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Resumo 
 
Este artigo aplica conceitos de gerenciamento de riscos, geralmente já adotados no mercado 
financeiro. Inicialmente é realizada uma revisão sobre o VaR (Value at Risk) e também sobre 
a Simulação de Monte Carlo, que é um dos métodos para calcular esta métrica já bastante 
conhecida em finanças. Logo após apresenta-se uma derivação destes métodos em um 
ambiente corporativo, através de um conjunto de métricas registradas como 
CorporateMetrics™. Finalmente o artigo apresenta uma possível aplicação destes conceitos 
na gestão de custos, obtendo uma distribuição de probabilidades dos custos de um produto 
ou serviço pela aplicação da Simulação de Monte Carlo, possibilitando o cálculo dos 
parâmetros Valor Esperado e Desvio-Padrão dos custos. A partir daí o trabalho apresenta 
uma métrica que pode auxiliar na gestão de riscos em custos, o  Custo em Risco, ou seja, o 
maior valor para os custos de um produto ou serviço, em um determinado período, a um 
nível de significância definido.  
 
 
 
1. Introdução 
 
A intenção deste artigo é apresentar uma forma de adoção dos conceitos de gerenciamento 
de riscos, já bastante difundidos na área financeira, para a área de gestão de custos 
O gerenciamento de risco em finanças é realizado através de uma série de ferramentas e, 
entre elas, vem se destacando uma métrica que estima a máxima perda esperada, a um 
determinado nível de significância, para um período definido. Esta métrica é conhecida por 
“Valor em Risco” ou, simplesmente, VaR (Value at Risk). 
Para se calcular o VaR de uma carteira de investimentos são necessários conceitos básicos 
de estatística. Neste trabalho será adotado, dentre outros métodos apresentados, a 
Simulação de Monte Carlo (SMC) para o cálculo do Valor em Risco.  
. 
 
 
2. O Valor em Risco (VaR - Value-at-Risk) 
 
A evolução do debate sobre a necessidade de gerenciamento de riscos levou, segundo 
Mollica (1999), as instituições financeiras a tentar desenvolver sistemas internos que 
pudessem mensurar sua exposição total a perdas. 
O sistema que emergiu como Benchmark no mercado foi o Riskmetrics desenvolvido pelo 
banco americano JP Morgan.  
Segundo Dowd (1998), esta metodologia se originou quando um diretor do banco, Dennis 
Weatherstone, pediu aos seus subordinados que elaborassem um relatório de uma página 
que resumisse a perda potencial da instituição nas próximas 24 horas e lhe entregassem 
diariamente, pontualmente as 4:15, após o fechamento do mercado. Este relatório ficou 
conhecido como “relatório 4:15”.  



Para atender a solicitação do chefe, foi necessário uma mini revolução, procedimentos de 
informações sobre as carteiras foram estabelecidos, técnicas para resumir posições foram 
criadas, banco de dados construídos, procedimentos estatísticos selecionados (Mollica, 
1999). O resultado final foi a medida conhecida como Value-at-Risk (VAR) que leva em conta 
não só o risco individual de cada ativo, expresso estatisticamente no desvio padrão dos 
retornos, mas também as relações entre os diversos ativos dadas pelas correlações.O fator 
que consolidou o Riskmetrics como benchmark do mercado foi, sem dúvida, a 
disponibilização de um relatório técnico com todos detalhes da metodologia na página do JP 
Morgan na Internet. 
O Valor em Risco (VAR - Value-at-Risk) é uma ferramenta cada vez mais usada pelo 
mercado financeiro que resume, em um único número, a exposição total ao risco de uma 
carteira, empresa ou instituição financeira. 
Segundo JORION (1997), "o VAR sintetiza a maior (ou pior) perda esperada dentro de 
determinados períodos de tempo e intervalos de confiança". Partindo desse conceito, vemos 
que os primeiros passos para o cálculo do VAR envolvem a escolha do horizonte de tempo e 
do nível de confiança. Quanto menor o intervalo de tempo escolhido, mais antecipadas 
tendem a ser as detecções de problemas, embora sejam maiores os custos de 
acompanhamento. Nesse caso, o trade off vai depender do giro das atividades e da liquidez 
dos ativos em carteira.. 
A noção de risco de um portfolio está associada ao fato de que seu retorno em um dado 
período de tempo não ser conhecido de antemão. Ao contrário, existe um conjunto de 
retornos possíveis. As probabilidades de ocorrência de cada um dos elementos deste 
conjunto irão determinar, em última instância, o potencial de perda da carteira. Sob este 
aspecto, o ponto de partida para gerar uma medida de risco é o conhecimento da 
distribuição de probabilidades dos retornos, ou seja, da função que liga retornos possíveis a 
sua respectiva possibilidade de ocorrência expresso numa medida de probabilidade. 
Esta função permite que se faça uma afirmação probabilista a respeito das variações 
adversas de um portfolio. 
Define-se, genericamente, de acordo com Souza (1999), o Valor em Risco de uma carteira 
de valor Πt, no período t, como:  
 
Pr{∆Πt  <  VaRt } = α % onde:   ∆Πt  = variação no valor da carteira de preço Πt 
     α % = nível de significância 

Isto é, o VaR é a perda máxima esperada da carteira, a um nível de significância de α % (ou 
nível de confiança de 1 - α %), dentro de um horizonte de tempo determinado. 
No que se refere ao nível de confiança, não existem regras específicas, mas ele 
normalmente varia entre 95% e 99% de acordo com o grau de aversão ao risco. Escolhendo-
se um nível de 99%, por exemplo, espera-se que a cada 100 observações apenas uma 
indicará uma perda que supere o Valor no Risco 
È importante observar que, ainda segundo o autor, se trata de uma medida monetária, dado 
que a variável aleatória, nesse caso, é a variação de valor da carteira. Por exemplo, um VaR 
diário de R$ 100.000 com um nível de significância de 5%, equivale a dizer que uma perda 
maior ou igual a R$ 100.000 deve ser registrada a cada 20 dias, ou ainda, que de cada 100 
dias, apenas cinco deles devem ter perdas superiores a R$ 100 mil.  
A afirmação também pode ser feita da seguinte forma: a carteira tem 5% de probabilidade de 
gerar uma perda financeira maior ou igual a R$ 100 mil. Este valor é o VaR. 
 
 
 
 



3. Metodologias para cálculo do VaR 
 
Segundo Duarte Junior (2003) e Saliby e Araújo (2002), existem três metodologias para o 
cálculo do VaR: 

a) Metodologia Analítica. 
Utiliza métodos estatísticos padronizados para calcular as variações no valor do 
portfolio atual. Para isso, necessita considerar várias premissas para os fatores de 
mercado. Os parâmetros dos modelos são retirados de dados históricos. 

b) Metodologia da Simulação Histórica.  
Verifica-se as variações ocorridas nos fatores de mercado i em período histórico 
definido e aplica-se essas variações no portfolio atual levando em consideração o  
horizonte de tempo escolhido. 

c) Metodologia da Simulação Monte Carlo. 
ao invés de verificar as variações ocorridas nos fatores de mercado em período 
histórico, define-se as distribuições e seus respectivos parâmetros para as 
variações dos fatores de mercado. Define-se, também, a correlação existente entre 
esses fatores, normalmente tirada de dados históricos. Em seguida, simulam-se 
várias observações das possíveis variações dos fatores de mercado, verificando 
seus impactos no valor do portfolio atual. 
 

Em comum as três metodologias necessitam de um horizonte para cálculo do risco (1 dia, 1 
semana, etc.) , um nível de significância (1%, 5%, 10%, etc.), e dos preços e taxas 
relacionados aos ativos/passivos na carteira.  
Além disto, a metodologia analítica requer a estimação da matriz de correlações e de 
volatilidades, assim como a decomposição e mapeamento de ativos/passivos para fatores de 
mercado previamente selecionados, este último passo podendo levar a diferenças 
substanciais no VaR estimado. Na metodologia da simulação histórica os dados são 
diretamente usados como cenários para o cálculo do risco, ao passo que na simulação 
Monte Carlo os cenários são gerados aleatoriamente (de acordo com uma família 
paramétrica previamente selecionada como representativa das variações dos fatores de 
mercado). (Duarte Junior, 2003). 
Os métodos por simulação de Monte Carlo são considerados os mais robustos e os mais 
poderosos para o cálculo do Valor em Risco, pois contemplam uma grande variedade de 
riscos financeiros (Jorion, 1997). Todas as variáveis dos modelos podem ser tratadas como 
probabilísticas caso isto venha a ser de  interesse. 
 
 
 
4. A Simulação de Monte Carlo e sua aplicação em Orçamento de Capital 
 
O Método de Monte Carlo é uma expressão 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.  



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 Harvard 
Business Review em 1974. 
Para a construção de um modelo em avaliação de investimentos, fazendo uso da Simulação 
de Monte Carlo, segue-se uma seqüência lógica, conforme abaixo: 
• Construção de um modelo básico das variações dos fluxos de caixa futuros provocados 

pelo investimento em questão. 
• Projeção de vários de várias simulações, onde em cada uma delas são gerados valores 

aleatórios para o conjunto de variáveis de entrada e parâmetros do modelo que estão 
sujeitos a incerteza. 

• Para cada variável que influência o diagrama de fluxos de caixa do investimento, 
estabelece-se, uma distribuição de probabilidades acumuladas. 

• Gera-se valores aleatórios para cada variável de acordo com suas probabilidades de 
ocorrência. 

• Efetua-se a operação repetidas vezes, até obter uma distribuição de probabilidades do 
indicador econômico escolhido, normalmente o Valor Presente Líquido (VPL) ou a Taxa 
Interna de Retorno (TIR). 

 
Da distribuição do indicador econômico gerada obtém-se parâmetros como o Valor Esperado  
e o Desvio Padrão deste indicador. Através destes parâmetros pode-se alcançar uma série 
de resultados de interesse do analista: a probabilidade de inviabilidade de um investimento, 
o intervalo de confiança, o mínimo valor do indicador para um nível de significância adotado, 
entre outros. 
Na figura 1 temos uma representação gráfica de uma avaliação de investimento de capital 
envolvendo uma Simulação de Monte Carlo. 
 

Fig. 1 – Fluxograma de simulação para Orçamento de Capital 
Fonte: Casarotto e Kopittke (2002) 

 
 
 



5. As Métricas Corporativas - CorporateMetrics™ 
 
Muitas empresas têm demonstrado interesse na compreensão de como os princípios do 
Valor em Risco, que foram inicialmente desenvolvidos para o gerenciamento de risco de 
mercado em um ambiente financeiro pode ser aplicado em um ambiente corporativo. (Lee at 
all, 1999). O Riskmetrics Group,  que surgiu como uma divisão do banco americano JP 
Morgan, desenvolveu um conjunto de métricas denominado CorporateMetrics™.  

 
Tanto as CorporateMetrics como a métrica VaR são metodologias para medir o impacto 
potencial das mudanças das variáveis de mercado sobre os resultados econômico-
financeiros. O foco das CorporateMetrics é sobre o impacto potencial sobre os resultados de 
uma empresa em relação aos resultados projetados para um determinado período. Como 
exemplo, a incerteza em alcançar as metas anuais de lucro. O horizonte de tempo sobre os 
quais os resultados financeiros podem ser afetados tendem a ser maiores que no caso do 
VaR, variando de 1 mês a 24 meses ou mais. 
Em um ambiente corporativo, a incerteza nos futuros lucros e fluxos de caixa é causada não 
apenas pela incerteza em uma variável básica da empresas (por exemplo, volume de 
vendas), mas também por outros numerosos riscos, incluindo o risco de mercado. O risco de 
mercado pode aparecer devido a uma série de fatores, entre eles a exposição às variações 
cambiais, às taxas de juros, às despesas ou receitas sensíveis aos preços de commodities.  
 

 
 

6. Algumas Métricas Corporativas conhecidas 
 
Apresenta-se, a seguir, algumas Métricas Corporativas que tem sido utilizadas por algumas 
empresas, como as do setor de energia (Nascimento, 2002): 
 

• EaR, Earnings-at-Risk que é a máxima perda dos resultados, relativa a uma 
determinada meta, que poderia ser experimentada devido ao impacto dos riscos de 
mercado, sobre um determinado conjunto de exposições, para um determinado 
período e nível de confiança; 
 
• C-FaR, Cash-Flow-at-Risk, derivada da métrica anterior, mas referente às perdas 
nos fluxos de caixa líquidos gerados; 

 
• PaR, Profit-at-Risk, derivada da métrica anterior, mas referente às perdas nos lucros 
de projetos, de contratos ou de carteiras, no Valor Presente. 

 
Além destas métricas pode ser definida uma série de outras, de acordo com a necessidade 
de gerenciamento de risco da empresa. A métrica que é apresentada neste artigo se 
relaciona aos custos dos produtos e serviços de uma empresa. 
 
 
 
7. O Gerenciamento de Risco em Custos 
 

• Qual o valor esperado do custo de um produto?  
• Qual o desvio padrão deste custo? 
• Qual a probabilidade do custo ultrapassar ao valor máximo para obtenção de lucro? 
• Qual o máximo custo no próximo mês? 



 
São respostas a questões como estas que nos subsidiam no gerenciamento de risco de 
custos. Com o auxilio da Simulação de Monte Carlo poderemos obter estas respostas. 
Independentemente do sistema de custos adotado pela empresa, uma das preocupações 
dos profissionais da área é a flutuação dos custos dos produtos ou dos serviços. Os custos 
dos objetos de custos podem flutuar devido a muitas variáveis, grande parte delas externas à 
empresa. As variações podem ocorrer nos preços das matérias-primas, das embalagens, da 
Mão-de-obra direta e indireta, da energia elétrica e de todos os custos indiretos. Podem 
ocorrer variações, também, nas quantidades consumidas de todos os elementos de custos.  
Serão consideradas como “variáveis” de nossa função custos todos os itens que compõem o 
custo de um produto ou serviço, sejam custos fixos ou variáveis em relação à produção. 
A função custos pode ser escrita, de uma forma simplificada, assim: 
 

C = f(Mk, Qk, Txk, MOk, CIk)  
 
Onde:  
C – Custo de um produto ou serviço 
Mk – Preço do material k 
Qk – Quantidade do Material K 
Txk, - Taxa de Mão-de-obra k  
MOk – Quantidade da Mão-de-obra k 
Cik – Custo Indireto k 

 
 
Estabelecida a equação de custos, que depende do processo produtivo e do sistema de 
custos adotado pela empresa, passa-se à geração de cenários. 
Para a geração dos cenários deve-se estabelecer distribuições de probabilidades para as 
variáveis consideradas. Estas distribuições de probabilidade podem ser baseadas nas 
projeções extraídas de distribuições de freqüências passadas e nas previsões de 
especialistas. É claro que as dificuldades serão maiores para produtos novos, mas é melhor 
prever uma faixa de possibilidades para as variáveis, considerando os valores extremos, 
otimistas e pessimistas, do que trabalhar apenas com o valor mais provável de cada variável.  
A partir das distribuições das variáveis gera-se uma grande quantidade de valores de custos, 
simulando os valores para as diversas condições, levando em conta as distribuições de 
probabilidades das variáveis de entrada. 
Pode-se, então, construir uma distribuição de freqüência dos custos, verificar sua 
normalidade e calcular os parâmetros mais importantes, como a média - que é o Valor 
Esperado do custo – e o desvio-padrão dos custos.  
Quanto maior o desvio-padrão, maior é a variabilidade dos custos e maior o risco. 
Abre-se, então, um leque de possibilidades de resultados de interesse para a administração. 
A partir destes parâmetros pode-se obter probabilidades de ocorrência de custos acima ou 
abaixo de valores críticos determinados. 
Pode-se calcular, por exemplo, qual a probabilidade do custo ser superior ao custo-padrão. 
Também se pode estimar a probabilidade do custo ser maior, ou menor, ao valor que levaria 
a empresa a obter um lucro mínimo estipulado, que poderia ser zero, por exemplo. Assim, é 
possível conhecer, de antemão, qual a probabilidade de a empresa vir a ter prejuízo devido ã 
variação dos custos. 
A um determinado nível de significância, o empresário pode conhecer valores máximos e 
mínimos de custo, em um intervalo de confiança. 
 



Além disso, pode-se encontrar o máximo valor que os custos podem atingir no próximo 
período a um nível de significância α % . 
A este valor máximo de custos, denominaremos, aqui, de Custo em Risco ou, simplesmente 
CaR.  
 
 
 
8. O uso da simulação de Monte Carlo na determinação do Custo em Risco – 

CaR – um exemplo hipotético  
 
Este exemplo, extremamente simples, tem como objetivo apresentar a aplicação da 
metodologia e a apresentação de alguns resultados possíveis oriundos desta aplicação.  
 
Suponha um produto que tenha a seguinte composição de custos:  
 
Símbolo Descrição Valor mais provável 

M1 Valor por unidade da Matéria-prima 1  $ 70,00 
Q1 Quantidade da matéria-prima 1 no produto 14 unidades 
M2 Valor por unidade da Matéria-prima 2 $ 1300,00 
Q2 Quantidade da matéria-prima 2 no produto 1,0 unidades 
Tx1 Taxa de mão-de-obra por tempo $ 35,00 
MO1 Tempo de mão-de-obra no produto 250 unidades 
CI1 Custo indireto aplicado ao produto $ 100,00 

Tabela 1 – Variáveis que compõem os custos 
 
O custo calculado através dos valores mais prováveis é: 
 

C = $ 11.130,00 
 

Mas este é apenas um único valor, que considera só os valores mais prováveis das variáveis 
de entrada. Se há a consciência de que os itens que compõem o custo de um produto são 
tão variáveis, porque utilizar apenas um valor para cada?. Através da Simulação de Monte 
Carlo pode-se obter uma faixa de resultados possíveis dos custos do produto e extrair 
parâmetros de importância. A seqüência de procedimentos adotada é mostrada a seguir: 
 
a) Estabelecer as distribuições de probabilidades das variáveis que compõem os custos: 
 

M1 Q1 M2 Q2 Tx1 MO1 CI1 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 
60 10 12 10 1200 30 0,8 30 30 25 200 15 90 35
70 40 14 60 1300 40 1,0 60 35 60 250 50 100 45
80 35 16 30 1400 30 1,2 10 45 15 280 35 120 20
90 15     

Tabela 2 – Valores e distribuições de probabilidade das variáveis de custos 
 
Quando se trabalha com apenas um valor para cada item que compõem um custo, 
normalmente o valor mais provável, há uma condição particular implícita de que há 100% de 
possibilidade de ocorrência para aquele valor. Uma rápida análise do histórico dos itens de 



custos pode demonstrar que estes variam e, as vezes, muito. Mesmo com pequenas 
probabilidades de ocorrência, alguns valores extremos deveriam ser considerados. 
 

b) Obter as distribuições de probabilidade acumulada de cada variável: 

 
M1 Q1 M2 Q2 Tx1 MO1 CI1 

Valor % 
acum 

Valor % 
acum 

Valor % 
acum

Valor % 
acum

Valor % 
acum

Valor % 
acum 

Valor % 
acum

60 10 12 10 1200 30 0,8 30 30 25 200 15 90 35
70 50 14 70 1300 70 1,0 90 35 85 250 65 100 80
80 85 16 100 1400 100 1,2 100 45 100 280 100 120 100
90 100     

Tabela 3 – Distribuições de probabilidades acumuladas 

c) Com o uso da função de custos, gerar um grande número de cenários. Os cenários são 
gerados através de números aleatórios entre 0 e 100 que são comparados aos percentuais 
acumulados e relacionados aos valores de custos da tabela 3.  

Por exemplo, gerado o valor aleatório 31, mostrado na primeira linha da tabela 4, obtém-se o 
valor de 70 para a matéria-prima 1, de acordo com tabela 3 (31 é menor que 50, mas maior 
que 10, sendo relacionado ao valor 70). A tabela 4 apresenta a geração de 1000 valores de 
custos. 

 
SIMULAÇÃO 

N M1 Q1 M2 Q2 Tx1 MO1 CI1 Custo 
 Val Alea Val Alea Val Alea Val Alea Val Alea Val Alea Val Alea Valor 

1 80 67 16 72 1400 76 1,0 43 35 57 250 44 90 0 $11.520,00 
2 80 74 16 100 1300 60 0,8 3 35 50 280 69 100 45 $12.220,00 
3 70 13 14 33 1400 91 1,0 87 35 69 250 39 90 14 $11.220,00 
4 80 58 16 96 1300 48 1,0 52 35 52 280 97 100 38 $12.480,00 
5 80 56 14 32 1400 80 1,0 89 35 37 250 23 90 34 $11.360,00 
6 70 17 14 27 1200 24 1,0 59 45 88 280 67 90 8 $14.870,00 
7 80 51 14 20 1300 31 1,0 62 45 100 200 3 100 72 $11.520,00 

....       
999 70 35 16 75 1200 0 1,0 62 35 30 200 6 90 13 $9.410,00 

1000 90 90 14 46 1300 52 0,8 14 30 16 250 64 120 82 $9.920,00 
Tabela 4 – Resumo de 1000 valores de custos simulados 

 

d) A distribuição de freqüência dos valores de custos, assim como a distribuição de 
freqüência acumulada, são construídas e apresentadas na tabela 5. 

 



Classes   Distribuição de
Freqüência 

Distribuição 
Acumulada 

6000 a 8000 1 1 
8000 a 10000 199 200 

10000 a 12000 499 699 
12000 a 14000 241 940 
14000 a 16000 60 1000 

Tabela 5 – Distribuições de freqüência simples e acumulada 

A figura 1 mostra o gráfico das distribuições da tabela 5. 
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Figura 1 – Gráfico das distribuições de freqüência simples e acumulada 

e) Verifica-se a normalidade da distribuição e calcula-se a média (Valor Esperado) e o 
desvio-padrão dos 1000 valores, com a utilização de softwares específicos ou planilha 
eletrônica. 

Valor Esperado do custo: 

 E(custo) = $ 11.380,00 

Observa-se que o Valor Esperado do custo de um produto é diferente do custo calculado 
apenas com os valores mais prováveis das variáveis ($ 11.130,00). O Valor Esperado 
considera todas as distribuições das variáveis, incluindo o otimismo e o pessimismo dos 
avaliadores. 

Desvio- padrão do custo: 

DP(custo) = $ 1.510,00 

O risco dos custos é evidenciado por este parâmetro, que mede a dispersão dos custos em 
relação à média. 



A probabilidade de ocorrência de custos acima ou abaixo de pontos críticos pode agora ser 
estimada. Por exemplo, a probabilidade de encontrar custos acima do valor calculado 
apenas com os valores mais prováveis é computada abaixo: 

P(custo > 11.130,00) = 57 % 

Este resultado mostra a fragilidade de se trabalhar apenas com valores determinísticos. Pois 
existem 57% de chances de encontrarmos valores superiores a $ 11.130,00. Em outras 
situações pode-se encontrar 60%, 70% ou até chances maiores. E, normalmente, se 
trabalha com valores únicos, e não com faixas de valores, aceitando-se que o custo de um 
produto é determinístico. E não é. 
Se, por exemplo, o máximo custo do produto para que a empresa obtenha lucro é de 
$12.500,00, valor obtido através do conhecimento do preço de mercado, dos impostos e 
despesas, a probabilidade de obtermos lucro é de : 

P(Custo < 12.500,00) = 80% 

Se apenas os custos deste produto forem variáveis há uma chance de 80% de a empresa 
obter lucro. Os vários fatores de risco que contribuem para que o custo seja maior que 
$12.500,00, em conjunto, fazem com que se tenha uma probabilidade de 20% de prejuízo, 
caeteris paribus.  
Além destes resultados, muitos outros podem ser compilados, criando subsídios para 
tomada de decisão e para um gerenciamento mais efetivo dos custos. 
 
O cálculo do Custo em Risco - CaR 
Finalmente, qual é maior custo que a empresa pode incorrer no próximo período?  
Para calcular este resultado deve-se definir qual o nível de significância e qual o período. O 
nível de significância a adotado é de 5%, ou seja, haverá 5% de probabilidade de termos 
valores maiores do que o calculado.  Se os dados de custos das variáveis foram coletados 
em uma base mensal, o período será mensal. 
 

P(Custo > CaR) = 5% 
 
O máximo valor do custo, em um mês, a um nível de significância de 5% é de $13.640,00. 
 

CaR = $13.640,00 
 
 
 
9. Considerações finais 
 
Para gerenciar o risco dos custos em uma empresa é importante que se possa medir a 
variabilidade destes custos. Esta dispersão depende de muitos fatores, internos e externos à 
empresa, que em grande parte das vezes não são controláveis. Estes fatores nunca atuam 
sozinhos. Mas, por outro lado, se for possível medir a variabilidade dos custos e identificar 
de que forma cada fator contribui para esta variabilidade e sua influência na obtenção de 
resultados críticos para a empresa, será mais fácil atuar sobre os fatores que podem ser 
controlados. 
Se, há muitos anos atrás, seria impossível, ou muito difícil, obter apoio computacional para 
realizar as simulações encontradas aqui, hoje basta um microcomputador com uma planilha 
eletrônica, disponível em qualquer empresa. 



Para calcular os parâmetros aqui indicados basta prever faixas de valores para as variáveis 
de entrada, e não apenas um valor único. É uma condição mais realista do que afirmar que 
há 100% de chance de ocorrer um valor para cada variável. Mesmo na falta de dados 
históricos para apoiar as previsões, ainda é melhor entrar com mais do que uma estimativa, 
podendo ser estimativas otimistas e pessimistas dadas por especialistas.  
A metodologia acima suporta que um ou muitos valores de dados de entrada possam ser 
considerados.  
Finalmente, após a inserção dos dados probabilísticos, e através da Simulação de Monte 
Carlo, a metodologia permitiu calcular diversos resultados de interesse para a gestão de 
riscos de custos de uma empresa, entre eles, o valor máximo de custo de um produto ou 
serviço no próximo período. Este trabalho procura contribuir para a gestão de custos da 
empresa ao utilizar técnicas já consagradas em no gerenciamento de risco em finanças.  
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