2004; Boute et al., 

2004 e Garcia and Heikkilä, 2003). Os custos dessa flexibilidade podem ser avaliados recorrendo 

às opções reais, as quais conduzem aos diferentes tipos de opções reais passíveis de 

incorporação nos investimentos, consoante o tipo de oportunidades. Para Soares et al. (2007), a 

multiplicidade de opções reais existentes na literatura justifica o agrupamento em cinco grupos 

distintos, seguindo para além disso os trabalhos de Garcia and Heikkilä (2003), Porfírio et al. 

(2004), Boute et al. (2004) e Copeland and Keenan (1998), obteve-se como resultado a seguinte 

tabela:  

 

Tipo de Opção Real Tipo de Opção Financeira
Opções de Diferimento, 
Espera e Aprendizagem

Adiar a decisão de investimento de forma a recolher 
informações adicionais, reduzindo algumas incertezas 
de mercado.

opção de compra do tipo 
americana

Opções de Crescimento e 
Expansão

Caso as condições de mercado evoluam de forma 
favorável, pode-se expandir a escala de produção, 
incorrendo geralmente em custos irrecupeáveis.

sem conclusão

Opções de Retirada ou 
Abandono ou Parcial

Caso as condições de mercado evoluam de forma 
desfavorável ao projecto, é possível cessá-lo 
temporariamente, na espera de melhores condições de 
mercado, ou no pior dos casos pode até mesmo 
abandoná-lo

opção de venda do tipo 
americana

Opções de Alteração de 
Escala de Produção 
(Expandir, Contrariar, Fechar  
Recomeçar

Se as condições de mercado evoluirem 
favoravelmente, é possivel ampliar a escala de 
operações mediante um investimento adicional. 
Contrariamente, se as condições de mercado forem 
menos favoráveis do que o previsto, é possível reduzir 
temprariamente o nivel da actividade produtiva.

sem conclusão

Opções de Flexibilidade 
Operacional

Alargar ou alterar a escolha de input, output ou ambas, 
em resposta a alterações das condições de mercado.

opção de compra composta

 
Fonte: Elaboração própria 
Tabela 6: Tipo de Opções Reais 
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O objectivo das opções reais é quantificar o quanto vale uma oportunidade futura hoje. A utilização 

do modelo das opções reais permite quantificar essas oportunidades (enunciadas na tabela 6) e 

indicar o tempo óptimo em que devem ser exercidas (Botteron, 2001). A este nível, como 

Fernández (2001) argumenta, a teria das opções parece facilitar ou proporcionar a avaliação das 

estratégias de projectos, por combinar a análise quantitativa das opções com a análise político-

empresarial qualitativa e estratégica, tornando possível tomar decisões mais correctas e mais 

racionais acerca do futuro das empresas.  

 

Segundo Fernández (2001), a opção real existe num projecto de investimento quando existem 

oportunidades futuras e quando é conhecida a sua incerteza. Brealey et al. (2007), Soares et al. 

(2007) e Copeland and Keenan (1998), argumentam que quanto maior é a incerteza do futuro, 

mais valiosa se torna a oportunidade de investir, isto é, aumenta o valor da flexibilidade.  

 

Williamsson (2006), reforça que a utilização do modelo de opções reais deve ser aplicado nas 

seguintes condições: quando existe uma decisão de investimento contingente; quando a incerteza 

é suficientemente grande e sensível por esperar por mais informações; quando as oportunidades 

estratégicas são melhores do que os Cash-flows; quando a incerteza é suficientemente grande 

para tomar a flexibilidade em consideração; e quando o investimento admite revisões durante a 

sua vida útil. 

 

No entanto, conforme argumentam Soares et al. (2007), a analogia considerada entre as opções 

financeiras e as opções reais deve ser considerada prudente, uma vez que as opções reais 

possuem particularidades que se afastam dos modelos de valorização das opções financeiras. 

Desde logo, afiançam que enquanto as opções financeiras envolvem geralmente um direito, os 

investimentos reais incorporam geralmente uma multiplicidade de fontes de flexibilidade analisada 

de forma conjunta. Para além disso, enquanto que as opções financeiras são exclusivas do seu 

detentor, as opções reais dependem, em geral, das características dos mercados em que actua, a 

montante e a jusante. Por outro lado, estes autores, depreendem que no âmbito financeiro a 

incerteza resulta da aleatoriedade da evolução dos preços do activo subjacente, enquanto que no 

âmbito dos investimentos reais as incertezas procedem comummente do comportamento das 

empresas concorrentes, de aspectos técnicos relativos à tecnologia de produção e ao 

desenvolvimento de produtos.  

 

As críticas realizadas por Damodaran (1999), advertem para outros entraves, nomeadamente no 

que diz respeito à aplicação do modelo de Black-Scholes às opções reais. Primeiro, o activo 

subjacente em opções reais não é comercializado em oposição às opções financeiras, portanto, a 

arbitragem baseada nos modelos de valorização das opções financeiras não se torna viável nas 

opções reais. Segundo, o modelo Black-Scholes supõe que a evolução do preço do activo 
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subjacente seja contínuo. Se essa suposição é violada, como é o caso das opções reais, o modelo 

tende a subestimar o valor das opções out-of-the-money. Terceiro, a hipótese de que a variância é 

conhecida e não se altera ao longo do tempo é facilmente corrompida, particularmente para 

opções reais de longo prazo. E por último, o autor adverte que os modelos de valorização das 

opções financeiras assumem o princípio de que o exercício de uma opção é instantâneo, de modo 

que, essa suposição pode dificultar a justificação com as opções reais. 

 

Por outro lado, Fernández (2001), critica seriamente a aplicação dos modelos de valorização de 

opções financeiras na avaliação de opções reais, argumentando ser completamente inapropriado 

se as opções reais não puderem ser copiadas, uma vez que as opções financeiras se baseiam na 

existência de uma carteira-cópia (o activo subjacente e uma obrigação sem risco). Este autor, 

identifica alguns problemas quando se avaliam as opções reais, entre as quais: 1) a dificuldade em 

compreender a avaliação devido à alta complexidade técnica das opções reais; 2) a dificuldade em 

definir os parâmetros necessários para avaliar as opções reais; 3) a dificuldade em definir e 

quantificar a volatilidade das fontes de incerteza; 4) a dificuldade em aferir a exclusividade das 

opções; 5) a dificuldade em avaliar adequadamente as opções. 

 

Por fim, como Soares et al. (2007) argumentam, o conjunto de hipóteses do mercado perfeito do 

activo subjacente nos modelos de valorização das opções financeiras (disponibilidade de 

informação, ausência de custos de transacção e impostos, não existem oportunidades de 

arbitragem sem risco, etc.), não têm correspondência no caso dos investimentos reais.  

 

Apesar destas limitações, tende a ser uma análise de grande utilidade, uma vez que o método das 

opções reais corrige as deficiências de outros métodos, ao quantificar a flexibilidade de decisões 

futuras envolvidas num ambiente de incerteza, ajustando as suas decisões às características do 

mercado (Soares et al., 2007; Porfírio et al., 2004 e Kodukula and Papaudesu, 2006). 

 

 

Posto isto, conclui-se que o método do equivalente certo, o ajustamento da taxa de actualização, a 

análise de sensibilidade e a análise de cenários são pouco fiáveis na sua estrutura ao 

apresentarem algumas limitações em situações complexas. Neste sentido, comparam-se as 

árvores de decisão, o método de Monte Carlo e as opções reais, tendo em comum o facto de 

serem modelos probabilísticos, isto é, terem associada uma probabilidade de ocorrência nos 

resultados.  

 

Enquanto as árvores de decisão avaliam o maior VAL esperado entre as diferentes estratégias, 

isto é, os diversos nós de decisão, o método de Monte Carlo calcula o VAL esperado para um 

cenário específico, gerando uma distribuição de probabilidade dos VAL’s prováveis. Enquanto as 
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árvores de decisão utilizam a taxa de actualização tradicional, o método de Monte Carlo e as 

opções reais substituem esta taxa pela taxa de juro sem risco.  

 

Os principais pontos de divergência entre estes três métodos baseiam-se na forma como lidam 

com o valor do dinheiro no tempo e no modo como incorporam a flexibilidade. O método de Monte 

Carlo incorpora a incerteza nas variáveis críticas do projecto, modelando essas variáveis de 

acordo com distribuições de probabilidade que melhor as caracterizam, no entanto, este método 

ignora a flexibilidade. Como Copeland and Keenan (1998) argumentam, ao contrário do método de 

Monte Carlo, as árvores de decisão e as opções reais depreendem a flexibilidade nos seus 

modelos, porém entre os dois, só as opções reais se ajustam ao risco. Por outro lado, apesar da 

teoria das opções reais englobar a variação do dinheiro no tempo, não incorpora as informações 

técnicas, isto é, não considera as variações na estratégia de produção, que também se 

consideram importantes na análise.  

 

A escolha do método depende das circunstâncias do projecto, isto é, da flexibilidade e da 

incerteza do projecto. Neste sentido, se a decisão envolve um baixo nível de incerteza ou não se 

tem liberdade de alterar o curso do projecto (flexibilidade reduzida), existem métodos mais 

adequados para quantificar o risco do projecto, para lá das opções reais. Caso a análise decorra 

num ambiente de elevada incerteza, não sendo o nível de flexibilidade futura substancial, a 

escolha do método de análise de risco deve recair sobre o método de Monte Carlo (Soares et al., 

2007). Deste modo, optar pelo método de Monte Carlo foi julgada a melhor opção por se 

considerar um projecto com um nível de flexibilidade reduzido e um nível de incerteza elevada. Por 

outro lado, considera-se também que a técnica de Monte Carlo é um modelo consistente e capaz 

de incorporar outras variáveis quando necessário, para além de ser possível alterar 

simultaneamente todas as variáveis críticas durante a simulação. 

 

Desta forma, passamos ao capítulo seguinte, no qual se definem e compreendem os pressupostos 

de um método considerado como um dos mais adequado para a análise de risco de um projecto 

de investimento – o método de Monte Carlo. 
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4. Análise de Risco pelo método de Monte Carlo 

O método de Monte Carlo iniciou-se no ramo da Matemática em 1944, com a geração de números 

aleatórios. Tal abordagem foi utilizada pelo professor Von Neumann et al. na Segunda Guerra 

Mundial, dentro do Projecto Manhattan para a construção da bomba atómica como ferramenta de 

pesquisa na resolução de problemas, nomeadamente na resolução de integrais de funções 

matemáticas de difícil solução analítica. Devido à simulação de variáveis aleatórias ser 

processada à mão, o uso do método de Monte Carlo como técnica numérica universal só se 

tornou realmente funcional com o desenvolvimento da informática. Consequentemente, apenas 

em 1951, com o trabalho desenvolvido por Harris e Kahn, o método de Monte Carlo ficou 

concluído. Entretanto, a primeira utilização do método de Monte Carlo em projectos de 

investimento deve-se a Hertz (1964)5. 

 

Antes de prosseguirmos com o método de Monte Carlo importa ainda referir que este pertence ao 

conjunto dos modelos de simulação. Sendo a simulação o processo de construção de um modelo 

de sistema, matemático ou lógico, a sua metodologia consiste na experimentação deste modelo, a 

fim de obter informações que auxiliem na resolução de problemas. Salienta-se que a simulação 

categoriza os modelos em estáticos ou dinâmicos, determinísticos ou probabilísticos, discretos ou 

contínuos. 

 

4.1. O Método de Monte Carlo  

4.1.1.  Definição 

Como já evidenciado anteriormente, o método de Monte Carlo é uma técnica de simulação que 

gera aleatoriamente N sucessivas amostras (suficientemente representativas) das variáveis não 

controláveis, considerando as inter-relações existentes, sendo depois testadas contra um modelo 

estatístico (distribuição de probabilidade) como o VAL e a TIR. 

 

4.1.2.  Recomendações na utilização do método de Mo nte Carlo  

Conforme Scott (2000) argumenta, o método de Monte Carlo não elimina a necessidade de se 

efectuar pesquisa de mercado. Desse modo, não basta o modelo de simulação ser bem realizado, 

é fundamental que tanto a base do projecto como as variáveis a simular sejam consistentes, ou 

como esclarecem Savvides (1994) e Tamošiūnienė and Petravičius (2006), um modelo que inclua 

apenas as variáveis relevantes e onde seja determinado a correcta interdependência entre elas. 

Tal requer tempo, esforço e confiança. De acordo com os autores existem duas razões para incluir 

apenas as variáveis mais críticas na análise de risco. Primeiro, argumentam que, quanto maior o 

 
5 Autor referido no capítulo 3 deste trabalho. 



 
 
4. Análise de Risco pelo método de Monte Carlo 

38 
 
 
 

numero de distribuições de probabilidade, maior a probabilidade de gerar cenários inconsistentes, 

devido à dificuldade de estabelecer e controlar as relações entre as variáveis correlacionadas. 

Segundo, os autores sustentam que, o custo para definir as distribuições de probabilidade e as 

correlações para muitas variáveis correctamente, com um pequeno impacto nos resultados, seja 

superior aos benefícios a serem retirados. Diante desta constatação, os autores revelam que a 

melhor forma de seleccionar as variáveis de risco são as variáveis descritas numa análise de 

sensibilidade.  

 

Diversos autores aplicaram o método de Monte Carlo nos seus estudos realizados na área de 

projectos de investimento como por exemplo Shorter and Rabitz (1997), Kryzanowski et al. (1972), 

e Richardson and Mapp (1976), e mais recentemente Uva et al. (2000), Pereira (2003), 

Tamošiūnienė and Petravičius (2006), Javid and Seneviratne (2000), Rebiasz (2007), Coates and 

Kuhl (2003), Smith (2000), Cunha et al. (2005), Rode et al. (2001), Smith (1994), Ridlehoover 

(2004), Yates et al. (2007), Bertisen and Davis (2008), Whittington et al. (2004), Ye and Tiong 

(2003), Hacura et al. (2001), Kelliher and Mahoney (2000) e Evans (2000). No entanto, 

relativamente aos estudos consultados nesta revisão de literatura, poucos autores são 

esclarecedores quer na escolha das variáveis críticas do projecto, quer na escolha das 

distribuições de probabilidade para estas variáveis não controláveis, bem como na 

interdependência entre variáveis. Finch et al. (2000), confirmam que as distribuições de 

probabilidade das variáveis, e a natureza da dependência entre variáveis, não têm sido 

investigadas minuciosamente, pelo que os analistas tendem a proceder tendo como base as 

convenções destes. No entanto, os trabalhos propostos por Kelliher and Mahoney (2000), Smith 

(1994), Tamošiūnienė and Petravičius (2006), Savvides (1994) e Wall (1997), esclarecem algumas 

dúvidas quanto às distribuições de probabilidade e quanto às correlações entre variáveis. 

 

Relativamente às distribuições de probabilidade das variáveis críticas, conforme argumentam 

Kelliher and Mahoney (2000) e Smith (1994), uma variável com um nível de risco baixo, requer 

uma distribuição de probabilidade menos dispersa, isto é, uma maior concentração dos dados no 

centro, o que equivale a dizer, um desvio padrão pequeno e uma elevada kurtose; por outro lado, 

uma variável com nível de risco elevado, requer uma distribuição mais dispersa. Tamošiūnienė 

and Petravičius (2006) e Savvides (1994), contribuem com uma visão diferente, ao confirmar que 

as distribuições de probabilidade são usadas para expressar quantitativamente as opiniões e 

expectativas dos analistas relativamente a um evento futuro, onde podemos distinguir duas 

categorias de distribuições de probabilidade. A primeira categoria, refere-se às distribuições 

simétricas, apropriadas para situações em que se pretende obter um resultado final da variável 

projectada igual em ambos os lados dos limites. A segunda categoria, refere-se às distribuições 

assimétricas, apropriadas para quando se pretende obter um resultado extremo, e particularmente 

úteis se as informações do analista forem substantivas qualitativamente. 
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Hurley (1998), na sua revisão, demonstra que as perspectivas convencionais em relação às 

variáveis usadas e às suas distribuições de probabilidade, podem ser irrealistas de acordo com 

alguns parâmetros, onde a perspectiva actualmente mais popular se traduz em resultados 

drasticamente diferentes. Este autor, sugere que, a evolução do parâmetro deveria ser modelada 

como Martingale com um erro de variância reduzido, logo o erro da variância será sucessivamente 

menor em cada período do projecto. Argumentando deste modo que esta perspectiva resulta num 

parâmetro mais realista e consistente, e tornando o resultado da simulação mais exacto em 

comparação com os outros métodos. 

 

Por sua vez, Rode et al. (2001), argumentam que a correlação entre variáveis ajuda o modelo a 

tornar-se mais realista. Mas, o mais importante, é que as correlações tanto podem moderar como 

agravar a incerteza. Consequentemente, estabelecer correlações incorrectas ou desajustadas da 

realidade, tanto podem resultar em perdas de oportunidades, como a perdas potencialmente 

devastadoras. As conclusões de Rode et al. (2001), são suportadas por Wall (1997), que 

demonstra que excluir correlações entre variáveis conduz a sérios riscos de avaliação. Wall 

(1997), também defende que, a distribuição Lognormal representa melhor a natureza dos dados 

da simulação, em detrimento da distribuição Beta, frequentemente recomendada na literatura. Por 

ultimo, verifica que, o efeito de considerar correlações é mais importante, que o efeito de uma 

qualquer distribuição em particular.  

 

O estudo facultado por Balcombe and Smith (1999), em que o processo de análise de risco pelo 

método de Monte Carlo é revisto, contribuindo para a literatura com uma nova abordagem. A 

principal preocupação foi criar um modelo que fosse o mais exacto possível, e que não fosse tão 

complexo na aplicação prática. Estes autores, propõem que o modelo de simulação inclua 

tendências, ciclos e correlações, onde em adição à informação necessária para o cálculo do VAL, 

o avaliador será apenas requisitado para estabelecer os limites prováveis para as variáveis críticas 

no início e no fim de vida do projecto com uma matriz de correlação aproximada. Assim, defendem 

que esta perspectiva é mais prática e possivelmente mais correcta, simplificando a simulação. 

 

No que respeita às distribuições de probabilidade dos critérios de decisão, Robichek (1975) 

identifica dois erros na literatura. O primeiro erro encontra-se na distribuição da TIR, em que este 

possui o mesmo perfil que a distribuição do VAL. No seu trabalho o autor contraria este conceito 

demonstrando que a distribuição da TIR e do VAL não são identicamente distribuídas. O segundo 

erro assinalado pelo autor refere-se à interpretação da distribuição da TIR, o mesmo demonstra 

que o valor esperado da TIR não é geralmente igual à média da distribuição da TIR obtida na 

simulação.  

 



 
 
4. Análise de Risco pelo método de Monte Carlo 

40 
 
 
 

4.1.3.  Modelo analítico 

Apesar do método de Monte Carlo se basear num conceito estatístico simples, o processo de 

operacionalização requer o auxílio de alguns métodos matemáticos. 
 

O primeiro passo  consiste em gerar para cada uma das variáveis aleatórias, uma serie de 

números aleatórios com uma densidade de probabilidade de ocorrência uniforme, 1)( =xp . 

 

O segundo passo  deste processo de operacionalização é o Método da Transformação Inversa . 

Os números aleatórios distribuídos uniformemente são transformados para a distribuição de 

probabilidade desejada.  

Seja U uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo [0,1].  

A variável aleatória x  segue uma distribuição )(xf . 

 

Através do Método da Transformação Inversa deduzimos a relação entre a variável 

uniformemente distribuída U  e a variável x , dada por: 

     )(1 uFx −=   

em que 1−F  é a inversa da função de distribuição de probabilidade, cujo processo será 

retratado no gráfico seguinte: 

 

 
Fonte: Soares et al. (2007) 
Gráfico 1: Método da Transformação Inversa 
 

É este o resultado no qual se fundamenta a geração de amostras aleatórias com funções de 

distribuição invertíveis. 
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4.1.4.  Testes de Aderência às Variáveis de Entrada  

É indispensável testar a forma de distribuição da população, de onde se extrai uma qualquer 

amostra. Só assim, nos certificamos de que a escolha da função de distribuição para a variável de 

entrada está correcta. 

Existem três tipos de testes para esta avaliação, sendo o Teste do Qui-Quadrado e o Teste de 

Kolmogorov-Smirnov os mais utilizados. O terceiro, mas menos usado é o teste de Anderson-

Darling. 

 

4.1.5.  Conceitos subjacentes no Método de Monte Ca rlo 

4.1.5.1. Geração de Números Aleatórios  

A base para o processo de amostras aleatórias na técnica de Monte Carlo é a geração de 

números aleatórios. Entende-se por número aleatório uma variável aleatória uniformemente 

distribuída entre 0 e 1. E por variável aleatória, entende-se como sendo um número, cujo valor não 

conhecemos ao certo antes de realizar a experimentação, mas da qual geralmente já sabemos 

algo (Evans and Olson, 1998 e Kelton et al., 2007). 

 

Os computadores recorrem a um algoritmo para gerar uma sequência de números aleatórios, uma 

vez que não os conseguem gerar por si. Assim sendo, o computador cria uma sequência de 

números aleatórios uniformemente distribuída entre 0 e 1, a que usualmente se designa de 

números pseudo-aleatórios (Evans and Olson, 1998). 

 

No entanto, para um algoritmo matemático conseguir reproduzir uma sequência de números 

aleatórios é necessário satisfazer os seguintes pressupostos: 

- Pela definição de número aleatório, todos os números devem estar 

uniformemente distribuídos entre 0 e 1; 

- Não existir correlação entre eles, isto é, entre os números da sequência e 

entre as seguintes N  sequências de números aleatórios; 

- A sequência de números aleatórios ter um longo ciclo; 

- Capacidade de gerar uma sequência reprodutível independente dos números 

aleatórios;   

- Rapidez na geração da sequencia de números aleatórios. 

 

Antes de prosseguir, devemos testar algumas das condições anteriores, nomeadamente:  

- Quanto à uniformidade através de Testes – Teste do Qui-Quadrado e/ou 

Teste de Kolmogorov-Smirnov; 
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- Quanto à correlação através do Teste de Qui-Quadrado e/ou Teste de Durbin-

Watson. 

 

4.1.5.2. Outros conceitos  

Subjacente ao método de Monte Carlo, a que se associa o Teorema do Limite Central, a escolha 

do método de Amostragem (Monte Carlo ou Latin Hypercube) bem como a escolha do tamanho da 

amostra são de capital importância. 

Importa referir que o método de Monte Carlo faz uso da estatística descritiva e dos intervalos de 

confiança para explicar os seus resultados.  

 

4.1.6.  Passos da Simulação 

Em resultado dos conhecimentos assimilados anteriormente e das condições necessárias para 

satisfazer o modelo de simulação é possível apresentar as etapas a percorrer numa simulação. 

Sendo assim, definem-se a seguir as diversas fases do processo (Kelton et al., 2007; Evans and 

Olson, 1998; Hacura et al., 2001; Evans, 2000; Kelliher and Mahoney, 2000 e Tamošiūnienė and 

Petravičius, 2006): 

 

A. Desenvolver o modelo conceptual do sistema (ou p roblema) em estudo 

Baseia-se na criação de um modelo de previsão que identifica as relações 

matemáticas entre as variáveis numéricas para uma previsão do futuro. 

1. Definir e formular o problema, pela identificação de todos os factos e 

aspectos a estudar para que sejam considerados na formulação do 

problema.  

2. Definição das metas e objectivos do estudo de simulação. 

3. Definição das variáveis de entrada, isto é, as que exerçam significativa 

importância no modelo. 

4. Identificação das variáveis de saída ou de estudo, cujos comportamentos 

serão analisados.   

 

B. Construir o modelo de simulação 

1. Desenvolver as fórmulas ou as equações apropriadas. 

2. Reunir todas as informações e dados necessárias para as variáveis de 

entrada.  

3. Determinar as distribuições de probabilidades mais apropriadas para 

descrever as variáveis de incerteza. 

4. Definir a forma de registar os dados. 
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C. Verificar e validar o modelo  

Entende-se por Verificar, o processo de conferir se o modelo está livre de erros 

lógicos, isto é, se o modelo executa o pretendido. 

Este processo utiliza técnicas padrão de engenharia, para a sua verificação. 

Constrói e programa o modelo em pequenos módulos, aperfeiçoando cada 

módulo, antes de colocá-los juntos.  

É revisto e analisado por especialistas, ao usar um conjunto de dados reais, o 

modelo é testado usando hipóteses simplificadas em que os resultados possam 

ser comparados com as soluções analíticas. 

 

No que diz respeito à Validação, esta certifica-se de que as variáveis de entrada e 

as distribuições de probabilidade são uma representação razoavelmente credível 

do sistema actual ou do problema, ao comparar os valores gerados pelo modelo 

com os obtidos pelo sistema actual. 

Devemos validar o modelo de diferentes formas, começando por debater com 

especialistas se o modelo e os resultados são lógicos – validação aparente. De 

seguida, efectua-se a validação dos dados históricos que passa por comparar os 

resultados do modelo com os dados históricos. Por fim, a validação dos dados, 

em que se certifica que os dados de entrada e as distribuições de probabilidades 

são uma representação verdadeira do sistema criado. Esta validação dos dados, 

pode passar por testes de aderência de qualidade de ajuste.  

 

D. Desenhar experiências com o modelo 

1. Determinar os valores das variáveis controláveis a serem estudadas. 

2. Questões que devem ser respondidas pelo modelo, a fim de auxiliar o 

decisor na sua escolha. 

 

E. Realizar as experiências e analisar resultados 

Gerar a simulação para se obter o conjunto de informações pretendidas, 

resultando numa decisão fundamentada. 
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5. Caso de Estudo 

Este capítulo tem por objectivo verificar a contribuição da simulação de Monte Carlo na Análise de 

Risco e auxiliar na tomada de decisão dos gestores. A estrutura deste capítulo segue os “Passos 

da Simulação” apresentados neste trabalho.  

Para a aplicação do método de Monte Carlo, o estudo baseia-se numa Unidade Industrial de 

Produção de Sacos de Plástico.  

 

5.1. Apresentação do Caso 

A empresa está a ponderar a hipótese da implementação de uma indústria de Sacos de Plástico 

no mercado de Angola, tendo como produtos finais sacos de plástico para embalar alimentos, 

sacos de compras, rolos de sacos de supermercado, plásticos para a agricultura, etc. O 

equipamento e a matéria-prima utilizados no fabrico dos Sacos de Plástico virão importados da 

China, da qual a matéria-prima usada neste processo de extrusão é polietileno de alta densidade 

(HDPE). 

 

As características fundamentais do investimento são as seguintes: 

- Período de vida útil: 5 anos; 

- Investimento em Imobilizado Corpóreo: 77.309€, a despender no ano de arranque; 

- As taxas de amortização anuais dos activos são: activos incorpóreos 20%; equipamento 

básico, de produção e administrativo 12,5%; equipamento de transporte e outras 

imobilizações incorpóreas 20%. Serão aplicáveis a partir do início da laboração. 

- Valor residual do imobilizado: 20.014€. 

 

A quantidade vendida no primeiro ano corresponde a 60% da capacidade de produção instalada 

(12.672.000 sacos/ano), sendo o preço de venda actual de 0,023€/saco, admitindo-se que no 

próximo ano (ano 2) a empresa atinja uma utilização da capacidade produtiva de 75%, e que 

posteriormente a partir do terceiro ano se passe a operar em dois turnos diários, utilizando 150% 

da capacidade instalada no ano 3 e nos dois últimos anos 180% da capacidade produtiva. 

 

Actualmente o preço unitário da matéria-prima é de 1,16€/kg, sendo utilizado por cada grama de 

produto 0,005kg de matéria-prima. 

 

No que diz respeito aos tempos médios de armazenagem de produtos acabados e de matérias-

primas, estes correspondem a 30 dias. As necessidades de fundo de maneio são determinadas 

pelas condições de exploração vigentes na indústria e no país. Neste caso dada a constante 

instabilidade do continente africano – Angola em particular – não se aplica a existência de prazos 

de pagamento nem de recebimento.  
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A empresa prevê recorrer a um empréstimo bancário, correspondente a 70% do investimento em 

imobilizado, a uma taxa de juro de financiamento de 12%. O empréstimo tem um prazo de 5 anos, 

um período de carência de 1 ano, e o respectivo reembolso será efectuado nos quatro anos 

seguintes, sendo as amortizações iguais.  

 

A taxa de imposto sobre o lucro (IRC) é de 20%. 

 

A figura seguinte apresenta o trabalho de avaliação do projecto em causa.  

 

Apuramento Cash-flow 1 2 3 4 5
Resultados líquido do exercício 76.360 €-         33.288 €-       91.897 €        194.163 €       235.923 €       
Amort izações e Provisões 13.847 €         17.184 €       17.184 €        17.184 €         17.184 €         
Provisões -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               
Cash-flow de Exploração 62.513 €-         16.103 €-       109.081 €      211.348 €       253.108 €       
Invest imento Imobilizado 102.598 €       -  €            -  €              -  €               -  €               
Invest imento Fundo de Maneio 127.836 €       
Valor Residual 147.850 €       
Cash-flow de Investimento 230.435 €       -  €            -  €              -  €               147.850 €-       
Cash-flow Líquido 292.948 €-       16.103 €-       109.081 €      211.348 €       400.958 €       

Valor Actual izado Líquido 165.073 €       
Taxa de Actualização = 12%

Taxa Interna de Rentabi lidade 29%

ANO

 
Figura 2: Estimação do VAL e da TIR 
 

Considera-se que a taxa de actualização apropriada numa avaliação de projectos sujeita à análise 

de risco, neste caso, o método de Monte Carlo é a taxa de juro sem risco. Neste sentido, 

considerando uma taxa de actualização de 12%, obtém-se um Valor Actualizado Liquido positivo 

no montante de 165.073€, uma Taxa de Interna de Rendibilidade de 29% e um Pay-back de 3 

anos e 11 meses.  

 

Os dados obtidos permitem uma decisão a favor do investimento. No entanto, nem sempre são 

tidos em conta os parâmetros sensíveis do projecto, arriscando-se a incorrer numa decisão de 

investimento errada. Será necessário, por isso, que se efectue uma simulação dos parâmetros 

críticos do projecto para avaliar a sensibilidade dos Cash-flows do investimento. Melhor 

5.2. Desenvolver o modelo conceptual do sistema (ou  problema) em estudo 

5.2.1.  Formulação do problema em estudo 

Angola, apesar do seu franco crescimento económico, continua como um país vulnerável, 

fortemente dependente das importações, sobretudo de produtos transformados como é o caso do 

saco de plástico.  
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Neste país impera ainda um ambiente volátil, devido à instabilidade social, política, económica e 

cultural, criando uma envolvente com elevado risco na óptica do investidor. Face a esta realidade 

é necessário desenvolver simulações do resultado esperado por variações possíveis nas variáveis 

determinantes do projecto. 

A avaliação de um projecto de investimento no processo de decisão de investimento não se 

baseia apenas numa única estimativa, e num conjunto de indicadores, como por exemplo o VAL, a 

TIR e o Pay-back. Assim sendo, é necessário variar as variáveis determinantes do projecto e 

avaliar o comportamento dos resultados e respectivos indicadores, sem os quais a decisão de 

investimento será tomada de forma incompleta ou mesmo errada. 

 

Importa ainda referir que para desenvolver este trabalho, distinguiu-se o orientador do mestrando 

no Grupo CAVEX pela sua experiência profissional e conhecimentos do mercado e do país em 

questão. 

 

5.2.2.  Definição das metas e objectivos do estudo da simulação 

Com o método de Monte Carlo pretende-se gerar uma sequência de números aleatórios para um 

conjunto de variáveis críticas e obter uma distribuição output para cada variável de saída, ou seja, 

a variável que se pretende estudar. 

 

Assim, este trabalho tem como objectivo a construção de um modelo de simulação que permita a 

análise ponderada e objectiva do risco do projecto, pela consideração das incertezas inerentes ao 

projecto. 

 

Em resultado, este trabalho pretende contribuir com um modelo de apoio ao processo de decisão 

de investimento. 

 

5.2.3.  Definir as variáveis de entrada do modelo 

De acordo com os autores consultados e após uma revisão efectuada pelo orientador da empresa 

de estágio, chegou-se a um conjunto de variáveis de entrada, do qual se fundamentam a seguir.  

 

→ Vendas:  Preço de Venda x Quantidade Vendida 

Esta é a primeira situação com a qual somos confrontados: a Estimativa do Volume de Vendas.  

O tipo de incertezas que podem causar a oscilação das vendas, podem ser de carácter endógeno, 

como a produtividade, o investimento directo na produção (tecnologia com processos produtivos 

mais rápidos), o custo de produção, entre outras variáveis microeconómicas, e de carácter 

exógeno, como o nível de concorrência, a dimensão no mercado, o preço de mercado, a taxa de 

câmbio, entre outras variáveis macroeconómicas. 
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No desenvolvimento do nosso estudo é conveniente separar o Preço de Venda e a Quantidade 

Vendida.  

 

Brealey et al. (2007), Yates (2007), Javid and Seneviratne (2000), Kelliher and Mahoney (2000), 

Tamošiūnienė and Petravičius (2006), Savvides (1994), Uva et al. (2000), Rode et al. (2001), 

Kryzanowski et al. (1972), Hertz (1964), Soares et al. (2007), Brigham et al. (1999), Hacura et al. 

(2001) e Pike and Neale (1999), classificam o Preço de Venda  como uma variável de entrada. No 

entanto, sabe-se que o Preço de Venda é composto pelo Preço de Custo (Preço de venda 

internacional + Frete + Taxa aduaneira) e pela Margem Comercial, como se pode constatar pela 

figura 3.  

  

PV SACO PLÁSTICO Unitário Total
P Venda  Portugal 0,0094 €      4.637,60 €    
Frete e Seguros (PT - Angola) 0,0076 €      3.768,28 €    
P Venda CIF 0,0169 €      8.405,88 €    
Taxa Aduaneira e outros 20% 0,0034 €      1.681,18 €    
Preço Custo Angola 0,0203 €      10.087,06 €  
Margem Comercial Angola 15% 0,0031 €      1.513,06 €    
P Venda Angola 0,0234 €      11.600,11 €   
Figura 3: Determinação do Preço de Venda do Saco de  Plástico em Angola 
 

Sendo o Preço de Custo (ou também ‘Preço de Venda sem a Margem Comercial’) o preço mínimo 

para continuar no mercado e considerando que o produto pode ser local ou importado, o impacto 

no preço de custo poderá será diferente para as duas situações. Pode admitir-se que o preço 

internacional do saco de plástico seja semelhante para ambos, já o custo de logística e da carga 

fiscal para o país importador serão superiores, ao invés da tecnologia de produção se admitir mais 

eficiente para o país importador.  

Atendendo a esta interacção de variáveis e uma vez que Angola não dispõe de tecnologia de 

ponta neste sector para o produto em questão, e possivelmente nem de uma produção interna, o 

critério de definição do ‘Preço de venda sem a margem comercial’ corresponde à soma do preço 

internacional, do custo de logística e dos impostos aduaneiros.  

Dado que o saco de plástico tem como matéria-prima grânulos de HDPE, e sendo estes 

provenientes do petróleo, supõe-se que possam existir flutuações no mercado internacional do 

saco de plástico, ou seja, no ‘Preço de venda sem a margem comercial’. Justifica-se assim o 

‘Preço de venda sem a margem comercial’ como variável crítica do projecto.  

 

Estabelecemos ainda como variável de entrada, a ‘Margem Comercial’, estabelecida até ao preço 

praticado internacionalmente, onde não pode ser excedido se pretender continuar no mercado.  

 



 
 

5. Caso de Estudo  

Análise de Risco em Projectos de Investimento pelo Método de Monte Carlo 51 
 
 
 

 

 

Brigham (1999), Savvides (1994), Kryzanowski et al. (1972), Hacura et al. (2001) e Soares et al. 

(2007) consideram a Quantidade Vendida como variável crítica do projecto, sendo esta 

determinada pela capacidade produtiva e pelo número de dias de stock de produto acabado.  

Assim, a projecção da capacidade de produção depende em muito da experiência do analista, pois 

este tem de efectuar as previsões de produção no primeiro ano de arranque e seguintes da 

empresa, e se e quando a mesma está disponível para trabalhar com dois ou três turnos laborais.  

As incertezas associadas a esta componente podem ser a manutenção dos equipamentos, as 

encomendas, a formação dos operadores, entre outros. 

De forma semelhante, sabemos que o tempo médio de stock de produto acabado poderá oscilar, 

dependendo sempre da procura e oferta de mercado. No entanto, pela análise de sensibilidade 

efectuada, considera-se insignificante a sua influência nos resultados do projecto, excluindo esta 

variável como variável de entrada. 

Variáveis de entrada: ‘Preço de Venda sem a Margem Comercial’ (€), Margem Comercial (%), 

Capacidade Produtiva (%). 

 

→ Custo da matéria-prima:  Preço de Compra x Quantidade Comprada 

Numa decisão de investimento o custo da matéria-prima emerge como um segundo factor de 

incerteza. Por uma questão de precisão continua a ser conveniente separar o preço e a 

quantidade, pois têm tendências probabilísticas diferentes. 

 

Autores como Yates (2007), Javid and Seneviratne (2000), Kelliher and Mahoney (2000), 

Tamošiūnienė and Petravičius (2006), Savvides (1994), Rode et al. (2001), Uva et al. (2000), 

Brealey et al.(2007), Hertz (1964), Soares et al. (2007) e Pike and Neale (1999), seleccionam o 

Preço de Compra  da matéria-prima como variável não controlável do projecto. Analogamente ao 

Preço de Venda, o Preço de Compra é composto pelo preço de polietileno de alta densidade, do 

custo de logística e dos impostos aduaneiros, ilustrado na figura 4. 

 

PC polietileno HDPE Unitário Total
P Compra  Portugal 0,9462 €          17.977,80 €                   
Frete e Seguros (Shangai-Luanda) 0,1593 €          3.025,81 €                     
P Compra CIF 1,1055 €          21.003,61 €                   
Taxa Aduaneira e outros 5% 0,0553 €          1.050,18 €                     
P Compra Angola 1,1607 €          22.053,79 €                    
Figura 4: Determinação do Preço de Compra de poliet ileno de HDPE 
 

Perante a actual crise petrolífera e a natureza da matéria-prima ser proveniente do petróleo, o 

Preço de Compra de polietileno de HDPE poderá sofrer oscilações de preço, tomando esta 

variável determinante para o projecto. Os trabalhos de Dées et al. (2008) e Hamilton (2008), 

investigam os factores que podem contribuir para o aumento do preço do petróleo: a relação não 

linear entre o preço do petróleo e a oferta, causada pelos atrasos associados à extracção e à 

capacidade de refinaria; as expectativas de escassez no longo prazo; a diminuição da quota de 
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produção; a forte procura mundial e o preço de monopólio praticado pela OPEP. A este nível, 

Dées (2008), Hamilton (2008) e o relatório do Fundo Monetário Internacional (2000), verificam nos 

seus estudos o rápido crescimento do preço do petróleo nas últimas décadas.   

 

Sendo a Quantidade Comprada  constituída pela capacidade produtiva (variável crítica já 

seleccionada anteriormente) e pelo tempo médio de stock de matéria-prima, ambas são 

susceptíveis de variar. No entanto, tal como a variável tempo médio de stock de produto acabado 

foi excluída do modelo de simulação, também a variável tempo médio de stock de matéria-prima 

será retirada do modelo como susceptível de variar, dado se constatar que esta não provoca uma 

grande sensibilidade nos resultados do projecto. 

Variáveis de Entrada: Preço de Compra da matéria-prima (€), Capacidade Produtiva (%) 

Nota:  

Na sequência das Vendas e do Custo das matérias-primas, é necessário atentar para a correlação 

positiva entre o ‘Preço de Compra da matéria-prima’ e o ‘Preço de venda sem a margem 

comercial’. 

 

→ Taxa de Imprevistos para o Imobilizado Corpóreo 

De acordo com Pike and Neale (1999), Uva et al. (2000), Javid and Seneviratne (2000), Brealey et 

al. (2007), Hertz (1964) e Yates (2007), o nível de investimento pode divergir do valor 

orçamentado para a construção e arranque de uma empresa, ao que se considera uma taxa de 

imprevistos, justificando-se de forma evidente a sua entrada no modelo como variável critica do 

projecto. 

Variável de Entrada: Taxa de Imprevistos para o Imobilizado Corpóreo  

 

→ Taxa de Juro Sem Risco = Taxa de Actualização 

Conforme Uva et al. (2000), Kelliher and Mahoney (2000), Javid and Seneviratne (2000) e Coates 

and Kuhl (2003) consideram, a taxa de juro pode tornar-se uma variável critica, uma vez que o 

valor do empréstimo contraído oscilará em função da taxa de juro que lhe está associada 

(Schilling, 2000), o que poderá afectar de forma pertinente o resultado do projecto.  

Pretende-se avaliar o impacto da variação da taxa de juro no projecto, uma vez que a tendência 

do mercado bancário é utilizar taxas variáveis dada a volatilidade do Mercado de Capitais. Esta 

variável resulta de diversas consequências económico-financeiras, tais como: o ritmo de 

crescimento da economia, a taxa de inflação, a taxa de câmbio, a política monetária, assim como 

a conjuntura económica internacional. 

Variável de Entrada: Taxa de Juro 

 

→ Taxa de Inflação 

Autores como Uva et al. (2000) e Rode et al. (2001) descrevem a taxa de inflação como incerta 

nos seus projectos. A variação da taxa de inflação pode advir de diversos factores 
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macroeconómicos, tais como: choques de preços, a produtividade, a taxa de juro, a oferta de 

moeda, o desequilíbrio entre a oferta e a procura, entre outros.  

Nesse sentido, pretende-se analisar a sensibilidade da taxa de inflação nos resultados do projecto, 

justificando-se a sua entrada como variável determinante no projecto em causa. 

 

Nota: Uva et al. (2000) e Schilling (2000) conjecturam uma correlação positiva entre a taxa de 

inflação e a taxa de juro, a qual será tida em conta no presente trabalho. 

 

No que diz respeito à determinação das variáveis críticas para o modelo, surgiram algumas 

dúvidas posteriormente excluídas, destacando-se:  

→ Impostos 

Nesta rubrica figuram três taxas, a de Taxa de Imposto sobre o Rendimento, a Taxa de Segurança 

Social para o Trabalhador e a Taxa de Segurança Social para a empresa. A estimativa usada pelo 

analista pode divergir por alterações do sistema tributário. Porém, no período em que é efectuado 

o estudo, o técnico dispõe de um conjunto de informações suficientes para estimar com rigor os 

valores destas taxas. Conclui-se assim que existe uma incerteza mínima destas variáveis, mas 

não a suficiente para as justificar como variáveis de entrada no modelo.  

 

5.2.4.  Identificar as variáveis de saída do modelo  
O objectivo desta simulação pretende quantificar o risco presente no projecto, para isso é 

necessário identificar as variáveis de análise, isto é, onde será observado o impacto das variáveis 

de entrada. A variável ou as variáveis escolhidas devem ser capazes de auxiliar na tomada de 

decisão por parte do investidor, ou seja, na avaliação económica do projecto.  

Revendo a literatura, Hacura et al. (2001), Kelliher and Mahoney (2000), Smith (1994), Soares et 

al. (2007), Brigham et al. (1999), Lumby and Jones (1999), Pike and Neale (1999), Rode et al. 

(2001), Coates and Kuhl (2003), Javid and Seneviratne (2000), Whittington et al. (2004), 

Tamošiūnienė and Petravičius (2006) e Savvides (1994), aplicam a simulação de Monte Carlo a 

projectos de investimento onde apresentam o VAL como medida de variação para quantificar o 

risco, isto é, como variável de saída.  

Por outro lado, autores como Hertz (1964) e Kryzanowski et al. (1972) utilizaram a TIR como 

variável de estudo. No entanto, o estudo de Yates et al. (2007) utiliza como variáveis de saída, o 

VAL e a TIR, que serão também as variáveis output deste caso de estudo. 

Variáveis de Saída: VAL e TIR 

 

5.3. Construir o modelo de simulação 

Nesta secção, após desenvolver as fórmulas e equações do projecto base (estudo de viabilidade 

do projecto) pretende-se conhecer o software que o vai suportar, sendo este como ficheiro de 
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Excel. As simulações serão realizadas com o auxílio do Crystal Ball 7.3.1, sendo esta a forma de 

registar os dados. No que diz respeito às variáveis de entrada reuniram-se os dados e as 

informações passíveis de interpretação pelo software de simulação. 

 

De seguida, definiu-se cuidadosamente a distribuição que melhore descreve a variável de 

incerteza. 

5.3.1.  Determinar as distribuições de probabilidad es para as variáveis de entrada 

A literatura existente para a definição da distribuição foi pouco útil, pois depende sempre do tipo 

de dados disponíveis. No entanto, convém frisar que a distribuição de probabilidade deve 

descrever o futuro da variável, que pode não ter concordância com o passado. Assim, apenas pela 

definição da distribuição de probabilidade, foi possível escolher a distribuição que melhor 

descrevesse os dados. Tal como Kelliher and Mahoney (2000), evidenciam, mesmo que estejam 

disponíveis os dados, o processo de selecção das distribuições é subjectivamente avaliado, 

assentando na experiência profissional do analista e racionalidade da distribuição.  

 

Relativamente ao presente trabalho, dado o continente africano ser escasso neste tipo de 

informações, possuímos apenas os dados históricos das variáveis taxa de juro e taxa de inflação 

mensais6, aos quais o presente estudo recorre e aos quais aplica os testes de hipótese para 

identificar se os dados disponíveis se ajustam a alguma distribuição. Considerou-se o mesmo 

período de análise para ambas as variáveis, neste caso de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2007, 

o que equivale a um total de 36 meses analisados. 

 

Com o uso do software Crystal Ball, verificamos os dados com o teste de aderência de 

Kolmogorov-Smirnov, sendo o valor de referência de 0.03. Para valores inferiores a 0.03, a 

distribuição é um bom ajuste aos dados, e superiores a 0.03 devemos rejeitar essa hipótese.  

 

No que diz respeito à variável taxa de juro, apresentado na figura 5, através do teste de aderência 

Kolmogorov-Smirnov, o valor mais baixo obtido para este teste é 0.2241 para a distribuição 

Exponencial, sendo este um valor superior a 0.03 concluímos que os dados não se ajustam a essa 

distribuição nem a nenhuma outra, como se pode observar na seguinte figura.  

 

 
6 Fonte: Banco Nacional de Angola 
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Figura 5: Teste de aderência aos dados históricos d a taxa de juro mensal 
 

No caso da taxa de inflação, conforme a figura 6, através do teste de aderência Kolmogorov-

Smirnov, a estatística de teste mais baixa para este teste é 0.1497 para uma distribuição Gamma, 

logo superior a 0.03, o que significa que é rejeitada a hipótese da distribuição Gamma se ajustar 

aos dados, rejeitando similarmente as outras distribuições, tal como se pode verificar na figura. 

 

 
Figura 6: Teste de aderência aos dados históricos d a taxa de inflação mensal 
 

Tal como no presente trabalho, Yates et al. (2007) foi incapaz de testar os seus dados para validar 

o modelo, argumentando que não é um fenómeno em Finanças. Em resultado, Javid and 

Seneviratne (2000), argumentam que, a maioria dos projectos de investimento são realizados por 

equipas experientes, e a sua familiaridade colectiva em projectos similares pode descrever 

adequadamente os parâmetros estimados. Diante desta constatação, adoptam-se como 

pressupostos as estimativas para a definição dos parâmetros das distribuições de probabilidade. 

 

Relativamente à taxa de inflação, Uva et al. (2000), definem a sua variável de acordo com uma 

distribuição Triangular, sendo adoptado a mesma distribuição para este estudo. Relativamente às 

restantes variáveis de entrada, utilizam-se igualmente distribuições triangulares para a definição 

das variáveis de entrada. O recurso à distribuição triangular deve-se em grande parte à facilidade 

de uso e compreensão da mesma. Relativamente aos parâmetros que se espera que a variável 
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venha a tomar, é necessário atribuir um valor mínimo, provável e máximo. Existe uma maior 

probabilidade de ocorrer o valor mais provável do que os valores extremos. Importa ainda referir 

que a distribuição não precisa de ser simétrica, pode ser assimétrica à esquerda ou à direita. Este 

tipo de distribuição é usada em situações que não se possui muita informação dos dados, ou não 

se possuem dados históricos para se analisar a sua distribuição. Contudo, elimina a possibilidade 

de valores exteriores que eventualmente possam ocorrer.  

 

5.4. Verificar e validar o modelo 

Para desenvolver e validar este trabalho, recorreu-se à validação aparente, que passa pela 

entrevista do problema em análise, neste caso com os orientadores da empresa e da 

universidade. Questionou-se se os pressupostos utilizados e as variáveis de entrada seriam 

válidos, como também se examinou se os resultados obtidos com a simulação seriam credíveis 

para o auxílio no problema de decisão. Conclui-se que o modelo estava de acordo com as 

opiniões dos orientadores, podendo prosseguir com a validação. 

 

Posteriormente, efectua-se a validação dos dados históricos, neste caso apenas se validam a taxa 

de juro mensal e a taxa de inflação mensal, pelos motivos expostos anteriormente. 

 

Finalmente, ocorre a validação dos dados, ao certificarmo-nos que as distribuições de 

probabilidade são a melhor aproximação do comportamento das variáveis de entrada. 

 

5.5. Desenhar ensaios com o modelo 

5.5.1.  Determinar os valores das variáveis de entr ada 

Após ter definido as variáveis de entrada e respectivas funções de distribuição de probabilidade, 

atribuem-se os parâmetros a estas funções. Na prossecução do estudo, obtemos as seguintes 

funções de distribuição caracterizadas, bem como as suas correlações: 

 

→ Preço de Venda do Saco de Plástico sem a Margem Com ercial (€/saco) 

Como se constatou anteriormente, os preços no mercado petrolífero tendem a ser revistos em 

alta, admitindo uma diminuição de 5% e um aumento de 15% no ‘preço de venda sem a margem 

comercial’. Atribui-se uma função de distribuição triangular com os parâmetros: valor mínimo 

0,0193€, valor provável 0,0203€ e valor máximo 0,0234€.  

 

Excepcionalmente como exemplo apresenta-se a definição da distribuição de probabilidade para o 

“preço de venda sem a margem comercial” na seguinte figura: 
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Figura 7: Definição da distribuição de probabilidad e para o ‘preço de venda sem a margem comercial’ 
 

Em resultado da correlação estabelecida com o preço de compra da matéria-prima, é admitido um 

grau de correlação de 0,95, de modo que situações altamente improváveis não ocorram, como 

podemos observar na figura seguinte: 

 

 
Figura 8: Correlação entre o ‘preço de venda sem a margem comercial’ e o ‘preço de compra da matéria-p rima’ 
 

→ Margem Comercial (%) 

Atribuímos uma função de distribuição triangular, onde a definição da Margem Comercial 15% foi 

auferida junto do mercado. Assume-se uma variação inversamente igual a 15%, onde o limite 

inferior é uma margem comercial de 5%, e em sentido inverso uma margem comercial de 25%.   

 

 

 

→ Capacidade Produtiva (%) 

A capacidade produtiva assumida no projecto – tabela 7 – resulta da experiência dos fornecedores 

na instalação de projectos idênticos, passíveis de sofrem alterações.  
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Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Capacidade Produtiva 
(%)

60 75 150 180 180

Capacidade Produtiva 
(horas)

5 6 12 14 14

Tempos mortos 
(horas)

3 2 2/turno 1/turno 1/turno
 

Tabela 7: Capacidade Produtiva utilizada no cenário  base 
 

No 1ºano, espera-se que devido à falta de conhecimentos dos equipamentos, ao tempo 

necessário para a instalação, bem como para a formação dos operadores se reservem 3h/dia. No 

3º ano, prevê-se operar em dois turnos diários, admitindo uma taxa de 150% correspondendo a 

2h/dia para tempos mortos nomeadamente para a manutenção dos equipamentos, erros, atrasos 

e para formação. Nos anos seguintes estes tempos mortos de produção tendem a diminuir, 

admitindo uma taxa de 180%, o que equivale a 1h/dia para tempos mortos.  

 

Admite-se que possa ocorrer uma variação positiva e negativa em 1hora de tempo de trabalho. 

Obtemos desta forma uma distribuição triangular dada na tabela 8, com os parâmetros mínimo, 

provável e máximo, valores convertidos de horas para percentagens. 

 

Tempos de Trabalho Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
+1 hora (%) 73 88 163 193 193
Tempo provável (%) 60 75 150 180 180
-1 hora (%) 48 63 138 168 168  
Tabela 8: Distribuição Triangular com respectivos p arâmetros da variável Capacidade Produtiva (%) 
 

→ Preço de Compra de polietileno de HDPE (€/kg) 

Identicamente ao ‘preço de venda sem a margem comercial’, admite-se uma diminuição em 5% e 

um aumento de 15% no preço de compra da matéria-prima. Tendo como distribuição triangular 

com parâmetros (1,103; 1,1607; 1,335).  

Não esquecendo que existe uma correlação deste preço com o ‘preço de venda sem a margem 

comercial’, nomeadamente um grau de correlação de 0,95. 

 

→ Taxa de Imprevistos para o Imobilizado Corpóreo (%)  

Para projectos industriais é comum utilizar-se uma taxa de imprevistos para o Imobilizado 

Corpóreo de 30%, representando neste projecto cerca de 10% do valor total do Investimento. Com 

base na experiência e a realidade do mercado, normalmente em mercados pouco industrializados 

e carente de infra-estruturas, bem como mercados com dificuldade de abastecimento ou em 

serviços complementares, o risco de imprevistos é elevado mas não deve ser superior a 45%, ou 

seja, sensivelmente 15% do valor total do investimento. No limite inferior deveria ser 0%, o que é 

de todo impossível pois existem sempre desvios na implementação de projectos industriais, 
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impondo desta forma 10% para a taxa de imprevistos mínima para o projecto, representando cerca 

de 3% do valor total do investimento do projecto. 

Em resumo, obtemos uma distribuição triangular com os seguintes parâmetros: valor mínimo 10%, 

valor provável 30% e valor máximo 45%. 

 

→ Taxa de Juro (%) = Taxa de Actualização (%) 

Tendo como base as séries históricas mensais de 2007 e 2008 das taxas de juro do sistema 

bancário ao sector empresarial, fornecidas pelo Banco Nacional de Angola, obtém-se o seguinte 

gráfico: 

 

Taxa de Juro mensal (Jan.07-Feb.08)
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Fonte: Elaboração própria com base no Banco Naciona l de Angola 
Gráfico 2: Taxas de Juro Mensais do Sistema Bancári o ao Sector Empresarial (Jan. 07 – Fev. 08)  
 

No gráfico 2 pode observar-se que a taxa de juro “até 180 dias” é muito volátil. Dado que neste 

projecto se admite recorrer ao empréstimo por um período de 5 anos, não faremos uso desta série 

mensal para a definição desta variável. 

Através da linha de tendência (negativamente inclinada) para a taxa de juro “mais de 1 ano”, 

observamos que existe uma tendência para a descida desta, o que nos leva a deduzir uma 

distribuição triangular assimétrica à direita. Com efeito, admite-se como valor mínimo da 

distribuição triangular 9%, o valor médio verificado nos últimos três meses para a taxa de juro 

“mais de 1 ano”. Como valor provável 12% e valor máximo para a distribuição triangular assume-

se através da linha de tendência da taxa de juro de “181 dias a 1 ano”, tendencialmente estável 

nos 13%. 

 

→ Taxa de Inflação (%) 
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Tendo como base as séries históricas das taxas de inflação mensais dos anos 2005 e 2007, 

obtidas pelo Banco Nacional de Angola, obtém-se o seguinte gráfico: 

 

Taxa de Inflação mensal (Jan.05-Dez.07)
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Fonte: Elaboração própria com base no Banco Naciona l de Angola 
Gráfico 3: Taxa de Inflação mensal (Jan. 2005 – Dez . 2007) 
 

De acordo com o gráfico 2, a taxa de inflação que se assume no projecto é 12%, considerada 

como a taxa de inflação provável. Como se pode observar no gráfico, a partir de Junho de 2006 os 

valores ocorridos e a taxa de juro provável coincidem. Verifica-se que a linha de tendência é 

negativamente inclinada, o que evidencia para uma tendência de descida da taxa de inflação, 

depreendendo-se uma distribuição triangular assimétrica à direita. Em resultado, estabelecemos 

uma distribuição triangular com valor mínimo 10% (o valor médio verificado nos quatro últimos 

meses), valor provável 12% e valor máximo 13%. 

 

Na sequência da correlação entre a taxa de juro e a taxa de inflação, utilizaram-se os dados 

mensais de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2007. A correlação entre as duas variáveis resultou 

num grau positivo de 0.66726, calculado pelo software Crystal Ball. 

 

Em resumo, no total consideram-se 7 variáveis de entrada, 2 correlações e 2 variáveis de saída. 

 

5.5.2.  Questões que devem ser respondidas pelo mod elo 

Para alcançar o objectivo do presente trabalho colocam-se as seguintes questões: 

• Entre que valores se situarão o VAL e a TIR após a simulação? 

• Qual a hipótese do valor do VAL ser negativo? 
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• De um modo geral, o método de Monte Carlo parece adequado para analisar o 

risco de um projecto de investimento? 

 

5.6. Realizar os ensaios e analisar resultados 

Quanto ao método de Amostragem, o software Crystal Ball permite a utilização do método de 

Monte Carlo e do Latin Hybercube. Enquanto que a amostragem de Monte Carlo gera os valores 

aleatórios de forma independente, tendo em conta a distribuição de probabilidade definida, o Latin 

Hypercube gera os valores de forma dependente. O Latin Hypercube divide a distribuição de 

probabilidade das hipóteses em intervalos. Para cada intervalo o software selecciona um valor 

aleatório. E é este conjunto de valores seleccionados que forma a amostra pretendida. De acordo 

com Evans and Olson (1998), Latin Hypercube é mais preciso na geração de amostras aleatórias 

do que o de Monte Carlo, pois a totalidade da área de distribuição é gerada da mesma forma e de 

forma consistente. Desta forma, o Latin Hypercube recomenda-se quando se pretende a exactidão 

nas estatísticas da simulação. Ao invés, quando o objectivo for a geração de uma diversidade de 

cenários independentes, então o método de Monte Carlo torna-se por definição, o método mais 

adequado. Mais ainda, quando existem distribuições de variáveis de entrada que não possuem 

dados históricos. Consequentemente, no presente trabalho, optou-se pela utilização do método de 

Monte Carlo, uma vez que o objectivo se centra na análise da distribuição gerada como um todo e 

não na precisão das estatísticas geradas pela simulação.  

 

Considerando-se que 10.000 iterações é um número suficientemente grande para estabilizar os 

resultados não se justifica calcular o número de iterações significativo para o nosso estudo.  

 

5.6.1.  Distribuições de Probabilidade 

Em resultado da simulação obtivemos as distribuições de probabilidade de todos os resultados 

gerados na simulação para as variáveis de saída, VAL e TIR. 

 

� Valor Actualizado Líquido 

Para demonstrar a diferença de resultados entre uma pequena e grande amostra estabeleceu-se 

uma simulação de 10.000 iterações e uma de 100 iterações. Como podemos observar nas figuras 

9 e 10 existe uma clara diferença entre as distribuições de probabilidade. Na figura 10, dificilmente 

se consegue concluir qual a distribuição que melhore descreve o VAL. Por outro lado, na figura 9, 

com o aumento de N  para 10.000 iterações, a média e o desvio-padrão tendem a estabilizar com 

o aumento de N , sendo realizados testes de hipóteses para a sua distribuição obtendo-se uma 

distribuição Beta (estatística de teste igual a 0.0058, logo inferior a 0.03), assim como uma 

distribuição Normal para o VAL (estatística de teste com 0.0205), o que leva a crer que a 

distribuição do VAL é simétrica ou ligeiramente assimétrica à direita. Contudo, para comprovar a 
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simetria ou assimetria em relação à média, testa-se a hipótese de assimetria findo a apresentação 

dos resultados. 

 

 
Figura 9: Simulação com 10.000 iterações para o VAL  
 

 
Figura 10: Simulação com 100 iterações para o VAL 
 

Ao comparar os relatórios estatísticos fornecidos pelo Crystal Ball, podemos observar que o erro 

padrão da figura 9 é bem inferior ao erro padrão da figura 10. Verifica-se assim através de uma 

das propriedades da simulação que quanto maior o número de iterações, menor será o erro 

padrão. 

 

Tomemos a amostra de 10.000 iterações para prosseguir com o trabalho.  

A simulação resultou num relatório estatístico com os parâmetros base. O valor médio do VAL 

para a amostra gerada foi de 208.110€, um valor mínimo de 4.120€ e um valor máximo de 

450.423€. A amostra obteve um desvio padrão de 68.731€, um coeficiente de variação de 0,3303, 

normalmente situado entre 0 e 1.  
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O valor de assimetria foi de 0,2521, situado entre -1 e 1. Formula-se o teste de hipótese para a 

assimetria dos dados: 

H0: Assimetria = 0 

H1: Assimetria ≠ 0 

Sendo a Estatística de Teste dada por: 

N

Assimetria
ET

6
= . Logo, obtemos uma 29,10

10000

6

2521,0 ==ET , 

conforme a figura 11: 

 
Figura 11: Estatística de Teste para a Assimetria d o VAL 
 

Com a representação gráfica, podemos observar que a estatística de teste é superior ao valor 

crítico para o nível de significância de 5%, ou seja, 10,29 pertence à zona de rejeição ou região 

crítica. Conclui-se portanto, que a hipótese nula (H0) é rejeitada. Assim, admite-se que a 

assimetria é diferente de zero, confirmando-se a distribuição Beta para o VAL, que por definição é 

assimétrica à direita. Neste caso crê-se ligeiramente assimétrica à direita, dado que a distribuição 

Normal não é rejeitada. 

 

Relativamente ao achatamento da distribuição do VAL, na amostra com mais elevada kurtose 

existe uma maior concentração de dados no centro e nas caudas e menor concentração nos 

intervalos que separam essas zonas. Formulando o teste de distribuição para o achatamento da 

distribuição, obtém-se: 

H0: Achatamento = 0 

H1: Achatamento ≠ 0 

Sendo a Estatística de Teste dada por: 

N

oAchatament
ET

24
= . Logo, 38,58

10000

24

86,2 ==ET . 

Como a estatística de teste pertence à zona de rejeição, a hipótese nula (H0) é rejeitada para o 

nível de significância de 5%. Ou seja, crê-se para uma distribuição do VAL em “pico”, ao invés de 

uma distribuição plana. 

 

O intervalo de confiança para o valor esperado Aµ , é dado por: 
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68731
96,1208110Aµ  com 95% de confiança. 

[ ]13,209457;87,206762∈Aµ  com 95% de confiança.  

 

O que significa que, com 95% de confiança, o valor esperado do VAL, irá estar compreendido 

entre 206.762,87€ e 209.457,13€. 

 

Tendo em mente a amostra de 10.000 iterações, obtemos a seguinte tabela de frequências 

acumuladas do VAL: 

Percentiles: Forecast values
0%  4.120 € 
10%  120.564 € 
20%  148.537 € 
30%  169.599 € 
40%  188.022 € 
50%  204.675 € 
60%  222.516 € 
70%  242.398 € 
80%  265.334 € 
90%  298.895 € 
100%  450.423 €  

Tabela 9: Tabela de frequências acumuladas do VAL 
 

Através da tabela 9, podemos concluir que a probabilidade de ser obter um VAL inferior a um 

determinado valor crítico é zero. Por outro lado, a possibilidade de o VAL ser inferior a 120.564€ é 

de apenas 10%.  

 

 Taxa Interna de Rendibilidade 

Em relação à TIR obteve-se de forma semelhante uma distribuição Beta (estatística de teste igual 

0.0071, logo inferior a 0.03), tal como uma distribuição Normal (estatística de teste igual a 0.0221), 

como se pode constatar na figura 12, o que leva a crer que a distribuição da TIR é simétrica ou 

ligeiramente assimétrica à direita. Contudo, para comprovar a simetria ou assimetria em relação à 

média, testa-se a hipótese de assimetria findo a apresentação dos resultados. 
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Figura 12: Simulação com 10.000 iterações para a TI R 
 

O valor médio da TIR para a amostra gerada foi de 33%, um valor mínimo de 11% e um valor 

máximo de 60%. A amostra obteve um desvio padrão de 7%, um coeficiente de variação de 

0.2173, normalmente situado entre 0 e 1.  

 

O valor de assimetria foi de 0,2837, situado entre -1 e 1. Formula-se o teste de hipótese para a 

assimetria dos dados: 

H0: Assimetria = 0 

H1: Assimetria ≠ 0 

Sendo a Estatística de Teste dada por: 

N

Assimetria
ET

6
= . Logo, obtemos uma 58,11

10000

6

2837,0 ==ET .  

Como a estatística de teste é superior ao valor crítico para o nível de significância de 5%, ou seja, 

11,58 pertence à zona de rejeição ou região crítica. Conclui-se portanto, que a hipótese nula (H0) é 

rejeitada. Assim, demonstra-se que a distribuição é assimétrica, confirmando uma distribuição 

Beta para a TIR, que por definição é assimétrica à direita. Neste caso crê-se ligeiramente 

assimétrica à direita, dado que a distribuição Normal não é rejeitada. 

 

Relativamente ao achatamento da distribuição da TIR, formula-se o teste de distribuição para o 

achatamento da distribuição: 

H0: Achatamento = 0 

H1: Achatamento ≠ 0 

Sendo a Estatística de Teste dada por: 

N

oAchatament
ET

24
= . Logo, 60,59

10000

24

92,2 ==ET . 
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Como a estatística de teste pertence à zona de rejeição, a hipótese nula (H0) é rejeitada para o 

nível de significância de 5%. Ou seja, crê-se para uma distribuição da TIR em “pico”, ao invés de 

uma distribuição plana. 

 

Através da tabela de frequências acumuladas apresentada na tabela 10, podemos concluir que a 

probabilidade de a TIR ser inferior a 24% é de apenas 10%. 

Percentiles: Forecast values
0% 11%
10% 24%
20% 27%
30% 29%
40% 31%
50% 33%
60% 35%
70% 37%
80% 39%
90% 43%
100% 60%  

Tabela 10: Tabela de frequências da TIR 
 

O intervalo de confiança para o valor esperado, Aµ , é dado por: 









±∈

10000

07,0
96,133,0Aµ com 95% de confiança. 

[ ]3314,0;3286,0∈Aµ  com 95% de confiança.  

 

O que significa que, com 95% de confiança, o valor esperado da TIR, irá estar compreendido entre 

32,86% e 33,14%. 

 

5.6.2.  Análise de Sensibilidade 

Conforme Evans and Olson (1998) afirmam, a incerteza na variável de saída é resultado da 

combinação entre as variáveis críticas incertas. No software Crystal Ball existe uma ferramenta – 

Sensitivity Charts – que permite analisar as variáveis críticas com maior impacto nas variáveis de 

saída. Importa ainda referir que será possível avaliar dois tipos de análise de sensibilidade, a 

primeira refere-se à correlação das variáveis – “Rank Correlation”, e a segunda traduz o contributo 

para a variação – “Contribution to Variance”. 

 

 Valor Actualizado Líquido 

A figura 13 apresenta as variáveis de entrada que têm maior sensibilidade, sob a perspectiva da 

“Rank Correlation” (à esquerda) e sobre a perspectiva da “Contribution to Variance” (à direita).  
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  “Rank Correlation”   “Contribution to Variance” 
Figura 13: Análise de Sensibilidade para o VAL  
 

No que diz respeito à correlação, é a ‘margem comercial’ que exibe um grau de relacionamento 

maior com o VAL, tendo um coeficiente de correlação de 0.71. Em segundo e terceiro lugar, o 

‘preço de venda sem a margem comercial’ e o ‘preço de compra da matéria-prima’ positivamente 

correlacionados com o VAL em 0.59 e 0.54 respectivamente. Em sequência, a ‘taxa de juro’ 

correlaciona negativamente o VAL em 0.14. As variáveis ‘capacidade de produção’ correlacionam-

se positivamente com o VAL entre os 0.14 e os 0.8. Por último, as variáveis remanescentes ‘taxa 

de imprevistos para o imobilizado corpóreo’ e a ‘taxa de inflação’ relacionam-se negativamente 

com o VAL e 0.05 e 0.01 respectivamente. 

 

Relativamente ao contributo para a variação expressa em percentagem, constatamos que a 

‘margem comercial’ contribui positivamente em 40.7% para a variação do VAL. Posteriormente, o 

‘preço de venda sem a margem comercial’ tem um impacto positivo em 28,2% para a variação do 

VAL, onde o ‘preço de compra da matéria-prima’ também contribui positivamente para a variação 

do VAL em 23,7%. Contrariamente, a ‘taxa de juro’ contribui negativamente para a variação do 

VAL em 1,7%. Em relação às variáveis ‘capacidade de produção’ contribuem positivamente para a 

variação do VAL entre 1,6% e 0,6%. Em último, a variável ‘taxa de imprevistos para o imobilizado 

corpóreo’ tem um impacto negativo na variação do VAL em 0.2%, sendo a ‘taxa de inflação’ 

desprezível para a análise dado contribuir em 0.0% para a variação do VAL.  
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Diante desta constatação, concluímos que as variáveis com maior impacto positivo sobre o VAL 

são a ‘margem comercial’, o ‘preço de venda sem a margem comercial’, o ‘preço de compra da 

matéria-prima’. Neste sentido, serão estas as variáveis para o qual se corre maior risco no 

projecto, implicando que tenham de ser muito bem analisadas e observadas para evitar eventuais 

perdas inesperadas. 

 

 Taxa Interna de Rendibilidade 

A análise de sensibilidade relativamente à TIR é apresentada na figura 14.  

 

 
  “Rank Correlation”   “Contribution to Variance” 
Figura 14: Análise de Sensibilidade para a TIR 
  

De forma semelhante à análise de sensibilidade do VAL, também a ‘margem comercial’ revela ser 

a variável com maior efeito sobre o valor da TIR, sendo esta de 40.7% e um grau de correlação 

positivo de 0.71. Do mesmo modo, o ‘preço de venda sem a margem comercial’ e o ‘preço de 

compra da matéria-prima’ contribuem favoravelmente para a variação da TIR em 27,7% e 23,3%, 

e um grau de correlação positivo de 0.58 e 0.53 respectivamente. Em seguida, as variáveis 

‘capacidade de produção’ têm um impacto positivo para a variação da TIR entre os 3.2% e os 

0.3%, e correlacionadas positivamente entre os 0.20 e os 0.06, ao que a ‘taxa de inflação” se 

apresenta positivamente na variação da TIR em 0.6% e um grau de correlação de 0.09. Por sua 

vez, a ‘taxa de imprevistos para o imobilizado corpóreo’ apresenta um grau de correlação negativo 

de 0.08 e contribuição negativa em 0.6% para a variação do VAL. Por último, a variável ‘taxa de 

juro’ é desprezível para a análise por ter um valor muito próximo de zero. 
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Conclui-se no mesmo sentido que as variáveis com maior impacto na TIR se referem à ‘margem 

comercial’, ao ‘preço de venda sem a margem comercial’ e ao ‘preço de compra da matéria-prima’.  

 

Após a análise de risco do projecto de investimento confirma-se a viabilidade do projecto. Tal 

deve-se fundamentalmente ao facto de o projecto de investimento apresentar resultados de 

simulação acima dos mínimos referidos. O valor VAL médio para amostra gerada da simulação é 

maior do que zero, mesmo considerando o valor mínimo simulado é positivo. O valor médio da TIR 

para a amostra gerada, 33%, apresenta um valor superior à taxa de actualização utilizada, 12%. 

 

Podemos pois concluir que, o modelo de simulação proposto mostra que se trata de uma iniciativa 

com interesse económico face aos diversos aspectos característicos deste projecto e de acordo 

com as conclusões obtidas no que se refere à sua viabilidade económica. Neste sentido, o 

projecto possui as condições essenciais para o seu sucesso e sustentabilidade no longo prazo, 

com capacidade de se tornar numa unidade directa que substituirá a importação de produtos 

manufacturados pela exportação dos mesmos.  

 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a utilização de um modelo de simulação constitui 

uma ferramenta importante no suporte de tomada de decisão do projecto. Esta técnica 

proporciona informações relevantes aos investidores, concedendo uma maior segurança para 

deliberar sobre a decisão de investir ou não no projecto. 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

6. Discussão 

Análise de Risco em Projectos de Investimento pelo Método de Monte Carlo 73 
 
 
 

6. Discussão 

Face até ao aqui exposto, o modelo construído parece ser adequado e fiável no que respeita à 

quantificação do risco em projectos de investimento. Do ponto de vista da análise qualitativa, os 

orientadores da instituição de acolhimento e da universidade, consideraram que o modelo foi 

construído com base em suposições adequadas. Diante de tais evidências, entende-se que o 

modelo construído tenha condições de ser utilizado no processo de tomada de decisão.  

 

Considera-se que o presente trabalho contribui significativamente para a disseminação da cultura 

de risco dentro do Grupo CAVEX, ampliando os horizontes do processo de análise de risco em 

projectos de investimento. São apresentados alguns métodos de análise de risco alternativos à 

comum análise de sensibilidade e um caso prático ao qual se aplicou o método de Monte Carlo 

para avaliar o risco do projecto.  

 

Assim, da utilização do método de Monte Carlo retiram-se vantagens significativas. Primeiro, o 

funcionamento do modelo e os resultados gerados por ele são melhor compreendidos em 

comparação com o método utilizado na empresa (a análise de sensibilidade), permitindo que 

possíveis falhas sejam apontadas e o que o modelo de simulação seja consequentemente 

aperfeiçoado. Segundo, a aplicação do método viabiliza a geração de um conjunto de dados que 

pode vir a ser trabalhada e analisada posteriormente. 

 

Neste caso de estudo, em particular, as informações apresentadas na análise de sensibilidade 

consideram-se de elevada importância, uma vez que as variáveis críticas que se revelaram com 

maior impacto no projecto foram a ‘margem comercial’, o ‘preço de venda sem a margem 

comercial’ e o ‘preço de compra da matéria-prima’.  

 

Os objectivos aos quais o estudo de caso se propôs consideram-se atingidos, a saber: 

• Para um intervalo de confiança de 95% de confiança, o valor esperado do VAL irá 

estar compreendido entre 206.762,87€ e 209.457,13€. Com o mesmo nível de 

confiança, o valor esperado da TIR irá estar compreendido entre 32,86% e 

33,14%. 

• A probabilidade do VAL ser negativo é zero. 

• Com base nos resultados obtidos, conclui-se que se trata de um método eficaz a 

quantificar as incertezas, constituindo uma ferramenta importante no suporte de 

tomada de decisão do projecto. Esta técnica faculta informações relevantes aos 

investidores, concedendo uma maior segurança para deliberar sobre a decisão de 

investir ou não no projecto. 
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Apesar da análise de sensibilidade do VAL e da TIR terem resultado na mesma ordem de 

importância, não significa que tenham de ser forçosamente iguais, pois poderia ter-se obtido uma 

hierarquia de resultados díspares. No mesmo sentido, referimo-nos às distribuições do VAL e da 

TIR, que apresentaram em primeiro lugar uma distribuição Beta e não rejeitaram a distribuição 

Normal. Assim, apesar de no presente projecto se terem obtido distribuições iguais para o VAL e a 

TIR, como Robichek (1975) demonstrou, a distribuição da TIR e do VAL não têm de ser 

identicamente distribuídas. 

 

O presente trabalho insere-se, a título de exemplo, num conjunto de outras propostas, que a 

seguir se expõem, com vista a que o método de Monte Carlo se torne de facto numa corrente 

prática entre as empresas.  

No que respeita aos métodos de análise de risco seria pertinente efectuar um estudo quanto à 

implementação/dimensão de uso destes métodos. Seria interessante explorar esse estudo de 

forma a compreender a diferença entre os métodos utilizados nas pequenas e médias empresas e 

as grandes empresas, respectivamente, e apurar se o método utilizado poderia ser visto como um 

indicador, a considerar em termos de ranking, quanto à superioridade ou competitividade de um 

empresa no sector de mercado em que se insere.   

Na sua maioria, os autores revelam-se pouco elucidativos nas questões ligadas às variáveis 

críticas, respectivas distribuições de probabilidade e interdependência entre variáveis deixando ao 

meio académico um novo desafio no âmbito da investigação em Economia.  

 

Por último, como Pereira (2003) adverte, esta técnica não é mágica e não conduz à resposta ou 

decisão certa. Quanto ao futuro, a única certeza que podemos ter é incerto, e nenhuma técnica, 

nem mesmo o método de Monte Carlo, pode reivindicar a determinação da decisão certa. Até 

porque, no contexto de análise de risco, as ferramentas quantitativas nunca devem ser utilizadas 

como substituição do julgamento pessoal.   
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7. Conclusão 

Na sequência do estágio realizado no Grupo CAVEX, conjugado com a redacção do presente 

relatório, permitiu consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos durante a formação académica. 

A estrutura curricular da Licenciatura e do Mestrado foram extremamente importantes para o 

estágio realizado. Os conhecimentos adquiridos em Finanças, Métodos Quantitativos em Gestão, 

Macroeconomia e Microeconomia revelaram-se cruciais para a realização deste relatório de 

estágio. 

 

Após o primeiro contacto com a empresa, a integração gradual do mestrando na equipa, permitiu 

adquirir e aprofundar os conhecimentos a todos os níveis. O estágio assentou numa permuta de 

dividendos entre empresa e mestrando, em que a primeira facultou um local e oportunidade de 

aprendizagem e a segunda devolveu metodologias científicas capazes de gerar melhores 

resultados. As pessoas que diariamente acompanharam o mestrando foram um factor decisivo 

para o sucesso do estágio graças ao seu apoio e orientação quer nas tarefas que lhes são 

adstritas, quer nas respostas às muitas questões colocadas pelo mestrando. 

 

Não é raro observar nas empresas que as decisões de investimento são sustentadas pela falta de 

informação. Assim, quando se toma por base uma avaliação de projectos numa análise 

determinística, corre-se o risco de incorrer numa decisão de investimento vulnerável e/ou errada. 

No capítulo três, com base na revisão de literatura, fundamentou-se a importância da análise de 

risco em projectos de investimento, tendo como referência principal os estudos de Karibskii et al. 

(2003), Belli (1996), Cunha et al. (2005) e Rutterford (1998). 

 

Mediante a apresentação de alguns métodos para analisar o risco, concluiu-se que a utilização de 

modelos probabilísticos seriam os mais assertivos no que tange à análise de risco, uma vez que 

são a única forma de quantificar probabilisticamente a incerteza em projectos de investimento. 

Tendo em mente os métodos apresentados, destacaram-se as árvores de decisão, o método de 

Monte Carlo e as opções reais, tendo em comum o facto de determinarem a probabilidade de 

ocorrência. Após o confronto entre as três avaliações concluiu-se que o método de Monte Carlo é 

adequado no que diz respeito à quantificação do risco em projectos de investimento. 

 

Assim, este trabalho teve como finalidade analisar a pertinência do método de Monte Carlo na 

quantificação das incertezas em projectos de investimentos. Quanto ao grau de complexidade, 

constatou-se que o método de Monte Carlo apresenta um grau mais elevado em comparação com 

a análise de sensibilidade. Trata-se de um modelo em que é necessário estimar os limites para as 

variáveis críticas do projecto, bem como as suas distribuições de probabilidade, o que exige 

conhecimentos sólidos em estatística. Existe uma vasta literatura sobre este método abordando as 
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suas características, vantagens e desvantagens. Porém, não existe a mesma disponibilidade, 

quando se procura focar com mais profundidade as variáveis críticas do projecto.  

 

A tabela 3 e 4 agrupam as diversas vantagens e desvantagens do método de Monte Carlo 

identificadas na revisão de literatura. Entre o grupo com argumentos favoráveis ao modelo 

destacaram-se Belli (1996), Kelliher and Mahoney (2000), Javid and Seneviratne (2000), 

Tamošiūnienė and Petravičius (2006), Yates et al. (2007), Uva et al. (2000) e Evans and Olson 

(1998). Entretanto, Nawrocki (2001), McCarthy (2000) e Kingston (2001), revelaram-se nos mais 

críticos quanto à utilização do método de Monte Carlo. 

 

A principal conclusão que se retira deste relatório é a velha máxima que entre a literatura e a 

prática das empresas vai uma grande distância. Apesar de comprovada a eficácia do método na 

literatura, e sugerida a sua utilização neste trabalho, continua a ser pouco explorada entre os 

gestores, essencialmente pela sua complexidade. Mas como sempre, paga-se pelo que se recebe. 

No estudos desenvolvidos por McCarthy (2000) e Bell and Rauf (2000), investigaram-se as causas 

para esta reduzida utilização do método de Monte Carlo, nomeadamente, a necessidade de deter 

um conhecimento razoável em estatística, a relutância em comprometer-se com um esforço 

educacional e a falta de procura por parte dos clientes. Contudo, o autor argumenta que os 

consultores estão cientes do poder da simulação, indicando desta forma, que o método de Monte 

Carlo é o próximo nível de inovação entre as empresas. 

  

Ainda nesta secção, Rutterford (1998), identificou as dificuldades e os problemas na utilização da 

análise de risco, entre elas, o entendimento dos métodos; a obtenção dos inputs estimados; o 

tempo envolvido; o custo/beneficio dos métodos; a resistência humana e organizacional; o trade-

off entre o risco e o retorno; e por último, a interpretação dos resultados da análise.  

 

Este trabalho desenvolveu uma metodologia de quantificação do risco em projectos de 

investimento aplicada a uma Unidade Industrial de Produção de Sacos de Plástico. As variáveis de 

entrada consideradas neste projecto basearam-se no seguinte conjunto de variáveis: ‘preço de 

venda sem a margem comercial’, a ‘margem comercial’, a ‘capacidade produtiva’, o ‘preço de 

compra da matéria-prima’, a ‘taxa de Imprevistos para o imobilizado corpóreo’, a ‘taxa de juro sem 

risco’ e a ‘taxa de inflação’. As variáveis de análise seleccionadas para quantificar o risco e 

capazes de auxiliar na tomada de decisão foram o VAL e a TIR. Obteve-se uma distribuição Beta, 

que por definição é assimétrica à direita, para ambas as variáveis. Ao testar a assimetria dos 

dados, consolidou-se em ambos os casos uma distribuição ligeiramente assimétrica à direita, uma 

vez que não se rejeita em nenhum dos casos a distribuição Normal. 

 

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, concluindo ser um projecto de interesse 

económico e possuindo as circunstâncias de um projecto sustentável e bem sucedido 
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economicamente. Com 95% de confiança, o valor esperado do VAL irá estar compreendido entre 

206.762,87€ e 209.457,13€. Para o mesmo nível de confiança, o valor esperado da TIR irá estar 

compreendido entre 32,86% e 33,14%. Conclui-se que a probabilidade do VAL ser negativo é 

zero, e a possibilidade de o VAL ser inferior a 120.564€ é de 10%. Relativamente à TIR, conclui-se 

que a probabilidade de a TIR ser inferior a 24% é de 10%. 

 

O estudo de caso mostrou que existe uma grande sensibilidade da ‘margem comercial’, do ‘preço 

de venda sem a margem comercial’ e do ‘preço de compra da matéria-prima’ no VAL e na TIR. 

Neste sentido, serão estas as variáveis para o qual se corre maior risco no projecto, o que implica 

uma cuidada observação e análise das mesmas para evitar eventuais perdas inesperadas. 

 

Por conseguinte, considera-se que o objectivo deste trabalho foi alcançado, ao demonstrar que a 

pertinência da informação gerada pelo método de Monte Carlo permite uma maior segurança no 

processo de decisão. Assim, conclui-se que o método de Monte Carlo constitui uma ferramenta 

importante no suporte de tomada de decisão do investimento. Apesar dos objectivos alcançados, 

as grandes limitações deste trabalho prenderam-se: 1) na falta de informação de projectos 

similares a nível nacional e internacional que abordassem todos os elementos associados a este 

projecto; e 2) nas distribuições que são de difícil escolha na prática.  

 

No entanto, adverte-se que independentemente do método de análise de risco utilizado, deve 

atentar-se na estimação consistente das variáveis do projecto, de forma a evitar a tendência 

optimista verificada na literatura. Em suma, nem mesmo os métodos de análise de risco conduzem 

a uma solução prometida, caso contrário, ter-se-ia encontrado o «santo graal dos mercados». 

Assim, a última palavra ou o juízo final quanto à decisão de investimento deve recair no parecer 

pessoal do investidor. 

 

Por último, espera-se que o trabalho empreendido seja um contributo para o Grupo CAVEX e para 

a Universidade de Aveiro, tal como foi para o mestrando.   
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A – Pressupostos do Projecto 

PRESSUPOSTOS

ANO DE ARRANQUE (n)

% Utilização do ano n 100%

Taxa de Inflação 12%

Câmbio 1,00 € 1,550

N.º de Dias Ano 365

Nº Meses Ano 12

Dias de trabalho 220

Horas de trabalho / Dia 8

Existência Inicial de Matérias-Primas e Produtos

Consumo Granulado por Saco (kg) 0,005

Peças (hora) 7200

Taxa de selecção desperdício 0%

Preço MPrima - Grânulos (kg) 1,16 €          

Existência Final de Matérias-Primas e Produtos (dias) 30

Existência Inicial Produtos Acabados

PVP Saco 0,02 €          

Existência Final de Produtos Acabados (dias) 30

Saldo Inicial de Clientes 0

Dias de Crédito a Clientes 0

Taxa de Clientes Cobrança Duvidosa 0%

Saldo Inicial de Outros Devedores 0

Dias de Crédito a Outros Devedores 0

Saldo Inicial de Outros Credores 0

Dias de Crédito a Outros Credores 0

Saldo Inicial de Fornecedores de Imobilizado 0

Dias de Crédito de Fornecedores de Imobilizado 0

Saldo Inicial de Fornecedores

Dias de Crédito de Fornecedores 0

ESTADO

Taxa de IVA 15%

Dias de Crédito para pagamento do IVA 30

Dias de Reembolso 365

Taxa de Imposto sobre o Rendimento 20%

Reservas Legais Mínimas

Descontos Segurança Social - Trabalhador 8%

Descontos Segurança Social - Empresa 15%

Dias de Crédito a Encargos Sociais 15

Taxa Juro Empréstimo Bancário 12%

Anos de Prestações Bancárias 5

Encargos Garantia Bancária 5%

Preço m2 de aluguer espaço 10,25 €        

CAPITAL SOCIAL 30% Investimento 60.000,00  



B – Custos Fixos 

 

EMPRESA 100% 100% 100% 100% 100%

Fornecimentos e Serviços Externos

 Valor

Unitário 

 VALOR

FIXO ANO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

 Subcontratos meses 14,00                           -     -                  -                 -                   -                   -                   

 Electricidade mês 12,00                    300,00           3.600,00   3.600,00        4.032,00       4.515,84          5.057,74          5.664,67          

 Combustíveis e outros fluidos mês 12,00                    300,00           3.600,00   3.600,00        4.032,00       4.515,84          5.057,74          5.664,67          

 Água mês 12,00                      50,00              600,00   600,00           672,00          752,64             842,96             944,11             

 Ferramentas de desgaste rápido ano 1,00                   1.000,00           1.000,00   1.000,00        1.120,00       1.254,40          1.404,93          1.573,52          

 Conservação e reparação ano 1,00                   1.000,00           1.000,00   1.000,00        1.120,00       1.254,40          1.404,93          1.573,52          

 Transporte de mercadorias vendas 1%                    -     1.532,93        2.417,18       5.186,78          7.311,08          8.378,84          

 Material de escritório mês 12,00                      50,00              600,00   600,00           672,00          752,64             842,96             944,11             

 Ofertas adquiridas no exterior mês 12,00                           -     -                  -                 -                   -                   -                   

 Rendas e alugueres mês 12,00                 5.125,00         61.500,00   61.500,00      68.880,00     77.145,60        86.403,07        96.771,44        

 Despesas de representação mês 12,00                    300,00           3.600,00   3.600,00        4.032,00       4.515,84          5.057,74          5.664,67          

 Comunicações ano 12,00                    400,00           4.800,00   4.800,00        5.376,00       6.021,12          6.743,65          7.552,89          

 Seguros ano 1,00                   1.000,00           1.000,00   1.000,00        1.120,00       1.254,40          1.404,93          1.573,52          

 Deslocações e estadias ano 12,00                    300,00           3.600,00   3.600,00        4.032,00       4.515,84          5.057,74          5.664,67          

 Comissões vendas 1%                    -     1.532,93        2.417,18       5.186,78          7.311,08          8.378,84          

 Honorários - Contabilidade 12,00                    250,00           3.000,00   3.000,00        3.360,00       3.763,20          4.214,78          4.720,56          

 Contencioso e notariado                    -     -                  -                 -                   -                   -                   

 Publicidade  vendas 1%                    -     1.532,93        2.417,18       5.186,78          7.311,08          8.378,84          

 Limpeza, higiene e conforto 12,00                    250,00           3.000,00   3.000,00        3.360,00       3.763,20          4.214,78          4.720,56          

 Livros e documentação técnica ano 1,00          200,00                      200,00   200,00           224,00          250,88             280,99             314,70             

 Outros 12,00        200,00                   2.400,00   2.400,00        2.688,00       3.010,56          3.371,83          3.776,45          

Expatriado                    -     -                  -                 -                   -                   -                   

                   -     -                  -                 -                   -                   -                   

TOTAL mês 12,00        7.791,67        93.500,00      98.098,78      111.971,55   132.846,73      153.294,00      172.260,57      

VALOR FIXO ANO mês 12 7.791,67 €       93.500,00 €     93.193,84      106.372,97   126.204,39      145.629,30      163.647,54       

 

 



C – Previsão do Negócio 

Plano de Produção

Produto Dias /ano Horas por dia Peças por hora Peças por dia Peças por ano

Sacos de Plástico 220 8 7200 57600 12.672.000

Produção - Sacos de Plástico

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

% Utilização capacidade produtiva 60% 75% 150% 180% 180%

Quantidade -  Sacos/ano sacos 7.603.200 9.504.000 19.008.000 22.809.600 22.809.600

SI sacos 0 1.036.800 1.296.000 2.592.000 3.110.400

SF sacos 1.036.800,00 1.296.000,00 2.592.000,00 3.110.400,00 3.110.400,00

vendas sacos 6.566.400,00 9.244.800,00 17.712.000,00 22.291.200,00 22.809.600,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D – Investimento  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 TOTAL

 - Despesas de Instalação 1.000 €              -  €        -  €        -  €        -  €        1.000 €       

 - Outras imobilizações incorpóreas 24.289 €            -  €        -  €        -  €        -  €        24.289 €     Estudo de Mercado e Viabilidade 5.000 €              -  €        -  €        -  €        -  €        5.000 €       

Total Imobilizado Incorpóreo 25.289 €            -  €        -  €        -  €        -  €        25.289 €     

 - Edifícios e outras construções -  €                  -  €        -  €        -  €        -  €        -  €           

 - Equipamento básico 14.017 €            -  €        -  €        -  €        -  €        14.017 €     

 - Equipamento transporte 15.000 €            -  €        -  €        -  €        -  €        15.000 €     

 - Equipamento Produção 25.548 €            -  €        -  €        -  €        -  €        25.548 €     

 - Equipamento Administrativo 4.903 €              -  €        -  €        -  €        -  €        4.903 €       
 - Outras imobilizações corpóreas 17.841 €            -  €        -  €        -  €        -  €        17.841 €     

Total do Imobilizado Corpóreo 77.309 €            -  €        -  €        -  €        -  €        77.309 €     

TOTAL DO IMOBILIZADO 102.598 €          -  €        -  €        -  €        -  €        102.598 €   

FUNDO DE MANEIO 127.836 €          -  €        -  €        -  €        -  €        127.836 €   

 - Stock Mínimo 6.017 €              -  €        -  €        -  €        -  €        6.017 €       
 - Custos Fixos de Arranque 71.819 €            -  €        -  €        -  €        -  €        71.819 €     

 - Necessidades de FM 50.000 €            -  €        -  €        -  €        -  €        50.000 €     

230.435 €          -  €        -  €        -  €        -  €        230.435 €   INVESTIMENTO TOTAL

INVESTIMENTO

 

 



E – Cálculo da Demonstração de Resultados 

Vendas de Mercadorias (Sacos)

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Quantidade (Sacos) 6.566.400    9.244.800    17.712.000    22.291.200    22.809.600     

Preço Venda por Saco 0,02 €                 0,03 €                 0,03 €                   0,03 €                   0,04 €                    

Total das Vendas de Mercadorias 153.293 €           241.718 €           518.678 €             731.108 €             837.884 €              

Compras de mercadorias (Grânulos)

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Quantidade (kg Grânulo) / Ano 43.200 54.000 108.000 129.600 129.600

Preço Compra MP (Grânulos) 1,16 €                 1,30 €                 1,46 €                   1,63 €                   1,83 €                    

50.142 €             70.199 €             157.246 €             211.339 €             236.699 €              

Custo das Mercadorias Vendidas (Grânulos)

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

-  €                   6.017 €               8.424 €                 18.870 €               25.361 €                

50.142 €             70.199 €             157.246 €             211.339 €             236.699 €              

6.017 €               8.424 €               18.870 €               25.361 €               28.404 €                

44.125 €             67.792 €             146.800 €             204.848 €             233.656 €              

Valor Bruto da produção

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Valor Venda -Sacos 153.293 €           241.718 €           518.678 €             731.108 €             837.884 €              

Prestação de Serviços -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Variação da Produção -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Proveitos Suplementares

Subsídios à Exploração

Valor Bruto Produção 153.293 €           241.718 €           518.678 €             731.108 €             837.884 €              

Volume de Negócios Total 153.293 €           241.718 €           518.678 €             731.108 €             837.884 €              

% utilização no ano n = 100% 100% 100% 100% 100%

Fornecimentos e Serviços Externos Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

TOTAL 98.099 €             111.972 €           132.847 €             153.294 €             172.261 €              

Custos Mensal com Pessoal

N.º Custo/mês Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Gestão e Comercial - EXPATRIADO

0 -  €          -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Administrativo 1 700 €         700 €                  784 €                  878 €                    983 €                    1.101 €                  

Responsável de Armazém 1 700 €         700 €                  784 €                  878 €                    983 €                    1.101 €                  

Técnico de Manutenção 1 600 €         600 €                  672 €                  753 €                    843 €                    944 €                     

Operadores de Máquina 2 500 €         1.000 €               1.120 €               1.254 €                 1.405 €                 1.574 €                  

Ajudante de Armazenamento 1 300 €         300 €                  336 €                  376 €                    421 €                    472 €                     

Operadores de Máquina 2 500 €         1.254 €                 1.405 €                 1.574 €                  

Ajudante de Armazenamento 1 300 €         376 €                    421 €                    472 €                     

Total Mensal 9 3.300 €               3.696 €               5.770 €                 6.463 €                 7.238 €                  

Total Anual Meses = 14 46.200 €             51.744 €             80.783 €               90.477 €               101.335 €              

Cálculo Mensal dos Encargos Sociais

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Descontos Segurança Social - Trabalhador 8% 264 €                  296 €                  462 €                    517 €                    579 €                     

Descontos Segurança Social - Empresa 15% 495 €                  554 €                  866 €                    969 €                    1.086 €                  

759 €                  850 €                  1.327 €                 1.486 €                 1.665 €                  

3.696 €               4.140 €               6.463 €                 7.238 €                 8.107 €                  

6.930 €               7.762 €               12.118 €               13.572 €               15.200 €                

10.626 €             11.901 €             18.580 €               20.810 €               23.307 €                

Total dos Encargos Sociais ANUAIS - Trabalhador

Total dos Encargos Sociais ANUAIS

Total do Custo das Matérias-Primas e Subsidiárias Vendidas

Total dos Encargos Sociais MENSAIS - Totais

Total dos Encargos Sociais ANUAIS - Empresa

Volume de Negócios

Ei - kg Grânulo

Venda de mercadorias

Compras Mercadorias

Total das Compras de Mercadorias

Custo das Mercadorias Vendidas

Compras - kg Grânulo

Ef - kg Grânulo

 

Provisão para depreciação de Existências

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Compras 50.142 €             70.199 €             157.246 €             211.339 €             236.699 €              

Provisões p/ Deprecia. Existências -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Provisões do exercício -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Proveito e Ganhos Extraordinários -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Provisões para Cobrança Duvidosa

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Clientes 176.286 €           277.976 €           596.479 €             840.774 €             963.566 €              

Provisões p/ Cobrança Duvidosa 0,0% -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Provisões do exercício -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Proveito e Ganhos Extraordinários -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Encargos Financeiros

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Valor da Garantia -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Custo de Garantia Bancária Taxa = 5,0% 5% 5% 5% 5% 5%

Custos e Perdas Financeiras -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                       
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Imobilizado

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

 - Despesas de Instalação 1.000 €               1.000 €               1.000 €                 1.000 €                 1.000 €                  

 - Outras imobilizações incorpóreas 24.289 €             24.289 €             24.289 €               24.289 €               24.289 €                

Total Imobilizado Incorpóreo 25.289 €             25.289 €             25.289 €               25.289 €               25.289 €                

 - Edifícios e outras construções -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

 - Equipamento Básico 14.017 €             14.017 €             14.017 €               14.017 €               14.017 €                

 - Equipamento Produção 25.548 €             25.548 €             25.548 €               25.548 €               25.548 €                

 - Equipamento Transporte 15.000 €             15.000 €             15.000 €               15.000 €               15.000 €                

 - Equipamento Administrativo 4.903 €               4.903 €               4.903 €                 4.903 €                 4.903 €                  

 - Outras imobilizações corpóreas 17.841 €             17.841 €             17.841 €               17.841 €               17.841 €                

Total do Imobilizado Corpóreo 77.309 €             77.309 €             77.309 €               77.309 €               77.309 €                

102.598 €           102.598 €           102.598 €             102.598 €             102.598 €              

Amortizações

V. útil Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

 - Despesas de Instalação 20% 200,00 €             200,00 €             200,00 €               200,00 €               200,00 €                

 - Outras imobilizações incorpóreas 20,00% 4.858 €               4.858 €               4.858 €                 4.858 €                 4.858 €                  

5.058 €               5.058 €               5.058 €                 5.058 €                 5.058 €                  

 - Edifícios e outras construções 10% -  €                   -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

 - Equipamento Básico 12,50% 1.752 €               1.752 €               1.752 €                 1.752 €                 1.752 €                  

 - Equipamento Produção 12,50% 1.875 €               3.194 €               3.194 €                 3.194 €                 3.194 €                  

 - Equipamento Transporte 20% 981 €                  3.000 €               3.000 €                 3.000 €                 3.000 €                  

 - Equipamento Administrativo 12,50% 613 €                  613 €                  613 €                    613 €                    613 €                     

 - Outras imobilizações corpóreas 20% 3.568 €               3.568 €               3.568 €                 3.568 €                 3.568 €                  

8.789 €               12.127 €             12.127 €               12.127 €               12.127 €                

13.847 €             17.184 €             17.184 €               17.184 €               17.184 €                

13.847 €             31.031 €             48.215 €               65.400 €               82.584 €                

8,00

Quadro de Investimento

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Imobilizado 102.598 €           -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Necessidades de Fundo Maneio 127.836 €           

230.435 €           -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      

Total amortizações do Imo. Corpóreo

Total das Amortizações

Total das Amortizações Acumuladas

Total do Imobilizado

Investimento

Total de investimento

Total amortizações do Imo. Incorpóreo

Imobilizado

 

Quadro de Financiamento

Financiamento Valor % Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Capital Social 60.000 €    26% 60.000 €             

  Investidores Locais

51,00% 30.600 €    13% 30.600 €             

  Investidores Estrangeiros

49,00% 29.400 €    13%              29.400 € 

Outros Fontes de Financiamento 170.435 74% 170.435 €           -  €                     -  €                     -  €                      -  €                   

Fornecedores - €              0% -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      -  €                   

    Fornecedores de matérias-primas - €              -  €                   -  €                     

Outros credores 170.435 €  74% 170.435 €           -  €                     -  €                     -  €                      -  €                   

    Empréstimos 170.435 €  170.435 €           -  €                     

Fornecedores de Imobilizado -  €          0 -  €                   -  €                     -  €                     -  €                      -  €                   

   Estudos

Incentivos 0 -  €                   

Total de Financiamento 230.435 €  100% 230.435 €           -  €                     -  €                     -  €                      -  €                   

Total de Financiamento Acumulado 230.435 €           230.435 €             230.435 €             230.435 €              230.435 €            

Empréstimo - Conta Caucionada Valor Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Empréstimo Valor 170.434,55 €      170.435 €           135.128 €           95.345 €               50.515 €               0 €                         

Custos e Perdas Financeiras Taxa anual 12% 20.452 €             18.552 €             14.074 €               9.029 €                 3.343 €                  

Amortização Período 4 4.488,19 €          - €                       35.306 €             39.784 €               44.829 €               50.515 €                

Acréscimos e Diferimentos 149.982 €           131.430 €           117.356 €             108.327 €             104.984 €               

 



F – Demonstração de Resultados 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

PROVEITOS E GANHOS 

  Vendas Mercadorias 153.293 €       241.718 €     518.678 €      731.108 €       837.884 €       

  Vendas Produtos -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

  Prestações de serviços -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

  Variação da produção

  Subsídios à Exploração

  Proveitos suplementares

                       ( A ).......... 153.293 €       241.718 €     518.678 €      731.108 €       837.884 €       

  Outros juros e proveitos similares: 

                     ( B ).......... -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

  Proveitos e ganhos extraordinários -  €               

                       ( C ).......... -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

CUSTOS E PERDAS

  Custo das mercadorias e matérias consumidas:

          - Mercadorias 44.125 €         67.792 €       146.800 €      204.848 €       233.656 €       

          - Matérias-primas -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

44.125 €         67.792 €       146.800 €      204.848 €       233.656 €       

  Fornecimentos e serviços externos 98.099 €         111.972 €     132.847 €      153.294 €       172.261 €       

  Custos com pessoal:

         Remunerações 46.200 €         51.744 €       80.783 €        90.477 €         101.335 €       

         Encargos sociais 6.930 €           7.762 €         12.118 €        13.572 €         15.200 €         

53.130 €         59.506 €       92.901 €        104.049 €       116.535 €       

  Amortizações do imobilizado 13.847 €         17.184 €       17.184 €        17.184 €         17.184 €         

  Outros custos e perdas operacionais

                    ( D ).......... 209.200 €       256.454 €     389.732 €      479.375 €       539.636 €       

  Juros e custos similares: 20.452 €         18.552 €       14.074 €        9.029 €           3.343 €           

                    ( E ).......... 20.452 €         18.552 €       14.074 €        9.029 €           3.343 €           

  Custos e perdas extraordinárias

                    ( F ).......... -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

  Imposto sobre o rendimento -  €               -  €            22.974 €        48.541 €         58.981 €         

                    ( G ).......... -  €               -  €            22.974 €        48.541 €         58.981 €         

  Resultado líquido do exercício              76.360 €-         33.288 €-       91.897 €        194.163 €       235.923 €       

Resultados operacionais: ( A ) - ( D ) = ( H ) 55.908 €-         14.736 €-       128.945 €      251.733 €       298.248 €       

Resultados financeiros: ( B ) - ( E ) = ( I ) 20.452 €-         18.552 €-       14.074 €-        9.029 €-           3.343 €-           

Resultados correntes: ( H ) + ( I ) = ( J ) 76.360 €-         33.288 €-       114.871 €      242.704 €       294.904 €       

Resultados antes de impostos: ( J ) + ( C ) - ( F ) = ( K ) 76.360 €-         33.288 €-       114.871 €      242.704 €       294.904 €       

Resultados líquido do exercício: ( K ) - ( G ) = 76.360 €-         33.288 €-       91.897 €        194.163 €       235.923 €       

Anos

 

Apuramento Cash-flow 1 2 3 4 5

Resultados líquido do exercício 76.360 €-         33.288 €-       91.897 €        194.163 €       235.923 €       

Amortizações e Provisões 13.847 €         17.184 €       17.184 €        17.184 €         17.184 €         

Provisões -  €               -  €            -  €              -  €               -  €               

Cash-flow de Exploração 62.513 €-         16.103 €-       109.081 €      211.348 €       253.108 €       

Investimento Imobilizado 102.598 €       -  €            -  €              -  €               -  €               

Investimento Fundo de Maneio 127.836 €       

Valor Residual 147.850 €       

Cash-flow de Investimento 230.435 €       -  €            -  €              -  €               147.850 €-       

Cash-flow Líquido 292.948 €-       16.103 €-       109.081 €      211.348 €       400.958 €       

Valor Actualizado Líquido 165.073 €       

Taxa de Actualização = 12%

Taxa Interna de Rentabilidade 29%

ANO
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Apuramento do Pay-back 1 2 3 4 5

Cash-flow acumulado 292.948 €-       309.051 €-     199.970 €-      11.377 €         412.335 €       

Cash-flow acumulado actualizado 261.561 €-       246.374 €-     142.335 €-      7.230 €           233.970 €       

PAY-BACK:

       Pay-back (anos) 3 3

       Pay-back (meses) 11 11

       Pay-back APURAMENTO 47 MESES

       Meses NÃO úteis no 1.º ano MESES

       Pay-back CORRIGIDO 47 MESES

PAY-BACK: 3 anos 11 meses

Rácios Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Autonomia Financeira -11% -58% 26% 69% 88%

Liquidez Geral 0,35 1,54 2,91 7,97

Liquidez reduzida 0,14 1,28 2,67 7,53

Liquidez imediata 0,00 1,28 2,67 7,53

Rendibilidade Operacional das Vendas -36% -6% 25% 34% 36%

Rendibilidade Líquida das Vendas -50% -14% 18% 27% 28%

Rendibilidade Capital Próprio 467% 67% 218% 82% 50%

Rendibilidade do Activo -36% -17% 79% 74% 56%

VAB 9.383 €-           43.402 €       224.956 €      363.937 €       428.623 €       

N.º Trabalhadores 7 7 7 12 12

Produção por Trabalhador 1.340 €-           6.200 €         32.137 €        30.328 €         35.719 €         

ANO

 



G – Cálculo da Tesouraria 

Recebimento de Clientes

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Saldo Inicial Clientes -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Vendas 176.286 €      277.976 €      596.479 €      840.774 €      963.566 €      

Saldo Final Clientes -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Recebimentos 176.286 €      277.976 €      596.479 €      840.774 €      963.566 €      

Recebimentos de Outros Devedores

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Si Outros Devedores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Pre. Serviços + Pro. Supl -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Sf Outros Devedores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Recebimentos -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Pagamentos a Fornecedores

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Saldo Inicial Fornecedores -  €             -  €             -  €             -  €             

Compras 57.664 €        80.729 €        180.833 €      243.040 €      272.204 €      

Saldo Final Fornecedores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Pagamentos 57.664 €        80.729 €        180.833 €      243.040 €      272.204 €      

Pagamentos de Outros Credores

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Saldo Inicial de Outros Credores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

FSE + IVA 112.814 €      128.767 €      152.774 €      176.288 €      198.100 €      

Saldo Final de Outros Credores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Pagamentos 112.814 €      128.767 €      152.774 €      176.288 €      198.100 €      

Pagamentos a Fornecedores de Imobilizado

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Si Fornecedores de Imobilizado -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Imobilizado c/ IVA 117.988 €      -  €             -  €             -  €             -  €             

Sf Fornecedores de Imobilizado -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Pagamentos 117.988 €      -  €             -  €             -  €             -  €             

Cálculo do Iva

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Vendas 22.994 €        36.258 €        77.802 €        109.666 €      125.683 €      

Prestação  de Serviços -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Iva liquidado 22.994 €        36.258 €        77.802 €        109.666 €      125.683 €      

Fornecedores 7.521 €          10.530 €        23.587 €        31.701 €        35.505 €        

Fornecedores - imobilizado 15.390 €        -  €             -  €             -  €             -  €             

Outros Credores - FSE 14.715 €        16.796 €        19.927 €        22.994 €        25.839 €        

Iva dedutível 37.626 €        27.326 €        43.514 €        54.695 €        61.344 €        

Iva a pagar -  €             8.932 €          34.288 €        54.971 €        64.339 €        

Iva reembolso 14.632 €        -  €             -  €             -  €             -  €             

Saldo Credor 14.632 €        5.700 €          -  €             -  €             -  €             

Saldo Devedor -  €             -  €             28.588 €        54.971 €        64.339 €        

Saldo Final -  €             -  €             2.350 €          4.518 €          5.288 €          

Pagamento de IVA -  €             -  €             26.238 €        52.803 €        63.569 €        

Pagamento dos encargos sociais

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Si encargos sociais -  €             285 €             319 €             498 €             558 €             

encargos sociais 6.930 €          7.762 €          12.118 €        13.572 €        15.200 €        

Sf encargos sociais 285 €             319 €             498 €             558 €             625 €             

Pagamento de encargos  S. 6.645 €          7.727 €          11.938 €        13.512 €        15.133 €         
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Cálculo das necessidades de fundo maneio

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Capital Próprio 16.360 €-        49.648 €-        42.249 €        236.412 €      472.335 €      

Capital Alheio Estável 135.128 €      95.345 €        50.515 €        0 €                 -  €             

Capitais Permanentes 118.768 €      45.697 €        92.764 €        236.412 €      472.335 €      

Activo Fixo 88.752 €        71.567 €        54.383 €        37.198 €        20.014 €        

FUNDO MANEIO 30.017 €        25.870 €-        38.381 €        199.214 €      452.321 €      

Variação de Clientes -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Variação de Outros devedores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Variação de EOEP - a receber 14.632 €        8.932 €-          5.700 €-          -  €             -  €             

Variação de Matérias-primas 6.017 €          2.407 €          10.446 €        6.491 €          3.043 €          

Variação de PVF -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Variação de PA -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Necessidades Cíclicos 20.649 €        6.525 €-          4.746 €          6.491 €          3.043 €          

Variação de Fornecedores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Variação de For. de Imobilizado -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Variação de Outros credores -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Variação de EOEP - a pagar 285 €             34 €               25.503 €        27.795 €        11.277 €        

Recursos Cíclicos 285 €             34 €               25.503 €        27.795 €        11.277 €        

Necessidades de Fundo Maneio 20.364 €        6.559 €-          20.757 €-        21.304 €-        8.234 €-          

TESOURARIA LÍQUIDA 9.653 €          19.311 €-        59.138 €        220.518 €      460.555 €       

 



H – Mapa de Fluxos de Tesouraria 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Actividades de exploração

Recebimentos provenientes de:

Clientes 176.286 €  277.976 €  596.479 €     840.774 €     963.566 €     

Estado e Outros entes Públicos

Outros devedores -  €         -  €         -  €            -  €            -  €            

Subsídio à Exploração

Total de recebimentos 176.286 €  277.976 €  596.479 €     840.774 €     963.566 €     

Pagamentos respeitantes a:

Fornecedores 57.664 €    80.729 €    180.833 €     243.040 €     272.204 €     

Pessoal 46.200 €    51.744 €    80.783 €       90.477 €       101.335 €     

Estado e Outros entes Públicos 6.645 €      7.727 €      38.177 €       89.289 €       127.243 €     

Outros Credores 112.814 €  128.767 €  152.774 €     176.288 €     198.100 €     

Total de pagamentos 223.322 €  268.968 €  452.567 €     599.094 €     698.881 €     

Actividades extra - exploração

Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros

Imobilizações corpóreas

Juros obtidos

Total de recebimentos -  €         -  €         -  €            -  €            -  €            

Pagamentos respeitantes a:

Fornecedores de Imobilizado 117.988 €  -  €         -  €            -  €            -  €            

Total de pagamentos 117.988 €  -  €         -  €            -  €            -  €            

Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Capital Próprio 60.000 €    

Subsídio ao Investimento - Fundo Perdido -  €         

Empréstimos 170.435 €  

Total de recebimentos 230.435 €  -  €         -  €            -  €            -  €            

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos

     - Empréstimos 20.452 €    53.858 €    53.858 €       53.858 €       53.858 €       

     - Garantia Bancária -  €         -  €         -  €            -  €            -  €            

Capital + Dividendos -  €         -  €         -  €            -  €            -  €            

Total de pagamentos 20.452 €    53.858 €    53.858 €       53.858 €       53.858 €       

Saldo exploração 47.036 €-    9.008 €      143.913 €     241.680 €     264.685 €     

Saldo extra - exploração (investimento) 117.988 €-  -  €         -  €            -  €            -  €            

Saldo extra - exploração (financiamento) 209.982 €  53.858 €-    53.858 €-       53.858 €-       53.858 €-       

Saldo do período 44.959 €    44.850 €-    90.054 €       187.822 €     210.826 €     

Saldo inicial de tesouraria 44.959 €    109 €            90.163 €       277.985 €     

Saldo final de tesouraria 44.959 €    109 €         90.163 €       277.985 €     488.811 €     

Anos
Rúbricas

 

 


