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ABSTRACT: Although the increase importance of the strategic planning for the successful of the
business, the organizations are dealing with an environment dynamic that make long term projections
not trustful, and the elaboration of an cash flow of the future of the business is full of uncertainty. One
alternative for this problem is the use of methods that make possible to measure this environment
uncertainty, giving to the managers not a single number, that is the most of time not reached, but a
range of possibilities of results. This paper shows the utility of the Monte Carlo simulation in the
elaboration of the cash flow of the business, in a try to deal with the many environment variables that
can affect the successful of a financial planning. The use of simulation techniques in the analysis of
financial data is very important, making possible to discover how the results of the business are
dependent of the environment uncertainty.

RESUMO: Apesar da importância crescente do planejamento estratégico para o sucesso de um
negócio, as empresas se defrontam com uma dinâmica ambiental que torna projeções de longo prazo
bastante inseguras, e a elaboração de um fluxo de caixa futuro para uma empresa é repleto de
incertezas. Uma alternativa a este problema é o uso de métodos que possibilitem mensurar esta
incerteza ambiental, propiciando aos gestores das empresas, não um número único, que na maioria
das vezes não é alcançado, mas um conjunto de possibilidades de resultados. Este trabalho de
pesquisa mostra a utilidade do uso da técnica de simulação de Monte Carlo na elaboração do fluxo
de caixa empresarial, na tentativa de lidar com as várias variáveis ambientais que podem afetar o
sucesso de um planejamento financeiro. A utilização de técnicas de simulação na análise de dados
financeiros é de suma importância, pois é possível descobrir como os resultados da empresa se
comportam frente a estas incertezas ambientais.

KEYWORDS: Financial planning, Monte Carlo simulation, strategic planning.

1. Introdução

As empresas cada vez mais percebem a importância do planejamento estratégico para o
sucesso do seu negócio. Contudo, a dinâmica ambiental torna projeções de longo prazo bastante
inseguras. É comum utilizar-se de um horizonte de cerca de três a cinco anos quando da elaboração do
orçamento empresarial. A partir da receita provável de vendas, a organização elabora os orçamentos
de produção, compras, e dos custos e despesas para os anos vindouros. Acontece que a elaboração de
um fluxo de caixa futuro para uma empresa é repleto de incertezas, devido à inexistência de valores
plenamente confiáveis.

Isto, no entanto, não é motivo para que este planejamento não seja feito. Apesar das variações
ocorridas no passado entre os valores utilizados nos orçamento e os valores reais, as empresas
continuam utilizando o orçamento empresarial como ferramenta gerencial. Se a administração de uma



empresa confiar quase que cegamente nos valores utilizados nos orçamentos, a possibilidade de tomar
decisões estratégicas erradas é muito grande.

Uma alternativa a este problema é o uso de métodos que possibilitem mensurar a incerteza
ambiental, propiciando aos gestores das empresas não um valor único, o qual a maioria das vezes não
é preciso, mas um conjunto de valores. Estes valores representam possibilidades de resultados, alguns
com maior, outros com menor probabilidade de ocorrência. Em outras palavras, ao invés de se ter
apenas um valor tem-se um conjunto de valores, cada um associado ao uma probabilidade de
ocorrência.

Neste artigo são apresentados os resultados de um trabalho de pesquisa que teve por objetivo
mostrar a utilidade do uso da técnica de simulação de Monte Carlo na elaboração de um dos
orçamentos que compõem o orçamento empresarial. O trabalho teve como foco o fluxo de caixa
empresarial, na tentativa de lidar com as várias variáveis ambientais que podem afetar o sucesso de um
planejamento financeiro.

A partir de dados extraídos da previsão de fluxo de caixa de uma grande empresa siderúrgica
brasileira, buscou-se encontrar variáveis ambientais que possam causar impacto em seus resultados.
Estas variáveis foram modeladas com base em informações dadas pelos principais executivos desta
empresa. Com o uso da técnica de simulação de Monte Carlo, estas variáveis foram incorporadas ao
fluxo de caixa originalmente elaborado pela empresa.

Com o uso do software de análise de risco @RISK1 versão 4.0, em conjunto com a planilha
eletrônica Microsoft Excel, foram efetuadas diversas simulações, de modo a fornecer um resultado
final. O resultado, no caso deste estudo, foi o lucro líquido anual da empresa, na forma de uma
distribuição de probabilidades. Isto foi efetuado com o intuito de oferecer uma informação que
possibilitasse à alta administração da empresa informações simples para a tomada de decisões
estratégicas com maior precisão.

A fim de manter a confidencialidade dos dados da empresa pesquisada, os fluxos de caixa
utilizados tiveram seus valores alterados, mas a proporção entre todos os valores foi mantida, de modo
a não alterar a análise dos resultados.

O horizonte de dados vai de 1999 a 2003, a partir do fluxo de caixa original elaborado pela
empresa no final de 1998. Com isto, têm-se pelo menos um ano já decorrido, e é possível comparar a
previsão de caixa originalmente orçada pela empresa para o ano de 1999, e aquela gerada pelo uso da
simulação de Monte Carlo.

2. O setor siderúrgico brasileiro

Alguns países são internacionalmente reconhecidos por determinado tipo de produto ou
serviço. Este foi o caso da indústria automobilística americana por várias décadas, os “eletrônicos”
japoneses dos últimos anos, os vinhos franceses, etc. No caso do Brasil, famoso por determinados
produtos agropecuários no passado, como o café, o mercado mundial atualmente o reconhece como
importante fornecedor de aço.

O Brasil está entre os maiores produtores de aço mundiais, sendo o terceiro maior exportador
deste produto no planeta, segundo dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), com um volume
exportado de mais de 10 milhões de toneladas de aço em 19992.

Há décadas a maioria das siderúrgicas no país pertenciam ao governo. A década de 90 trouxe
consigo a política de privatização, o que fez com que as mesmas passassem a pertencer à iniciativa
privada. Com isso, algumas empresas que apresentavam prejuízos constantes passaram a dar lucro,
agora que contavam com uma administração bem mais eficiente.

O mercado siderúrgico brasileiro, hoje, apresenta um cenário com grandes players, porém
estes estão em pequeno número. Considerando-se todas as empresas siderúrgicas cujas ações são
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, temos, em ordem alfabética, Acesita,
Aços Villares, Belgo Mineira, Cosipa, CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), CST (Companhia
Siderúrgica Tubarão), Gerdau, Mannesmann, Sibra e Usiminas, num total de apenas dez grandes
empresas3. Isto foi resultado de algumas fusões e aquisições ocorridas nos últimos anos, o que
concentrou o parque siderúrgico nacional na mão de poucas empresas.



3. Revisão da literatura

3.1 O ambiente no qual as empresas atuam

As empresas operam em um ambiente extremamente complexo, que pode ser dividido em três
partes (NARAYANAN & FAHEY, 1999:214-243): aquele mais próximo à empresa, na qual a mesma
tanto pode exercer influência quanto ser influenciada pelo mesmo, um ambiente um pouco mais
externo, ainda com influências bilaterais, e aquele ambiente mais externo, sob o qual a empresa está
quase que totalmente à mercê, não tendo condições de influenciá-lo, mas sendo fortemente
influenciada pelo mesmo.

Ao primeiro ambiente, mais interno, mais próximo à organização, dá-se o nome de ambiente
de tarefa ou ambiente operacional, pois é aquele na qual a empresa efetua suas operações diárias. Este
ambiente engloba os clientes e fornecedores da empresa, a comunidade na qual a empresa atua,
entidades reguladoras, e os concorrentes da mesma.

Uma característica peculiar deste ambiente é que ele é único de cada empresa, mesmo entre
concorrentes. Na realidade, cada empresa tem seu ambiente de tarefa único, e o risco diversificável
pode ser entendido justamente como uma forma de medir o grau de risco deste ambiente para o
investidor.

Em seguida a este ambiente operacional, existe o chamado ambiente setorial, o qual é regido
por forças que moldam a estratégia da empresa naquele setor no qual ela atua. Estas forças são o poder
de barganha tanto dos clientes quanto dos fornecedores, a ameaça de novos concorrentes no mercado,
a ameaça de bens ou serviços substitutos, e o próprio nível de competição entre os concorrentes
existentes naquele mercado. Estes aspectos foram muito bem explorados por PORTER (1979). A
criação de indicadores setoriais, ou betas setoriais, representaria bem o grau de risco deste tipo de
ambiente.

O ambiente setorial é único para as empresas que atuam no mesmo ramo. Por exemplo, as
empresas siderúrgicas brasileiras, apesar de possuírem, cada uma, um ambiente operacional
específico, estão inseridas no mesmo ambiente setorial. Segundo ANSOFF (1990), o ambiente
setorial, ou melhor, a performance setorial é a melhor medida da performance empresarial.

Em relação ao terceiro e último ambiente, este é chamado de ambiente geral, pois engloba
todas as empresas daquele mercado, inclusive aquelas de diferentes setores de atuação. É composto
por um conjunto de variáveis, dentre as quais estão as variáveis econômicas, demográficas, políticas,
sociais, legais e tecnológicas. Este ambiente, ao contrário do primeiro, é comum a todas as empresas,
independente de seu setor de atuação, podendo ser interpretado pelo risco não diversificável, ou risco
de mercado.

Segundo NARAYANAN & FAHEY (1999:217), devido ao grande número de variáveis
presentes no ambiente geral, é importante estreitar um pouco o campo de observação, considerando-se
apenas as variáveis mais relevantes para a empresa em questão. A este ambiente geral mais estrito, dá-
se o nome de ambiente relevante.

Enquanto o ambiente operacional da empresa é muito mais fácil de ser previsto, o ambiente
setorial, e principalmente o ambiente relevante são extremamente difíceis de serem analisados, dado o
grande número de variáveis, e a grande gama de valores que estas podem assumir. Este grau de
incerteza oferece um maior risco na tomada de decisões estratégicas, pois menor será a capacidade do
gestor em conhecer o que o futuro trará em resposta a uma ação que tenha sido tomada hoje.

3.2 Características que tornam a informação útil

Para que a informação seja útil, é preciso que ela seja relevante e confiável. Segundo
GLAUTIER & UNDERDOWN (1994), uma informação é relevante quando ela influencia as decisões
dos usuários, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros através da
confirmação ou correção de avaliações passadas. Neste sentido, as informações servirão como
preditoras, ou pelo menos, confirmadoras das decisões tomadas. Quanto à informação confiável,
segundo GLAUTIER & UNDERDOWN (1994: 384), dá a seguinte definição:



“Reliable information is free from material errors and bias and can be depended upon
by users to represent faithfully in terms of valid description which it either purports to
represent or could reasonably be expected to represent.”

A informação confiável deve apresentar um conjunto de características, como substância,
neutralidade, prudência, ser completa e possuir uma descrição válida da realidade, o que muitas vezes
é impossível de ocorrer quando se lida com informações originadas do ambiente externo à empresa.

Acerca da prudência, GLAUTIER & UNDERDOWN (1994: 386) dizem que:

“Uncertainty attaches to many events and circumstances, such as the collection of
debts or the life of plant. Prudence is the exercise of a degree of caution in making the
estimates required under conditions of uncertainty. Prudence does not, however,
imply the deliberate creation of hidden reserves, overstatement of expenses or
liabilities or understatement of assets or income.”

GLAUTIER & UNDERDOWN (1994: 386) também dissertam sobre o fato de que a
informação deve ser completa: “within the bounds of materiality and cost, information should be
complete. An omission can cause information to be false or misleading and thus unreliable and
deficient in terms of its relevance”.

Para GLAUTIER & UNDERDOWN (1994: 386):

“Whether or not financial information is a faithful representation of what it purports
to represent has a bearing on both the relevance and reliability of that piece of
information. Valid description with freedom from error is the most important part of
faithful representation.”

A partir dos conceitos dos autores do que realmente representa uma informação útil, em
especial da característica da prudência, o uso de alguma metodologia que consiga mensurar, com um
certo grau de confiabilidade, as incertezas ambientais, será de extrema valia. Ao invés de considerar
um valor fechado para os resultados futuros da empresa, que normalmente torna-se diferente da
realidade, o uso da simulação de Monte Carlo torna o princípio da prudência vigente, à medida que
mensura a realidade em um conjunto de possibilidades futuras.

3.3 Simulação de Monte Carlo

A amostragem de Monte Carlo se refere a uma tradicional técnica que usa número aleatórios e
pseudo-aleatórios para retirar amostras de uma distribuição de probabilidades. O termo Monte Carlo
foi inicialmente utilizado na Segunda Guerra Mundial, como um nome código para problemas de
simulação associados ao desenvolvimento da bomba atômica. O nome vem da famosa roleta de Monte
Carlo, em Mônaco.

Esta técnica começou a ser empregada na avaliação de investimentos de capital a partir dos
estudos de David Hertz, McKinsey & Co., publicados num artigo da revista Haward Business Review
de 1979, na verdade uma republicação do artigo original de 1974.

O termo simulação designa qualquer método analítico destinado a imitar um sistema real, em
especial quando outros métodos de análise são matematicamente muito complexos ou muito difíceis
de reproduzir. Sem a ajuda da simulação, uma planilha revela apenas uma simples saída, ou a mais
provável, ou um cenário médio. Esta é a grande causa de divergências entre valores orçados (ou
previstos) e os reais, quando certas variáveis ambientais não são consideradas. A Simulação de Monte
Carlo gera, randomicamente, valores para estas variáveis incertas centenas ou milhares de vezes, de
modo a simular um modelo.

Apesar de se usar, às vezes, a análise de sensibilidade para se estimar um modelo a uma
distribuição de probabilidades conhecida, este método calcula o efeito da mudança de uma única
variável de cada vez. Ele se limita, a priori, à criação de um cenário otimista e outro pessimista. Já



com o uso da simulação de Monte Carlo, pode-se considerar todas as combinações possíveis, com a
criação milhares cenários, gerando uma distribuição de probabilidade dos resultados.

Os passos para se utilizar a simulação de Monte Carlo na elaboração do fluxo de caixa
empresarial são basicamente quatro.

Inicialmente, constrói-se um modelo base dos fluxos de caixa futuros da empresa. A seguir,
constrói-se um modelo com as principais incertezas relativas aos insumos principais, usando
distribuições de probabilidades. Em terceiro lugar, são especificadas as relações entre as variáveis de
entrada e, por último, é executada a simulação propriamente dita.

Na construção do modelo do projeto, a inclusão de relação entre as variáveis é relativamente
fácil, mas a especificação das probabilidades, isto é, os limites inferior e superior, bem como a
definição da tipo de distribuição de probabilidades daquela variável específica pode ser extremamente
difícil. Ao se simular os fluxos de caixa, são efetuadas milhares de iterações em cima do modelo,
fazendo amostragens da distribuição dos erros de previsão, calculando os fluxos de caixa resultantes
para cada período, e registrando-os.

Para cada variável incerta do modelo (isto é, que tem uma faixa de valores possíveis), é
preciso definir os valores possíveis com base em uma distribuição de probabilidades, e esta é a
principal dificuldade de utilização desta técnica. A FIG. 1 ilustra alguns exemplos de distribuições de
probabilidades que estas variáveis podem ter.

Triangular Uniforme     Lognormal

FIGURA 1 – Exemplos de distribuições de probabilidades
    FONTE – Elaborado pelo autor

As desvantagens da simulação de Monte Carlo, portanto, reside nas dificuldades em se estimar
as relações existentes entre as variáveis, em se definir os formatos das distribuições de probabilidades
da variáveis que melhor representem a realidade, e em se interpretar um distribuição de VPLs (Valores
Presentes Líquidos), algo que muitas vezes um gerente financeiro não está apto a fazer.

Dentre os softwares que trabalham com este tipo de simulação, destacam-se o @RISK, da
Palidase4; o Crystal Ball 2000, da Decisioneering5, e o Mathematica.

4. Elaboração do fluxo de caixa

O objetivo principal deste artigo é resolver o problema de se estimar a saída de um sistema no
qual nem todas as variáveis de entrada são controláveis (ou conhecidas). A FIG. 2 ilustra este
problema.

Quando existem entradas desconhecidas, estas precisam inicialmente ser transformadas em
distribuições de probabilidades, para que possam servir de input no modelo. Infelizmente, isto faz com
que a saída do sistema não seja mais um valor único, que pode ser facilmente comparado com uma
meta e descrito como um resultado bom ou ruim. Agora, tem-se um conjunto de possíveis saídas do
sistema, e a tomada de decisão pode ser bem mais acurada, embora exija um maior nível de
compreensão dos resultados.

   FIGURA 2 – Sistema com variáveis incontroláveis.
   FONTE – ARSHAM (1999)



Dentre o grande número de variáveis de entrada envolvidas, as seguintes foram consideradas
incontroláveis (isto é, probabilísticas aos invés de determinísticas): taxa de inflação anual, taxa de
câmbio (R$ para US$), preço dos insumos (principais matérias primas), índice de desclassificação
(desvio), índice de reclassificação, índice de sucateamento, consumo específico de matérias primas

Para o objetivo proposto por este artigo, outras variáveis de consumo específico foram
mantidas dentro dos padrões de consumo originalmente estabelecidos. Um estudo mais aprofundado,
contudo, deverá substituí-las também por distribuições de probabilidades, com base em dados
históricos obtidos nas várias etapas do processo de fabricação. O mesmo procedimento foi adotado
com outras variáveis, como o quadro de pessoal, orçamento de despesas gerais administrativas, dentre
outras.

Para cada uma das variáveis probabilísticas anteriormente listadas, foram definidas a
distribuição de probabilidade que melhor as descrevesse, bem como os limites de variação das
mesmas. Estas definições foram modeladas na planilha original utilizada pela empresa, a partir das
funções do software de simulação de riscos @RISK. A FIG. 3 ilustra a definição das distribuições de
freqüência para a expectativa das taxas mensais de inflação para o ano de 1999.

FIGURA 3 – Definição das distribuições de probabilidades das variáveis de entrada do modelo
(exemplo das taxas mensais de inflação para o ano de 1999)

Como este trabalho tem o objetivo de apenas ilustrar a utilização da simulação de Monte Carlo
na elaboração da estratégica empresarial, foram usadas apenas variáveis que afetam os pagamentos
operacionais da empresa. Nenhum dado relativo a recebimentos operacionais foi considerado, como
preço de venda dos produtos nos mercados interno e externo, quantidade vendida, etc.

5. Análise dos dados

Após executada a simulação, através da qual foi determinado um número de 1.000 iterações
para realização da simulação, encontrou-se o resultado para as despesas operacionais da empresa
ilustrado na FIG. 4.

Pode-se perceber que, apesar da média ter se mantido praticamente a mesma do orçamento
original, existe 90% de probabilidade da empresa ter um montante de pagamentos entre R$419
milhões e R$450,00 milhões, o que representa um intervalo com uma variação de mais de R$30



milhões, suficiente para mudar bastante a previsão de lucro líquido da empresa, que foi de
originalmente calculada em R$54 milhões.

FIGURA 4 – Distribuição de probabilidades para a variável de saída do modelo “pagamentos
operacionais”

Outro importante ponto a considerar, é que, delimitando-se um intervalo de +/- 10 milhões ao
redor da média, a probabilidade que a empresa tenha que desembolsar uma valor abaixo da média é
maior do que acima desta. Por outro lado, frente a um mesmo percentual de cada lado, o intervalo
superior é mais longo, indicando que é mais provável que o valor real fique acima da média prevista
do que abaixo desta.

Várias outras considerações também podem ser feitas, através da distribuição de
probabilidades de saída do modelo, o que pode fornecer subsídios, para o tomador de decisão, sobre
como os resultados da sua empresa são influenciados por variáveis ambientais.

Comparando-se o valor orçado com o realizado (TAB. 1), têm-se uma diferença de R$28
milhões, o que representa um valor 6,5% acima do previsto. A simulação de Monte Carlo, contudo,
contemplou, dentro do intervalo de possíveis resultados, o valor real obtido pela empresa.

A grande vantagem do uso desta técnica reside na possibilidade de se vislumbrar como será o
comportamento do resultado da empresa frente a variações das condições de entrada. Ao invés de
traçar a estratégia da empresa confiando cegamente em um valor fechado, único, o tomador de decisão
passa a ter melhores subsídios para escolher a melhor estratégia para a organização.

TABELA 1 – Valores orçados e realizados no ano de 1999 para a empresa em estudo
Total de recebimentos operacionais originalmente orçado: R$ 433 milhões.
Total de recebimentos operacionais realizado: R$ 461 milhões.
Diferença:  R$   28 milhões.
  FONTE – Belgo Mineira (2000) – valores reais multiplicados por uma constante.

6. Conclusão

A utilização de técnicas de simulação na análise de dados financeiros é de suma importância,
pois é possível descobrir como os resultados da empresa se comportam frente às incertezas ambientais.



Este modelo, no entanto, tem a desvantagem de ser mais difícil de ser interpretado, frente à
elaboração de orçamentos através da abordagem tradicional, onde apenas um valor, estático, é gerado.
A utilidade desta abordagem tradicional, no entanto, é bastante reduzida, ainda mais em empresas
inseridas em setores de alta volatilidade.

Num mundo como o de hoje, onde a incerteza impera em praticamente todos os setores
empresariais, a possibilidade de visualizar como estas variáveis afetam o resultado do negócio é de
suma importância para o sucesso futuro da organização. Através da técnica aqui exemplificada, é
possível melhorar a tomada de decisão nas organizações frente às contingências ambientais.

É importante que este trabalho seja continuado, englobando também dados referentes aos
recebimentos operacionais da empresa, e passando a considerar a volatilidade de variáveis tais como
preço de venda dos produtos, quantidade vendida, entre outras, de modo a possibilitar a construção de
um fluxo de caixa completo de uma organização, fornecendo o comportamento do próprio lucro
líquido da empresa, ao invés de apenas lidas com suas despesas.
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