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ABSTRACT: 
 This work makes an economical analysis of the viability of investing in coffee 
processing equipments, being taken into account the several independent variables that 
can influence in such decision. The used tool is Monte Carlo Simulation, applied though 
Microsoft Excel spreadsheet and occurring us a distribution of probability as answer. 
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1. Introdução. 
 

O mercado consumidor, dia após dia, torna-se mais exigente, no que se refere à 
qualidade, respeito ao meio-ambiente, bem como às condições de salubridade do trabalho. 
Assim sendo, investimentos nestas áreas são fundamentais para a sobrevivência e 
prosperidade de qualquer empresa. 

O Brasil, por enquanto, ainda é o maior produtor e exportador de café do mundo, 
mas nosso produto não é conhecido pela qualidade de seu paladar e aroma. Para que se 
possa manter e consolidar tal posição no mercado é necessário que se derrube este estigma, 
pelo que é de suma importância o investimento em qualidade e marketing. 

- O marketing deve ser feito de forma mais ampla e abrangente, devendo os esforços 
neste sentido partirem de órgãos governamentais e de entidades com grande 
representatividade. 

- Já a qualidade tem que estar embutida em todo o processo, desde os tratos culturais 
das lavouras, passando pela colheita e beneficiamento, até a armazenagem e 
comercialização. Neste processo estão envolvidos os produtores, os armazéns 
gerais e as cooperativas. 
Partindo deste princípio, toda cadeia produtiva tem que participar ativamente da 

busca da qualidade e excelência dos grãos. Por isto, existe uma crescente preocupação das 
cooperativas em fornecer melhores serviços de armazenagem e em buscar melhores preços 
de venda do café para seus cooperados. 

Neste artigo são apresentados os resultados de um estudo de “viabilidade 
econômica de se instalar um conjunto de máquinas de rebeneficiamento de café”, feito para 
a Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde (COCARIVE), utilizando 
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a Simulação de Monte Carlo como ferramenta básica. O estudo tomou como base o 
esperado aumento dos fluxos de caixa futuros em relação ao investimento de aquisição e 
instalação dos equipamentos. 

Estes aumentos dos fluxos de caixa futuros são influenciados por algumas 
variáveis, tais como: 

- Preço médio da saca de café, antes de sofrer o rebeneficiamento. 
- Qualidade do café a ser rebeneficiado, o que proporcionará um maior ou menor 

rendimento de grãos de qualidade superior. 
- Preço conseguido pela saca de café rebeneficiado, “café padronizado”. 
- Preço conseguido pelo resíduo do café rebeneficiado. 
- Número de sacas de café processadas. 

Estas variáveis estão relacionadas da seguinte forma: 
Uma certa quantidade de café é colocada em um conjunto de máquinas que possa separar 
os diversos tipos de grãos, no que se refere à forma, tamanho, cor e ainda, retirar suas 
impurezas. Assim, existirá um café padronizado a fornecer aos clientes, e é de se esperar 
que se consiga um preço maior por ele. É bem verdade que os grãos não selecionados 
(resíduo) para fazerem parte deste “café padronizado” terão um valor menor no mercado. 
A princípio, espera-se que a composição dos lucros obtidos com os dois tipos de café 
mencionados seja maior do que aquele obtido sem que selecionado fosse o produto. 

Algumas considerações devem ser feitas antes de se iniciarem os estudos de 
viabilidade do projeto: 

• O café é produzido e consumido em diversos países, tendo sua cotação 
em bolsa de valores, tais como, Londres, Nova York, BM&F, etc., pelo que, fez-se os 
estudos em dólar. 

• Pode-se dizer que o negócio “Café” tem seu fluxo de caixa independente 
no tempo, visto sua forte dependência do clima.  
 
2. Fundamentação Teórica. 
 
 Segundo Bryman (1989, p.28-31) uma pesquisa pode se desenvolver de algumas 
formas, tais como: experimento, quase-experimento, survey, pesquisa qualitativa, estudo 
de caso e ainda como uma pesquisa-ação. Cada uma destas formas de condução de 
pesquisa tem suas características próprias, sendo cada qual a mais indicada para este ou 
aquele estudo.  

Como a questão é avaliar a viabilidade econômica de um investimento em uma 
determinada cooperativa, fazendo uso de uma técnica já comprovada (Simulação de Monte 
Carlo), e sabendo que não há modo de se controlar nenhuma variável, o estudo deve ser 
encarado como um quase-experimento (Bryman, 1989, p.99-103). 

Para se verificar a viabilidade do projeto foi utilizada a técnica do valor presente 
líquido (VPL) (Ross, 2000, p.106-153), onde haveria um investimento inicial previsto, 
conforme informações dos fabricantes dos equipamentos, e um fluxo de caixa futuro, 
praticamente impossível de se prever, pois é composto de uma porcentagem variável do 
preço da saca de café (que também não tem um valor fixo pré-definido) vezes a quantidade 
de sacas rebeneficiadas. 

Apesar de existirem outros softwares que trabalham com Simulação de Monte 
Carlo, como o @RISK, da Palidase, o Crystal Ball 2000, da Decisioneering, e o 
Mathematica (Cardoso, 2000), utilizou-se da planilha eletrônica Microsoft Excel para a 
execução dos cálculos, dado sua maior “popularidade”. Obteve-se como resposta uma 
distribuição de freqüência de VPL’s, onde se pode verificar a probabilidade do 
investimento ser inviável. Esta planilha propicia ao usuário alterar as variáveis 
independentes, mostrando, desta forma, um novo cenário. 
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2.1. Simulação de Monte Carlo. 
  
 Método de Monte Carlo é uma expressão muito geral, onde as formas de 
investigação estão baseadas no uso de números fortuitos e estatística de probabilidade. 
Pode-se verificar a utilização de tal método em diversas áreas, como economia, física, 
química, medicina entre outras. Para que uma Simulação de Monte Carlo esteja presente 
em um estudo basta que este faça uso de números aleatórios na verificação de algum 
problema (Machline, 1970, p.507-511 e Woller, 1996). 
 O método leva este nome devido à famosa roleta de Monte Carlo, no Principado de 
Mônaco. Seu nome bem como o desenvolvimento sistemático do método data de 1944, 
quando da Segunda Grande Guerra, época em que foi usado como ferramenta de pesquisa 
para o desenvolvimento da bomba atômica. Porém, existem alguns registros isolados de 
sua utilização em datas bem anteriores; por exemplo: pela segunda metade do século XIX 
várias pessoas executaram experiências nas quais lançavam setas, de uma maneira fortuita, 
sobre um tábua onde havia um conjunto de linhas paralelas e deduziram o valor de 
π =3,14... observando o número de interseções entre as setas e linhas (Pllana, 2002). 
 Os primeiros estudos envolvendo Simulação de Monte Carlo e avaliação de 
investimentos de capital foram feitos por David B. Hertz e publicados em um artigo na 
revista Haward Business Revieu em 1974 (Cardoso, 2000). 
 Para a construção de um modelo do fluxo de caixa, fazendo uso da Simulação de 
Monte Carlo, segue-se uma seqüência lógica, conforme abaixo: 

- Construir um modelo básico das variações dos fluxos de caixa futuros, provocados 
pelo investimento em questão. 

- Para toda a variável que puder assumir diversos valores elaborar sua distribuição de 
probabilidade acumulativa correspondente. 

- Especificar a relação entre as variáveis de entrada a fim de se calcular o VPL do 
investimento. 

- Selecionar, ao acaso, os valores das variáveis, conforme sua probabilidade de 
ocorrência, para assim, calcular o valor presente líquido. 

- Repetir esta operação muitas vezes, até que se obtenha uma distribuição de 
probabilidade do VPL. 
Na Figura 1 temos uma representação gráfica de uma avaliação de investimento de 

capital envolvendo uma Simulação de Monte Carlo. 
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    Entrada de Caixa      Saída e Caixa 
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    Valor Presente Líquido (VPL) 
 
FIGURA 1 – Gráfico de Simulação de Monte Carlo para Valor Presente Líquido 
FONTE: Adaptado de Gitman (1987, p.460). 
 

2.2. Estudo das Variáveis. 
 
A variável dependente VPL (objetivo do estudo) pode ser matematicamente 

representada como: 

  I
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Onde: 
VPL - Valor presente líquido. 
Pc - Preço futuro do café, sem que rebeneficiado seja. 
V - Variação porcentual sobre o preço do café, quando este é rebeneficiado. 
C - Custo de rebeneficiamento por saca de café. 
S - Número de sacas rebeneficiadas. 
n - Vida útil esperada das máquinas. 
i - Taxa de desconto. 
I - Investimento inicial. 

 O montante a ser gasto com o investimento foi levantado junto aos fabricantes dos 
equipamentos, que mencionaram a possibilidade de uma variação de 15%, sem, contudo, 
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Modelo Matemático 
VPL = Valor atual da Entrada de Caixa – Valor Atual de Saída de Caixa 
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indicarem qual a probabilidade de que isto ocorra. A Distribuição Beta neste caso é de 
grande valia, e considerando seus fundamentos, compusemos a distribuição acumulada do 
investimento que é mostrada na Figura 2, colunas A e B. 
 O valor futuro de uma saca de café é imprevisível, visto que existe influência direta 
de clima, estoque mundial, saúde financeira dos produtores entre outros. Contudo, segundo 
Gitman (1987, p.131) uma distribuição probabilística para tal variável pode ser levantada 
tomando-se por base dados históricos. A Figura 2, colunas C e D mostra a distribuição de 
probabilidade acumulada dos preços do café nos últimos 20 anos; dados fornecidos pela 
COCAMIG. 

O custo de rebeneficiamento e a taxa de desconto foram tratados como variáveis 
determinísticas, sendo seus valores calculados e informados pela COCARIVE. São 
mostrados na Figura 2, colunas L e K respectivamente. 
 A vida útil dos equipamentos também foi fornecida pelo fabricante, mas não de 
uma maneira exata e sim como “algo em torno de”. Sendo necessário, novamente, a 
utilização dos conceitos da Distribuição Beta para a confecção da distribuição acumulada 
apresentada na Figura 2, colunas I e J. 

Uma projeção quanto ao número de sacas a serem rebeneficiadas foi feita pala 
COCARIVE. Entretanto os diretores da entidade informaram que tal número poderia sofrer 
alguma variação. Foi consenso que esta variável deveria ser representada por uma 
distribuição acumulada de probabilidade, conforme mostrada na Figura 2, colunas G e H, 
também utilizando os princípios da Distribuição Beta. 

 

 
 
FIGURA 2 – Planilha do Microsoft Excel com a distribuição de freqüência 

acumulada das variáveis independentes. 
 FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Por fim, chegamos à variável independente mais polêmica, pois ela depende do 
preço de vários tipos de cafés, sendo composta da seguinte forma: 

 

1
Pca

Pr)(PeV −
+

=  

Sendo: 
Pe - Preço do café rebeneficiado especial, padronizado. 
Pr - Preço do resíduo do café rebeneficiado. 
Pca - Preço do mesmo café, porem, antes do rebeneficiamento. 

  
 Para o levantamento de “V” fez-se uma amostragem aleatória simples (Michline, 
1970, p.146-158) das sacas de café que poderiam ser rebeneficiadas e levantados os 
valores de Pca, Pe e Pr, em um mesmo instante, para cada amostra sorteada. Desta forma 
obtivemos uma distribuição de probabilidade para “V”, vide Figura 2, colunas E e F. 
 
3. Análise 
 
 O VPL foi calculado 3.000 vezes, com os valores das variáveis selecionados ao 
acaso, gerando uma distribuição de freqüência de VPL’s, juntamente com alguns outros 
dados interessantes, mostrados na Figura 3. 
 

 
 
FIGURA 3 – Planilha do Microsoft Excel onde são apresentados os resultados do 

estudo. 
 FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Como podemos observar existem dados conflitantes nesta figura. Há uma 
probabilidade de prejuízo (VPL<0) de 8,23%, sendo que o VPL mínimo, dentre os 3.000 
cálculos é de US$ 5.398,82 e, conseqüentemente, não ter ocorrido nenhuma iteração menor 
do que 0 (zero). A explicação para tal fato é simples: o valor 8,23% foi obtido levando-se 
em consideração uma distribuição normal para os valores de VPL, distribuição esta que 
não representa nossa realidade. 
 A figura 3 mostra uma distribuição de freqüência de VPL’s, resultante da 
composição das distribuições das variáveis independentes, totalmente disforme, não 
seguindo nenhum tipo de padrão. Assim sendo, para se verificar a viabilidade econômica 
do investimento deve-se considerar a “porcentagem de iterações < que 0” como sendo a 
verdadeira probabilidade de ocorrer prejuízo no investimento, e não o valor indicado 
quando analisamos o risco através do desvio-padrão. 
 
4. Conclusões 
 
 Observando a figura 3 verificamos que não temos uma resposta única quando 
utilizamos a Simulação de Monte Carlo, e sim uma gama delas. Uma distribuição de 
freqüência, com um valor médio, desvio padrão, probabilidade de ocorrência de um valor 
“maior ou menor do que ...”. Este quadro exige uma análise mais detalhada do resultado 
final do estudo, pois ele não nos dá uma resposta direta (investir ou não investir) e sim 
possibilidades e riscos. A decisão final dependerá, além das possibilidades e riscos, da 
predisposição ao risco por parte dos investidores. 
 Em particular, para o caso estudado, a decisão de se investir é praticamente certa, já 
que não tivemos nenhuma iteração com o valor de VPL menor do que 0 (zero), o que 
significa 0% de chance de se ter prejuízo no investimento. Contudo tal decisão deve ser de 
responsabilidade dos diretores da cooperativa, pois além das informações técnicas aqui 
fornecidas existe um lado político a ser considerado. 
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