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1. Introdução 

1.1 - Apresentação do tema e delimitação do problema. 

 A partir da década de 90, com a implementação do Plano Real e a consequente 

estabilização da economia, o estudo da análise de risco de operações financeiras e 

não-financeiras ganhou enorme impulso. Com a economia estável, a simulação de 

cenários passou a ser uma tarefa possível e confiável. O gerenciamento de riscos de 

mercado, crédito, operacionais ou legais passou a ser uma necessidade permanente 

dos gestores. Nas empresas, em geral, deseja-se saber, com dose razoável de 

confiança, o risco de não pagamento inerente aos financiamentos concedidos a seus 

clientes (risco de crédito); o risco advindo de falhas humanas dentro da organização 

(risco operacional); o risco de ser acionada legalmente por seus stakeholders 

(funcionários, credores, concorrentes, clientes e comunidade) (PEROBELLI 2005). Tal 

análise é vital para o gerenciamento do fluxo de caixa e para a tomada de decisões 

corporativas. Com o intuito de acelerar essa análise, diversos softwares são 

oferecidos com a capacidade de modelar e simular os riscos de mercado e “atacar” 

problemas tais como (a) a variação nos preços formados no âmbito do mercado 

financeiro: juros, câmbio, commodities,etc. (b) a  flutuação na demanda do mercado 

consumidor e (c)  na oferta dos insumos utilizados no processo produtivo. Todos esses 

fatores são capazes de afetar, de modo impactante, a capacidade financeira e 

solvência da empresa e isso revela o quão importante é o estudo desse tema de forma 

aprofundada. 

1.2 -  Objetivos  

O objetivo geral desse trabalho é executar modelagens de risco em diversos 

cenários e situações, envolvendo empresas financeiras e não financeiras. Pretende-

se utilizar dados históricos para fornecer os parâmetros de entrada necessários para 

a simulação, que, em uma segunda etapa, utiliza a técnica de Monte Carlo de números 

aleatórios. Pretende-se também simular cenários-teste, onde já se conhece o 

resultado, para verificar a eficiência e eficácia da simulação. Particularmente os 

objetivos específicos são modelar os riscos nos mercados de (a) linha branca; (b) 

aplicações financeiras e (c) fluxo de caixa, utilizando-se o software “Crystal Ball” da 

Oracle, avaliando se as técnicas de modelagem e simulação fornecem resultados 

úteis e confiáveis. 
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1.3 -  Justificativa  

 A análise de investimentos geralmente é feita através da abordagem 

determinística e estocástica, que assume as variáveis como exatas, onde a entrada 

de dados assume valores no melhor e pior cenário, não sendo possível determinar as 

possibilidades entre os extremos. A modelagem e simulação da análise de risco 

permite fazer-se uma previsão (forecast) da evolução temporal de um sistema, dadas 

(a) as suas séries históricas de dados e (b) um modelo de geração de dados aleatórios 

que leve em consideração os dados históricos de entrada. Os possíveis cenários 

resultantes são obtidos, cada um com sua probabilidade de ocorrência, e isso fornece 

uma ferramenta útil para que os gestores possam tomar decisões em tempo hábil. 

Nesse sentido, o projeto se justifica através das simulações de diversas decisões e a 

escolha daquela que atenda a um determinado conjunto de parâmetros pré-

especificados. O processo de simulação apresenta várias qualidades positivas para 

os gerentes. Ele permite que as alternativas de decisão em um sistema complexo 

(como por ex, o fluxo de caixa) possam ser comparadas, levando a uma avaliação 

natural das interações existentes entre as diversas variáveis do sistema.  Outra 

qualidade é a simulação em diferentes cenários, muitos dos quais não ocorrem no 

quotidiano do mercado financeiro, como quedas e altas repentinas. 

 

2. Fundamentação Teórica 

Essas técnicas de simulação de fluxo de caixa foram implementadas no Brasil 

inicialmente pela RiskControl, em parceria com a Consultoria Tendências, que 

estudaram um modelo que considerava cenários probabilísticos para os fatores de 

risco, apoiados em modelos macroeconômicos estruturais (LAROQUE 2003), onde os 

modelos econômicos estruturais fazem uso da estrutura sugerida pela teoria 

macroeconômica na formulação de suas previsões. Posteriormente, Varanda Neto 

(NETO 2004) publicam o trabalho que seria o pioneiro dos modelos atuais. Nesse 

artigo, os autores mensuram o fluxo de caixa em risco da empresa geradora de 

energia AES Tietê S/A. As variáveis macroeconômicas capazes de impactar a receita, 

foram consideradas aleatórias, sendo simuladas pela técnica de Monte Carlo, 

adotando como entrada estatística o Movimento Browniano Geométrico. Esse 

enfoque difere dos propostos pelos trabalhos anteriores, nos quais a estrutura da 

previsão seguia os modelos de séries de tempo.  
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Nesse trabalho adotaremos a modelagem de risco sugerida pela idéia de 

Varanda Neto, utilizando o software “Crystal Ball” da Oracle, para a geração de 

estatísticas de cada cenário e para a posterior aplicação da técnica de Monte Carlo. 

 

3. Materiais e Métodos 

Os sujeitos a serem estudados nesse projeto são as empresas financeiras e 

não-financeiras nas quais o risco diário das operações é um parâmetro relevante na 

tomada de decisões diárias pelos gestores.  

Na análise de risco serão empregados dados de séries históricas que deverão 

ser obtidos nas empresas que serão analisadas. Esses dados, em geral, são de 

conhecimento público pois se tratam de dados “do passado” da empresa.  As 

ferramentas computacionais a serem utilizadas consistem no programa “Crystal Ball”, 

da empresa Oracle, que possui uma versão estudantil. O computador a ser utilizado 

será o próprio laptop da bolsista, que possui capacidade de processamento e memória 

suficientes para a tarefa. 

 Os procedimentos a serem adotados são de natureza simples pois envolvem 

apenas o tabelamento de dados e a execução do programa de simulação em diversos 

cenários, o que envolve apenas a mudança nos parâmetros de entrada. 

 A análise estatística dos dados é a parte mais complexa do trabalho e será 

executada pelo software “Crystal Ball”. É importante o pleno domínio do software para 

que se possa interpretar o significado de cada parâmetro de entrada e o que a sua 

mudança implica nos resultados finais da simulação. 
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