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Resumo 

 

Adquirir produtos com qualidade e preços baixos tornou-se uma obsessão para o consumidor, 

principalmente, nas concorrências em que o menor preço é exigido e nos leilões reversos, 

realizados por meio eletrônico ou não. A fixação de preços de venda para projetos, produtos 

e/ou serviços adquire, a cada dia, maior importância. Torna-se uma atividade estratégica e um 

dos grandes desafios para os gestores e, porque não dizer, um dos seus grandes temores. Em 

um mercado global e altamente competitivo, o dimensionamento de preço pode influir na 

decisão de compra do consumidor: o estabelecimento de valor e qualidade que atendam à sua 

expectativa favorece a venda do produto, ou projeto, já um preço mal dimensionado pode 

fazê-lo refugar ofertas e levar a empresa a resultados indesejados. Estudos mostram que a 

precificação “custo acrescido”, ainda hoje, é a técnica mais utilizada pelas empresas, para 

cumprir essa função. Porém, definir o preço, com base neste modelo e considerar apenas um 

valor de custo determinístico, poderá levar a empresa a decisões errôneas e riscos 

desnecessários. Sabe-se que o preço sofre influência de uma série de fatores ligados ao custo e 

ao mercado que, de certa forma, contêm certo grau de incerteza, porém é nos custos que estas 

incertezas tornam-se mais latentes. Então, não se pode deixar de considerá-las no processo de 

precificação da empresa. Este trabalho, baseado nos conceitos propostos pelo RiskMetrics, 

como o VaR e, principalmente,  nas CorporateMetrics, propõe e aplica, em uma empresa de 

alta tecnologia, um modelo de precificação denominado Preço baseado no Custo em Risco (P-

CeR), que aborda os custos incorridos não mais de maneira determinística, mas de forma 

estocástica, levando em consideração os riscos inerentes aos parâmetros que o compõem. O 

modelo mostrou ser uma ferramenta útil e flexível aos gestores, oferecendo uma maior 

visibilidade na definição do preço de venda, visibilidade essa que pode levar a organização a 

conquistar mercado, superar a concorrência e crescer com lucratividade. 

    
Palavras chaves: Preço; Risco; Gestão de risco; RiskMetrics; Valor em Risco (VaR); 

CorporateMetrics; Leilão reverso; Concorrência de menor preço.  

 

 
 
 
 



 

Abstract 

 

Purchasing high quality and low price products has become a consumer fixation, mainly 

where the lowest price is demanded and in reverses auctions, whether electronic or not.  The 

importance of establishing retail prices of projects, products and services has been increasing.  

Therefore, it has become a strategic and challenging task for managers while also being one 

of their great fears.  In a global and highly competitive market, price setting may influence 

consumers’ buying choices: a product’s value and quality, which meet their expectations, will 

sell a product or project.  On the other hand, a price inaccurately fixed may turn offers down 

and lead a company into unwished results.  Research shows that markup pricing method is 

still the most common technique used by companies.  However, fixing a price based on this 

method and taking into account a deterministic cost value may lead a company into making 

the wrong decisions and taking unnecessary risks.  Prices undergo the influence of several 

costs and market related factors, which, somehow, have some kind of uncertainty risk.  

Nevertheless, when one is dealing with costs this uncertainty becomes more latent.  

Therefore, they must be taken into consideration in the company’s pricing process.  The 

present research study, based on RiskMetrics concepts such as VaR and, mainly, 

CorporateMetrics, proposes and applies a pricing model named Cost at Risk based Price (P-

CeR) in a high technology venture.  The model approaches costs incurred stochastically 

instead of deterministically and takes into account the risks inherent to their composing 

parameters.  The model has proven to be a useful and flexible tool, which offers to managers 

greater understanding when fixing retail prices.  That understanding may assist organizations 

to reach a market, overcome their competitors and grow profitably.   

 
Key words: Price, Risk, Risk Management, RiskMetrics, Risk Value, CorporateMetrics, 

Reverses auctions, Lower price competition. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Considerações iniciais 
 

Este capítulo descreve, brevemente, a abordagem deste trabalho e apresenta os 

motivos que conduziram à escolha do tema, dos seus objetivos, do problema de pesquisa, das 

hipóteses e das suas contribuições, bem como a estrutura e a metodologia científica 

empregada no seu desenvolvimento. 

 

1.2 Justificativa do tema 
 

“Tudo na vida é administração de risco, não sua eliminação.”  

     Walter Wriston, ex-presidente do Citicorp 

 De acordo com Jorion (2003, p.3), os negócios das empresas estão relacionados à 

administração de riscos os quais devem ser monitorados cuidadosamente, visto haver a 

possibilidade de acarretarem grandes perdas. 

Perdas essas presenciadas nas últimas décadas pelo mercado financeiro como as que 

envolveram o banco inglês Barings, a Metallgesellschaft, o Daiwa, a WorldCom, a Enron, os 

bancos brasileiros Nacional e Santos. E, mais recentemente, a crise americana do subprime, 

desencadeada a partir de 2006, que culminou, em 2008, com a insolvência, com a concordata 

e com as perdas financeiras colossais de diversas empresas como, por exemplo, a Fannie Mae, 

a Freddie Mac, o Lehman Brothers, o Citigroup, o Merrill Lynch, o Northem Rock, o UBS, o 

Société Générale, e as empresas industriais brasileiras Sadia, Aracruz Celulose e Votorantim, 

repercutindo fortemente sobre as bolsas de valores de todo o mundo.  

Diante destes fatos, a administração de risco, nos últimos anos, transformou-se no foco 

principal das organizações financeiras e não financeiras que visam à maximização de seus 

valores e à minimização dos efeitos de uma perda. Assim, prever e antecipar cenários que 

poderão tornar-se realidade nas empresas é um dos mecanismos mais importantes, para 

gerenciar o futuro de uma organização e, consequentemente, é um fator que deve ser utilizado 

para diminuição do risco.   

Diversos estudos a respeito de risco foram e estão sendo desenvolvidos na área 

financeira. Entre esses, vem se destacando uma métrica conhecida por “Valor em Risco” ou, 

simplesmente VaR (Value at Risk), que, segundo Jorion (2003, p.vii), sintetiza a maior (ou 

pior) perda esperada dentro de determinados períodos de tempo e de determinado intervalo de 
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confiança e sua técnica representa um avanço nas medidas convencionais de risco. Destaque 

este corroborado pela ISDA (International Swap and Derivatives Association) onde a medida 

considerada apropriada pela maioria dos profissionais para avaliar o risco é a que leva em 

consideração alguma forma de Valor em Risco. 

 Deste modo, a administração de risco, adotando uma forma de Valor em Risco, 

também deve ser considerada pelos gestores na sua política de preço e de custos, visto que 

existe uma variabilidade em relação aos parâmetros de entrada que os compõem.      

Segundo Paleologo (2004), a precificação “custo acrescido” está em uso desde o final 

do século 18 e, ainda hoje, é a técnica mais utilizada pelas empresas. Porém, ao definir seu 

preço, com base em um valor de custo determinístico, a empresa poderá estar sendo levada a 

uma decisão com a qual nem sempre obterá o resultado esperado. 

Por exemplo, ao assumir, numa visão extremamente simples, que o preço de um 

projeto, produto ou serviço, para um custo determinístico de R$ 40,00, é R$ 50,00, estamos 

dizendo que a empresa está obtendo um ganho de R$ 10,00 equivalente a um mark-up de 25% 

sobre o custo de R$ 40,00. Mas, qual seria a sua perda se os custos excedessem este valor ou 

se o mercado não absorver esse preço pré estabelecido? Ou, em outro exemplo, se a empresa 

está participando de uma concorrência ou de um leilão reverso, muito comum nos dias de 

hoje, onde o menor preço é o vencedor, qual seria o preço mínimo, com o menor risco de 

perda, que ela estaria disposta a oferecer?    

Sabe-se que o preço de um produto, projeto ou serviço sofre influência do seu custo, 

além de uma série de fatores como a estrutura do mercado, o ciclo de vida do produto, ou, se 

o produto é inovador ou é mercadoria, produto primário (commodity), de fatores como: 

remuneração do capital investido, impostos, exigências governamentais entre outros. Todas 

essas influências contêm certo nível de incerteza e podem afetar os ganhos da organização. 

Assim sendo, essas incertezas ou dúvidas quanto à validade do resultado obtido para o preço 

não podem ser desconsideradas. 

Este trabalho mostra as principais abordagens para estabelecimento do preço de venda 

e para o cálculo do custo. Apresenta os principais tipos de leilões e enfoca os conceitos 

propostos pelo RiskMetrics, discutindo o VaR, o CVaR e as CorporateMetrics, que serão 

detalhados no capítulo 2. A partir daí, propõe e simula um modelo de precificação, 

denominado Preço baseado no Custo em Risco (P-CeR) que abriga as características 

essenciais de incerteza advindas dos parâmetros de custo que compõem esse preço, aplica-o 

em projetos de uma empresa de alta tecnologia e apresenta seus resultados. A concorrência na 

oferta destes tipos de projetos é acirrada, principalmente nos leilões reversos, e o modelo 
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oferece uma visibilidade maior aos gestores tanto na definição do preço de venda como na 

administração de risco contribuindo, assim, para um crescimento com lucratividade. 

  

1.3 Contribuição do trabalho 

 

Este trabalho espera contribuir para um processo de precificação mais dinâmico e 

eficiente que leve a organização a ser mais agressiva na sua política de preço, principalmente, 

em leilões reversos ou concorrências decididas em função do menor preço. Ao adotar o risco 

como premissa nesse processo o trabalho procura auxiliar no gerenciamento de preços e 

custos frente às volatilidades presentes. Espera-se colaborar para a diminuição do risco de 

margem de lucro e margem de contribuição negativa, contribuindo para agilizar as decisões 

de preço que visam superar a concorrência, aumentar as chances de sucesso no mercado e 

reduzir o risco de prejuízo. Além disso, espera-se contribuir com os estudos de riscos que vêm 

sendo desenvolvidos pela academia. 

 

1.4 Problema de pesquisa 

 

Quais são as perdas esperadas com a utilização do indicador de custo em risco nas 

decisões de apreçamento em projetos de alta tecnologia quando da participação em leilões 

reversos e em concorrência de menor preço?   

 

1.5 Objetivos 

 

Desenvolver um modelo alternativo de preço que utilize os conceitos de risco e que 

sirva de subsídio na precificação de projetos, principalmente, para leilões reversos e 

concorrências decididas pelo menor preço.  

 

1.6     Hipótese 

 

H1 - O apreçamento de projetos com base no modelo de “custo acrescido” é mais 

acurado, para a determinação da margem de contribuição, em um contexto de custos 

aleatórios, que em um contexto determinístico. 
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1.7 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho é dividido em cinco capítulos, que são apresentados a seguir: 

 

1. O primeiro capítulo é composto por: introdução em que se mostra a tendência das 

empresas em incorporar o gerenciamento de risco em suas decisões; justificativa 

do tema escolhido; problema de pesquisa; hipóteses; objetivos; contribuições; 

estruturação e metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho. 

 

2. O segundo capítulo desenvolve o referencial teórico abordando as técnicas de 

precificação, os modelos de custeio e os modelos de leilões. Apresenta os 

conceitos de risco, suas formas de gerenciamento e mensuração abordando 

técnicas como o VaR, o CVaR e as CorporateMetrics.  

 

3. O terceiro capítulo, apresenta os procedimentos metodológicos, modela um 

sistema de precificação, desenvolvido a partir da metodologia VaR - Value at risk 

e, principalmente, das CorporateMetrics, que incorpora o Custo em Risco.   

 

4. O quarto capítulo aplica este modelo em 3 projetos de uma empresa de alta   

tecnologia, analisando e interpretando os seus resultados. 

 

5. O quinto capítulo apresenta as conclusões obtidas e as recomendações para 

futuros trabalhos.  

 

1.8  Metodologia do trabalho 
 

A metodologia adotada neste trabalho, de acordo com a sua natureza, é denominada 

pesquisa aplicada. Ela caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos (SILVA 

e MENEZES, 2005, p. 20).  

Com base em seus objetivos gerais, ela é definida como pesquisa exploratória que, 

segundo Gil (2003, p.25), visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento é bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Envolve 
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levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

Sob a forma de abordar o problema, pode-se defini-la como uma pesquisa quantitativa. 

Ela, segundo Diehl et al. (2004, p.51), caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas. 

Pesquisa baseada em modelos quantitativos, de acordo com Bertrand (2002), pode ser 

classificada como geração de conhecimento racional. Parte do princípio que podemos 

construir modelos objetivos que expliquem parte do comportamento dos processos reais, ou 

que podem capturar parte dos problemas de tomada de decisão enfrentados pelos gestores na 

vida real. Entre esses modelos e os estudos do tipo quantitativo este trabalho adotou o 

proposto por Mitroff et al. (1974) denominado modelagem e simulação, que será detalhado no 

capítulo 3, e é representado pela figura 1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelagem e simulação - Modelo de pesquisa proposto por Mitroff (1974) 

Fonte: Mitroff (1974) 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Considerações iniciais 
 

Este capítulo comenta as abordagens para o estabelecimento do preço de venda de um 

produto ou serviço, os principais conceitos e sistemas de custos, apresenta os modelos de 

leilões e enfoca os conceitos de risco, suas formas de mensuração e gestão, com base, 

principalmente, nos conceitos propostos pelo RiskMetrics abordando, sobretudo, o VaR – 

Value at risk., e as CorporateMetrics. 

 

2.2 Abordagens para o estabelecimento do preço de vendas 
 

A ação de estabelecer o preço para um produto ou serviço é um desafio para os 

gestores e, porque não dizer, um de seus grandes temores, porque, além de sua importância, 

os mecanismos para desenvolvê-la, cujos conceitos são por demais complexos, utilizam-se de 

variáveis quantitativas e qualitativas. Um preço mal dimensionado pode levar o consumidor a 

mudar sua decisão de compra ou aproximar ou distanciar a empresa de uma vitória em uma 

concorrência de fornecimento pelo menor preço, principalmente se for sob a forma de leilão 

reverso. Desse modo, a adoção de uma política competitiva e eficiente de preços, que envolva 

informações internas e externas à empresa e que leve em consideração o risco envolvido, 

principalmente os de custos, passa a ser um assunto de vital importância à organização. 

Segundo Bruni e Famá (2004, p.321), a definição do preço consiste em um dos mais 

importantes aspectos financeiros de uma entidade e, um preço equivocado, poderá causar 

perdas irreparáveis. Um bom processo de formação de preço deve proporcionar, a longo 

prazo, o maior lucro estratégico possível; permitir a maximização lucrativa da participação de 

mercado; otimizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdícios operacionais; e 

maximizar o capital empregado para perpetuar os negócios de modo auto sustentável.  

De acordo com Stark (2007, p.306), Santos (1997) e Nagle e Hogan (2007, p.139) uma 

precificação eficiente deve levar em consideração inúmeros fatores internos e externo, entre 

os quais destacam-se: a demanda esperada do produto; a disponibilidade financeira do 

consumidor; a qualidade e tecnologia do produto ofertado em relação às necessidades do 

mercado consumidor; a disponibilidade de produtos substitutos a preços competitivos; a 

legislação que regulamenta os aspectos jurídicos e éticos de determinação de preços; a 
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estrutura de custos e despesas da empresa; o nível de investimentos realizados; e os objetivos 

gerais e funcionais da organização. 

Para Hinterhuber (2008a) os preços têm um enorme impacto sobre a rentabilidade e a 

estratégia para sua fixação varia consideravelmente entre as indústrias, os países e os clientes. 

As estratégias de estabelecimento de preço podem ter classificações diferentes, no entanto, os 

pesquisadores geralmente concordam em classificá-las em três grupos: preço baseado no 

custo, preço baseado no concorrente e preço baseado no cliente.   

O quadro 1 apresenta um comparativo entre essas abordagens. 

 

 Preço baseado no 
custo 

Preço baseado no 
concorrente 

Preço baseado no 
cliente 

Definição Preços determinados, 

principalmente, com os 

dados da contabilidade. 

Utiliza, como fonte 

primária, o preço previsto 

ou observado do 

concorrente.  

Utiliza o valor de um 

produto ou serviço para 

um segmento pré-

definido de clientes. 
Exemplos Preço “custo acrescido”, 

preço markup e preço 

alvo-retorno. 

Imitação de preço, preço 

de penetração, preço de 

desnatação, preço de 

mercado e preço de 

defesa. 

Preço percebido e preço 

de performance. 

Principais forças Dados disponíveis Dados disponíveis Levar em consideração a 

perspectiva do cliente. 
Principais 
deficiências 

Não leva em conta a 

concorrência nem a 

capacidade de 

pagamento do cliente.  

Não leva em conta a 

capacidade de pagamento 

do cliente. 

Os dados são difíceis de 

obter e interpretar; pode 

levar a preços 

relativamente altos - 

necessários para uma 

lucratividade de longo 

prazo; valor do cliente 

não é dado, mas precisa 

ser comunicado. 
Avaliação global Mais fraca. Ideal para criação de 

preço; apropriado para 

commodities (se e 

somente se os 

produtos/serviços não 

podem ser diferenciados). 

Melhor abordagem, 

ligada direta à 

necessidade do cliente. 

Quadro 1: Abordagens alternativas de preço 

Fonte: Hinterhuber (2008a) 
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 Hinterhuber (2008b) apresenta uma revisão bibliográfica ampla e abrangente de todos 

os principais estudos, apresentações e projetos de pesquisa que envolvem o tema abordagem 

preço em mercados industriais. Esta revisão cobre as abordagens preços em ambientes 

industriais na Ásia, Europa e nos EUA. No total os resultados de cerca de duas décadas de 

inquéritos realizados entre 1983 e 2006, envolvendo respostas de mais de 3.000 entrevistados, 

mostram que a atual literatura de marketing também aceita amplamente essa categorização da 

abordagem preço: custo, concorrência e clientes. 

Segundo Bruni e Famá (2004, p.322), os processos de definição de preço baseados nos 

custos buscam, de alguma forma, adicionar algum valor aos custos e são considerados 

aspectos quantitativos. Já os processos baseados no consumidor ou na concorrência buscam 

compreender as atividades relacionadas ao processo de criação de valor e são considerados 

aspectos qualitativos.  

Weber (2008) afirma que, na doutrina econômica, a teoria do preço está preocupada 

com a explicação da atividade econômica em termos de criação e transferência  

de valor, que inclui o comércio de bens e serviços entre diferentes agentes econômicos. A 

preferência de um agente pode ser expressa por uma ordem parcial sobre um conjunto de 

escolha e a escolha dos agentes de consumo e as decisões das empresas de produção estão 

geralmente sujeitos a incerteza. 

Orssatto e Moura Júnior (1997) defendem que a geração de sustentabilidade aos 

negócios, em termos de vantagens competitivas, pode ser conquistada pelo estabelecimento, 

ou construção, de uma política de preços suportada pelas estratégias das empresas, fruto de 

um planejamento orientado ao mercado, baseado na geração de valor e na expectativa de 

valor. 

A continuidade da instituição, segundo Cogan et al. (2001), está ligada à política de 

preços, mas sem se desligar dos custos, a decisão do preço depende de como os clientes 

percebem o valor do bem ou serviço, das estratégias de preços dos competidores e, é claro, 

dos custos.  

Kotler (2003, p.480) e Horngren et al. (2004, p.384) mostram que a estratégia de preço 

para um produto ou serviço depende da oferta e da procura e as três influências que incidem 

sobre essa oferta e essa procura são: a demanda dos clientes, os preços dos concorrentes e os 

custos. Kotler (2003, p.480) propõe o modelo 3 C’s para fixação do preço (figura 2) e mostra 

que a singularidade do produto afeta diretamente a avaliação dos clientes e posiciona o 

mesmo perante a concorrência. Quanto maior o valor percebido pelo cliente maior poderá ser 

o preço cobrado pelo produto. 
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Figura 2: Modelo dos 3 C’s para fixação do preço 

Fonte: Adaptado de Kotler (2003, p.480) 

 

Dentre essas abordagens, segundo Nagle e Hogan (2007, p.3), Blocher et al. (2006, 

p.333), Guerreiro (2006, p.49), Paleologo (2004), Cogan (1999, p.125) e Bernardi (1998, 

p.221) a abordagem de custos provavelmente foi a que mais influenciou as decisões de preços 

nas décadas passadas e ainda continua a exercer grande influência na prática das empresas. 

Hinterhuber (2008b) apresenta a abordagem custos com uma aceitação média de 37% entre as 

empresas mesmo sendo reconhecida como a mais fraca das abordagens de precificação.   

Nagle e Hogan (2007, p.3) mostram que a precificação com base no custo mais uma 

margem é, historicamente, o procedimento mais comum de fixação de preço, porque carrega 

uma aura de prudência financeira. A prudência financeira, de acordo com essa visão, é 

alcançada por meio da precificação de todo produto e serviço de modo a gerar um retorno 

justo sobre todos os custos, desde que completa e corretamente alocados. Em teoria, trata-se 

de um guia simples para a lucratividade que, na prática, pode ser um plano para um 

desempenho financeiro medíocre. 

Paleologo (2004) afirma que apesar de o “custo acrescido” ser, ainda hoje, largamente 

praticado pelas empresas, apresenta-se frágil no processo decisório de preço. 

Preço elevado 
(Nenhuma demanda possível a esse preço) 

Preço baixo 
(Nenhum lucro possível a esse preço) 
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Avaliação dos Clientes das características 

singulares do produto 
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Preço dos Concorrentes e dos produtos 

substitutos 
 

Custos 
 

Preço Mínimo 



24 
 

Diante desses fatos, fica evidente que a simples abordagem convencional de formação 

de preço custo acrescido, apesar de, ainda hoje, ser a mais utilizada, pode tornar-se ineficaz e 

levar a empresa a decisões errôneas e a riscos desnecessários. Uma política de preço de 

sucesso requer a integração de uma grande quantidade de dados que alie o risco e o custo e 

leve a organização a conquistar mercado, superar a concorrência e crescer com lucratividade. 

Então, como definir um preço alvo de venda que alie as condições de mercado às 

estratégias da empresa? Como desenvolver uma função preço que represente, de forma eficaz, 

o mundo real da empresa? Como integrar custos e valor ao consumidor para uma precificação 

lucrativa? Como ter preços agressivos em leilões? Como considerar os riscos em um modelo 

de precificação? A precificação “custo acrescido” ajudaria na definição do preço final de 

venda?  

 

2.3 As terminologias e os sistemas de custeio 
 

Conforme foi apresentado no item anterior, o preço depende, fundamentalmente, dos 

custos, do cliente e do concorrente e a abordagem “custo acrescido”, apesar de sua 

fragilidade, foi e ainda continua sendo a mais utilizada pelas empresas, no processo de 

precificação. Essa preferência foi confirmada por uma pesquisa realizada recentemente, pelo 

Banco Central Europeu (Europa, 2005), em nove países daquele continente (Áustria, Bélgica, 

França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha), que constatou que 54% 

das 11.000 empresas participantes adotam essa abordagem como a principal forma na 

precificação de seus produtos. Como este trabalho se dispõe a modelar um sistema de 

precificação, que leve em consideração o risco e que tenha o custo como um dos principais 

pilares para o seu cálculo, é importante a apresentação das terminologias empregadas e dos 

principais modelos de custeio para uma melhor compreensão do comportamento do preço em 

relação a esses custos.  

 

2.3.1 As terminologias de custos 

 

Segundo Stark (2007, p.24) existe no meio acadêmico uma discussão acirrada em 

relação à conceituação das terminologias de custo que, de acordo com Bornia (2002, p.38), 

não são homogêneas na literatura técnica. Para Martins (2003, p.27) a utilização de uma 

terminologia homogênea simplifica o entendimento e a comunicação e, por isso ele sugere, 

por sua maior correção do ponto de vista técnico, as seguintes terminologias: 



25 
 

Custos – são os valores dos insumos usados na produção dos produtos e serviços da 

empresa. Os custos podem ser classificados em: 

• diretos: dizem respeito ao relacionamento entre o custo e o produto feito. São 

facilmente apropriados aos produtos de forma direta e objetiva; 

• indiretos ou CIP (custos indiretos de produção): são aqueles que precisam 

de esquemas especiais para alocação, tais como base de rateio, estimativas, etc. 

Não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de 

alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária; 

• variáveis: são os custos que variam de acordo com os volumes das atividades. 

É uma classificação que não leva em consideração o produto, mas a relação 

entre o valor total do custo num período e o volume de produção. Seus valores 

são função das oscilações nas atividades.  Por sua natureza tem a característica 

de direto; 

• fixos: podem ser definidos como os que independem do volume de produção 

da empresa, são custos originários da própria existência da empresa, 

independente de se estar ou não produzindo. Na maioria das vezes, são 

também considerados custos indiretos.  

Custo de produção ou Custo da Produção Acabada (PA) – somatório dos custos 

empregados no processo produtivo.  

Custo dos produtos vendidos (CPV) – soma dos custos incorridos na fabricação dos 

bens, os quais só agora estão sendo vendidos.  

Material direto (MD) – são todos os materiais atribuídos de forma direta ao produto.  

Mão de obra direta (MOD) - é aquele custo relativo ao pessoal envolvido 

diretamente na produção, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a 

identificação do executante do trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou 

rateio.  

Lucro Bruto (LB) ou Margem Bruta (MB) – conceituado como a diferença entre 

receitas líquidas (receitas brutas menos os impostos proporcionais a elas) e a soma dos custos 

diretos e indiretos de produção. 

Lucro Líquido (LL) ou Margem Líquida (ML) - É o que sobra do valor das vendas 

quando se lhe extraem os custos, as despesas e os impostos. O lucro líquido tem por objetivo 

remunerar o investimento feito pela empresa e, caso não seja distribuído, aumenta o 

patrimônio liquido da organização. 
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Margem de contribuição - conceituada como a diferença entre receitas e soma de 

custos variáveis e despesas variáveis têm a faculdade de tornar facilmente visível a 

potencialidade de cada produto, mostrando como cada um contribui para, primeiramente, 

amortizar os gastos fixos e, depois, formar o lucro propriamente dito. Teoricamente, nunca 

deveria ser negativa.  

Despesas – são os valores dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa 

e não identificados com a fabricação. São atividades fora do âmbito da fabricação. A despesa 

é geralmente dividida em administrativa, comercial e financeira. Elas também podem receber 

a classificação fixa e variável.  

 

2.3.1 Os sistemas de custeio 

 

Segundo Bruni e Famá (2004, p.35), os sistemas de custeio referem-se às formas com 

que os custos são registrados e transferidos internamente à entidade. Para a compreensão dos 

custos, é necessário saber como eles se comportam em relação ao processo produtivo da 

empresa e, para isso, deve-se adotar entre os sistemas de custeio existentes aquele que melhor 

representa esse processo. Os sistemas de custeio podem receber as diferentes classificações 

apresentadas no quadro 2. 

 

Quadro 2: Classificação dos sistemas de custeio 

Fonte: Baseado em Bruni e Famá (2004, p.35) 

Característica Classificação 

Mecânica de 

acumulação 

Por Ordem: quando a produção é feita por encomenda;  

Por processo: quando a produção é feita de forma contínua. 

Grau de 

absorção 

Por absorção: quando os custos indiretos são transferidos aos produtos ou 

serviços; Exemplos: Custeio por absorção parcial, absorção pleno, ABC 

(Activity Based Costing), RKW (Reichskuratorium für Wirtschaftlichtkeit), etc.  

Direto: quando apenas os custos diretos são considerados no cálculo do custo do 

produto ou serviço.  

Momento de 

apuração 

Custo real: equivalem aos custos reais apurados no final do período; 

Custo orçado: representam o custo alocado ao produto mediante taxas 

predeterminadas de custos indiretos de produção; 

Custo padrão: custo cientificamente predeterminado, constituindo base para 

avaliação de desempenho efetivo. Representa o quanto o produto deveria custar.   
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A diferença entre eles está na forma de o CIP ser alocado aos produtos. É bom 

ressaltar que os sistemas de custeio, cuja característica é o grau de absorção, são os modelos 

tradicionalmente utilizados para o cálculo do custo de produção de uma empresa.  

Independente da forma escolhida pela empresa, para calcular o seu custo, estes são 

compostos por variáveis (quantidade de matéria-prima, custo unitário da matéria-prima, 

quantidade de mão de obra, custo unitário da mão de obra, quantidade de custos indiretos de 

produção, custo dos gastos indiretos de produção, etc.) que interferem diretamente em seu 

valor. 

Até que ponto essas variáveis influenciam o custo total do produto e, 

consequentemente, o seu preço? Como desenvolver uma função custo que represente, de 

forma eficaz, o mundo real da empresa? Como os custos deverão ser tratados em leilões, 

principalmente, reversos? Como considerar os riscos em um modelo de custo?  

 

2.4  Leilões 
 

Leilões são instituições seculares utilizadas nas relações comerciais entre indivíduos e 

organizações. Provêem maior flexibilidade aos processos de determinação de preços e 

alocação de bens, aumentando o espaço para negociações entre compradores e vendedores 

(MENEZES et al. 2007).  

De acordo com McAfee e McMillan (1987b), a palavra leilão é derivada do verbo 

latino augere, que significa subir ou aumentar e é definida como um conjunto explícito de 

regras que determinam a alocação de recursos e preços em função das propostas dos 

participantes do mercado.  

O estudo de leilões e suas aplicações vêm sendo tratado, dentro da teoria econômica, 

pela teoria de leilões. Ela vem ganhando, segundo (KLEMPERER, 1999), uma importância 

crescente devido a razões práticas, empíricas e teóricas. Para McAfee e McMillan (1987a) a 

teoria de leilões proporciona um modelo explicito de formação de preços, com considerável 

significância empírica já que o valor dos bens negociados anualmente em leilões é enorme. 

Esse modelo desobriga o vendedor da tarefa de fixação do preço do bem, deixando que este 

seja estabelecido pelo próprio mercado.  

Bapna et al. (2001) afirmam que os leilões são tão modernos quanto a tecnologia atual, 

ainda que tão antigos como a humanidade. Porém, a internet expandiu o escopo e o alcance 

deste mecanismo de mercado.  
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De acordo com Kalakota e Whinston (1997) a internet, nos últimos anos, é a 

tecnologia que mais tem se sobressaído pelo seu impacto, na condução de negócios e como 

um novo e rentável canal para o desenvolvimento de relações de trocas, promovendo amplo 

acesso a serviços, informações e recursos. Por isso ela tem sido empregada, de maneira 

crescente, em atividades de comércio eletrônico B2B (Business to Business), B2G (Business 

to Government), C2C (Consumer to Consumer), B2C (Business to Consumer), em sua 

maioria, através da modalidade de leilão. 

Com o avanço da internet e sua aplicação no mundo dos negócios, os leilões 

tradicionais vêm sendo substituídos pelos leilões eletrônicos que, a cada dia, ganham mais 

adeptos e popularidade. Esses tipos de leilões, em função da eliminação de barreiras 

geográficas e de menores custos, agilizam o processo de compra e tornam-se, em função da 

negociação simultânea com um grupo relevante de fornecedores, um mecanismo de preço 

dinâmico e mais apurado.  

A literatura econômica sugere quatro tipos básicos de leilões: 

• leilão inglês – é a forma mais comum de leilão. Parte-se de um preço mínimo 

pelo qual o vendedor está disposto a se desfazer do bem, e os participantes vão 

oferecendo preços mais altos até que nenhum participante se disponha a um 

novo lance, vencendo aquele que apresentou o lance mais alto. A característica 

essencial deste tipo de leilão é que os participantes observam os lances dos 

rivais e, a partir daí, podem revisar seus próprios lances.  

• leilão holandês – inicia-se com um preço alto que é reduzido gradualmente até 

que alguém adquira o bem. Tem como uma de suas principais virtudes o 

avanço em grande velocidade. 

• leilão de lance fechado – os lances são feitos em envelopes lacrados que são 

abertos simultaneamente, vence aquele que oferecer o maior lance. Neste tipo 

de leilão pode ou não existir um preço de reserva. 

• leilão Vickrey – os lances também são feitos de forma fechada e o bem fica 

com quem apresentar o maior lance porém, o vencedor paga o valor oferecido 

por quem fez o segundo maior lance. 

 

Existem outros tipos de leilões, como o leilão duplo onde os vendedores fazem lances 

de oferta e os compradores fazem lances de demanda simultaneamente; o leilão de Shubik no 

qual o segundo maior ofertante paga por sua oferta apesar de não levar o bem. Ou variáveis 
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aos leilões acima como o leilão reverso, também chamado de leilão inglês reverso, muito 

utilizado em compras governamentais e de empresas, principalmente, para a compra de 

tecnologia.  

Para Smeltzer e Carr (2003) os leilões reversos, com o amadurecimento do comércio 

eletrônico, receberam na última década tanta ou mais atenção que qualquer outra ferramenta 

eletrônica trazendo como resultado um grande interesse à sua utilização. 

Segundo Beall et al. (2003) o leilão reverso vem exercendo grande influência na forma 

que as empresas vêm atuando em sua gestão de compras e fornecimento. Acredita-se que o 

potencial de crescimento dessa ferramenta é considerável levando os atuais e potenciais 

fornecedores a estarem atentos para não correrem o risco de perderem mercado caso a 

ignorem.  

De acordo com Dolan e Moon (2000) a modalidade de compras reversas inverte o 

papel do comprador e vendedor. Nela o comprador manifesta o seu interesse em comprar um 

bem e os vendedores fazem suas ofertas para atender a essa necessidade específica. Parte-se 

ou não de um preço máximo a ser pago pelo bem e, a partir daí, os participantes oferecem 

lances mais baixos, vencendo ao final o menor preço.  

Sua lógica contempla as seguintes etapas: 

• edital - a empresa compradora define as características do bem que ela quer 

adquirir, a data e o horário, normalmente com duração fixa, do leilão.   

• qualificação – a empresa licitante analisa a qualidade e as condições comerciais 

da oferta, bem como as características de garantia dos fornecedores para o 

produto requerido.  

• leilão: os fornecedores dão seus lances em tempo real e o comprador 

acompanha os preços também em tempo real. Apenas o preço mais baixo 

aparece na tela. Os fornecedores podem reduzir seus lances em função do 

menor preço, que tende a cair de maneira drástica na medida em que o final do 

leilão se aproxima. 

• fechamento: encerrado o pregão o comprador decide o lance final, 

normalmente o de menor valor, e o fornecedor escolhido. Eletronicamente ou 

não, o comprador entra em contato com o vencedor e fecha o negócio.  

 

O leilão reverso traz uma série de vantagens para o comprador como: a redução no 

custo de levantamento de fornecedores, no custo operacional de compras, no preço do bem 
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adquirido e no tempo e condições para completar a negociação. E, para o vendedor, uma vez 

que tem contato direto com o público-alvo, a vantagem de poder avaliar o aquecimento do 

mercado através dos lances oferecido pela concorrência e melhorar propostas e ofertas para 

que o seu negócio sobressaia perante os demais. 

Para que as empresas compradoras e vendedoras possam alcançar os reais benefícios e 

obter sucesso na realização de um leilão reverso elas devem desenvolver, segundo Smeltzer e 

Carr (2003), uma infra-estrutura organizacional apropriada, especificar de forma clara e 

detalhada os bens ou serviços a serem adquiridos, analisar os fornecedores para assegurar se 

existem condições adequadas de fornecimento e fazer um pedido de compra que seja 

suficiente para atrair um quantidade razoável de participantes.   

Os leilões reversos, em função de serem um processo de compra ágil, transparente e de 

menor custo, vêm crescendo e ganhando popularidade ao longo dos últimos anos. 

Constituem-se em uma excelente ferramenta para vender bens cujo valor tenha um 

componente de incerteza, isto é, um valor de mercado indeterminado. Então, como atuar neste 

mercado com uma política de preço eficiente que garanta um preço vencedor, com 

lucratividade e baixo risco de perda? 

 

2.5 O risco, a sua mensuração e o seu gerenciamento 
 

A idéia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o 

domínio do risco (BERNSTEIN, 1997). Para o autor, a palavra risco vem do italiano antigo, 

risicare, que significa “ousar”, portanto, “uma opção e não um destino”. Sendo o risco uma 

opção, então é possível medi-lo, avaliar suas conseqüências e geri-lo. 

Kimura et al (2008, p.8) afirmam que o risco está presente em todas as atividades 

empresariais, sendo inerente às organizações. Sem assumir riscos, não haveria possibilidade 

de se obterem ganhos, portanto a empresa não deve eliminar o risco, mas sim gerenciá-lo de 

forma adequada visando uma otimização de recursos. 

 

2.5.1 O Risco 

 

O tema risco nos últimos anos, segundo Kaplan e Garrick (1981), vem, cada vez mais, 

ocupando espaço em discussões entre profissionais de todos os níveis e setores, tanto no seio 

da sociedade privada, quanto na governamental. Segundo Weston e Brigham (2000, p.155) o 

risco está presente em todas as atividades humanas. O salto de pára-quedas coloca em risco a 
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vida. A aposta em corridas de cavalos arrisca patrimônio. O investimento em renda variável 

apresenta risco na expectativa de um retorno apreciável. Embora o risco esteja presente em 

todos os aspectos da vida, para Duarte Junior (2005, p. x), é no mercado financeiro que ele é 

mais marcante e notório.  

O conceito de risco não é novo. De acordo com Hendricks (1996) e Duarte Junior 

(2008a), vem sendo estudado há mais de cinco décadas. Iniciou-se com o trabalho pioneiro de 

Markowitz (1952) que se baseia no risco e retorno e que explorou de forma apropriada a 

definição de risco e a sua medição pela variância. Porém, só nas duas últimas décadas, 

seguindo-se a diversos desastres financeiros aliados às perdas incorridas em diversas 

organizações, o risco assumiu justa posição de destaque. Desastres esses como: o colapso do 

mercado de ações americano em 1987, os fortes prejuízos no mercado de ações japonês em 

1989, a crise mexicana em 1995, a crise asiática em 1997, a crise russa em 1998, as crises 

brasileiras em 1999 e 2002, a crise argentina em 2002 e, mais recentemente, a crise americana 

do subprime em 2007/2008. Como conseqüência, organizações tradicionais e sólidas sofreram 

perdas de vulto: a Procter & Gamble, o banco americano Morgan Stanley, o Crédit Lyonnais, 

o Condado de Orange, entre outros.  

Esses desastres e perdas vêm demonstrando à classe acadêmica e aos participantes do 

mercado a necessidade de identificarem-se, mensurarem-se e controlarem-se os riscos 

associados às operações financeiras que os causaram.  

O risco admite dois componentes essenciais: exposição e incerteza. Risco, então, é a 

exposição à proposição do que é incerto (HOLTON, 2004). Para Knight (1921) o risco está 

associado a uma incerteza mensurável, enquanto a incerteza propriamente dita a algo 

imensurável; falamos do “risco” de uma perda ou resultado desfavorável e da “incerteza” de 

um ganho ou resultado favorável. O risco caracteriza-se pela aleatoriedade que pode ser de 

alguma forma medida, seja atribuindo objetivamente probabilidade aos eventos, seja 

atribuindo subjetivamente probabilidade aos eventos.  

De acordo com Assaf Neto (2003, p.283), o risco é interpretado pelo nível de incerteza 

associado a um acontecimento ou evento. Toda vez que a incerteza associada à verificação de 

determinado evento puder ser quantificada, por meio de uma distribuição de probabilidade 

dos diversos resultados previstos, diz-se que a decisão estará sendo tomada sob uma situação 

de risco. Dessa maneira, o risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o grau de 

incerteza que envolve uma decisão, mediante o conhecimento das probabilidades associadas à 

ocorrência de determinados resultados ou valores. É um conceito voltado para o futuro, 

revelando uma possibilidade de perda. 
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Conforme Kassai et al. (2000, p.100) o risco é uma incerteza que pode ser medida; ao 

contrário, incerteza é um risco que não pode ser avaliado. Portanto, o objetivo do gestor é 

fazer com que as incertezas se transformem em riscos e estes, por sua vez, em certezas.  

A maioria das pessoas associa a palavra risco a fatores negativos, como a exposição ao 

perigo ou à casualidade. Em finanças, o conceito de risco é diferente e mais amplo, 

relacionado a retornos inesperados de um dado investimento, ativo, empresa, etc. O risco é 

tratado como uma medida de desconhecimento e incerteza e está associado à volatilidade, em 

que, dada uma expectativa de retorno, quanto maior à dispersão dos possíveis cenários 

futuros, mais arriscado é o investimento (Ozório, 2006) 

Risco é definido, no documento técnico RiskMetrics (1996), como o grau de incerteza 

em relação a retornos líquidos futuros. Risco significa, segundo Brealey e Myers (2006, 

p.160), que os retornos futuros são imprevisíveis. Essa distribuição de resultados possíveis 

geralmente é medida pelo desvio-padrão.  

De acordo com Weston e Brigham (2000, p.155), risco é definido no dicionário 

Webster como “perigo; exposição à perda ou dano”, ou seja, risco refere-se à possibilidade de 

que algum acontecimento desfavorável venha acontecer. O conceito de risco é difícil de ser 

entendido e as tentativas de defini-lo e de mensurá-lo são sempre cercadas de muita 

controvérsia. Uma definição comum, satisfatória para muitos fins, é estabelecida por meio de 

distribuição de probabilidades. Quanto maiores as volatilidades das distribuições de 

probabilidades dos retornos futuros esperados, maior é o risco. 

Para Galdão e Famá (1999), a definição de risco, apesar do conteúdo intuitivo do 

conceito, é um tema muito controverso. Na Moderna Teoria de Finanças emprega-se 

normalmente a variância ou o desvio-padrão dos retornos esperados como uma proxy do 

risco.  

Segundo Jorion (2001, p.3), o risco é, na maioria das vezes, representado pela medida 

estatística do desvio-padrão, ou variância, indicando o valor médio esperado e representativo 

do comportamento observado. Risco pode ser definido como a volatilidade de resultados 

inesperados, normalmente relacionada ao valor de ativos ou passivos de interesse.  

Yin e Li (2007) afirmam que risco é considerado sinônimo de “variabilidade”, sendo 

melhor calculado pela variância e, no caso especifico de projetos, pela variância do tempo de 

execução ou custo ou consumo ou desempenho produtivo, etc.  

O risco, de acordo com Kimura et al. (2008, pag. 8), está associado à volatilidade, ou 

seja, à flutuação de resultados relacionados ao valor dos ativos e passivos de uma empresa e, 

neste caso, é definido como risco empresarial. O risco empresarial está relacionado à 
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probabilidade de uma empresa incorrer em perdas econômicas ou financeiras em função de 

suas atividades. 

O risco é classificado, pela literatura financeira, sob diversas formas. Por exemplo: 

Markowitz (1952) divide o risco em duas categorias o risco sistemático e o risco não 

sistemático. De acordo com Weston e Brigham (2000, p.173), define-se risco sistemático, de 

mercado ou não diversificado como aquele que não pode ser eliminado pela diversificação e, 

por isso, afeta a maioria das empresas. Exemplos: guerra, inflação, recessão, altas taxas de 

juros, etc.  

Soethe (2004) afirma que, mesmo sabendo da impossibilidade de atuação sobre os 

riscos sistemáticos, cabe aos gestores a formulação de estratégias, para a redução dos 

impactos causados por oscilações inesperadas nas variáveis que os compõem. Ainda de 

acordo com Weston e Brigham (2000, p.173), define-se risco não sistemático, diversificado 

ou específico como aquele específico da empresa, ou seja, causado por eventos 

essencialmente fortuitos e que pode ser eliminado pela diversificação. Exemplos: programas 

de marketing mal sucedidos, greves, etc. Para Assaf Neto (2003, p.210), o risco total de 

qualquer ativo é definido pela contribuição sistemática e pela não sistemática. 

Damodaran (2002, p.66) propõe a seguinte classificação para o risco: 

 

• risco de projeto – é aquele decorrente de falhas de projeto podendo ser 

resultado de falhas nas estimativas ou em fatores específicos do mesmo; 

• risco competitivo - resultado da ação dos concorrentes; 

•  risco específico do setor – decorrente de alterações em fatores básicos 

fundamentais para um determinado setor;  

• risco externo – refere-se a divergências de resultados devidas a variações na 

taxa de câmbio ou a alterações  políticas;  

• risco de mercado – aquele que se apresenta, em graus variados, a todos os 

projetos e a todas as empresas. 

 

Um trabalho desenvolvido em 2002, por uma equipe composta por importantes 

organizações de gestão de risco da Inglaterra como o IRR (Instituto de Gerenciamento de 

Risco), a AIRMIC (Associação dos gestores de Risco e Seguro) e o ALARM (Fórum 

Nacional de gerenciamento de risco do setor público), denominado The Risk Management 

Standard, sugere que os riscos específicos de uma organização são resultados de fatores 
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internos e/ou externos à mesma e podem ser categorizados em quatro grandes grupos: 

estratégicos, financeiros, operacionais e eventuais. O quadro 3 mostra sucintamente essa 

classificação. 

 

 

Quadro 3: Exemplos de direcionadores chaves de risco 

Fonte: Baseado em IRR, AIRMIC e ALARM (2002) 

 

Porém, a forma clássica de classificação do risco é apresentada por Kimura et al 

(2008, p.8), Jorion (2001, p.4), La Rocque e Lowenkron (2004b), entre outros autores, que 

sugerem que as empresas estão expostas a três tipos de risco: o risco operacional ou do 

negócio, o risco estratégico e o risco financeiro. A figura 3 representa os tipos de riscos 

empresariais. 

 

 

Figura 3: Tipos de riscos empresariais 

Fonte: Kimura et al (2008, p.9) 
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Os riscos operacionais (business risks) são os assumidos voluntariamente, a fim de 

criar vantagem competitiva e valorizar a empresa perante seus acionistas. Ele está relacionado 

ao setor da economia em que a empresa opera e incluem inovações tecnológicas, desenho de 

produto, lançamento de novos produtos, política de distribuição e preços, programa de 

marketing, etc.  

Os riscos estratégicos (strategic risk) resultam de mudanças fundamentais no cenário 

econômico e político, que podem levar a perdas nas organizações.  Os riscos estratégicos 

dependem de variáveis que, na maioria das vezes, não estão sob controle das organizações 

Como exemplo, a extinção da ameaça da União Soviética (guerra fria), na década de 1980, 

que propiciou declínio gradual nos gastos com armas, afetando diretamente as empresas desse 

setor e, recentemente, a consulta à população brasileira a respeito do desarmamento, a doença 

da vaca louca que propiciou aumento de exportações pelos frigoríficos brasileiros, a queda do 

valor das exportações em função da variação do valor do dólar entre outros. 

Os riscos financeiros (financial risk) estão ligados a possíveis perdas nesse mercado, 

ou seja, estão associados a perdas devidas a flutuações de variáveis financeiras como taxa de 

juros, preços de ações, taxa de cambio, taxa de inadimplência, multas, fraudes ou outros 

constrangimentos no fluxo de caixa devido a problemas nos processos operacionais da 

empresa.  

Os riscos financeiros, por sua vez, podem ser classificados, de acordo com Jorion 

(2001 p.15), Kimura et al (2008, p.14) e La Rocque e Lowenkron (2004b), em: risco de 

mercado; risco operacional; risco de crédito; risco de liquidez e risco legal ou de compliance; 

Essa classificação, segundo Fraletti e Famá (2003), não é única e varia de acordo com a visão 

de cada autor, embora, na literatura financeira, exista certa preferência em adotá-la. A figura 4 

apresenta essa classificação. 

 

 

Figura 4: Classificação dos riscos financeiros 

Fonte: Adaptado de Kimura et al (2008, p.14) 
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O risco de mercado, é definido por Duarte Junior et al (2008), como uma medida 

numérica da incerteza relacionada aos retornos esperados de um investimento, em decorrência 

de variações inesperadas em fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações e 

commodities, que ocorrem no mercado em que a empresa opera. Para Kimura et al (2008, 

p.15), o risco de mercado advém do potencial de perdas relacionadas à flutuação de preços de 

ativos e passivos da empresa. Ele é o que possui um ferramental analítico mais desenvolvido e 

suas técnicas de análise e mensuração são as mais disseminadas e aplicadas em instituições 

financeiras e em corporações. Tem a medida de risco denominada VaR como um dos 

instrumentos fundamentais para a análise de risco tanto para atender a requisitos legais quanto 

para finalidades gerenciais de avaliação de risco e desempenho. 

O risco operacional refere-se, segundo Jorion (2001, p.18), às perdas potenciais 

resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles defeituosos ou falha 

humana, a qual inclui o risco de execução (quando as operações não são executadas, 

resultando em atrasos onerosos ou penalidades), as fraudes (falsificação de informações) e o 

risco de modelo (perigo de imperfeição nos modelos de precificação e controle). De acordo 

com Kimura et al (2008, p.17) o risco operacional, ao refletir as perdas potenciais que podem 

derivar de falhas ou inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou de eventos 

externos, está seguindo orientações do Comitê da Basiléia e a sua quantificação é um dos 

aspectos mais relevantes da gestão de risco da atualidade. 

É bom ressaltar que o Comitê da Basiléia, segundo Veiga (2005, p.22 e 25), foi criado 

pelas instituições de regulamentação bancária dos países desenvolvidos com o intuito de 

estabelecer limites e padrões de risco para as operações bancárias. Como fruto desse trabalho 

foi assinado, em 1988, o Acordo da Basiléia ou Basiléia I cujo propósito principal era prover 

padrões mínimos de exigência de capital, para os bancos comerciais de modo a que eles se 

resguardassem do risco de crédito. Em 2004, em virtude de não se conseguirem evitar 

inúmeras falências de instituições financeiras na década de 90, o Basiléia I foi substituído pelo 

Basiléia II. De acordo com Kimura et al (2008, p.216), o Basiléia II ampliou o escopo e as 

exigências do Basiléia I. Dentre os seus avanços, ele inclui diretrizes para avaliação de 

possíveis perdas decorrentes do risco operacional e se baseia em três pilares: exigência de 

capital mínimo, supervisão da adequação do capital e disclosure público. Porém, Nielsson 

(2009), em uma análise critica ao atual quadro regulamentar imposto pelo comitê da Basiléia, 

alerta que este pode induzir a uma sub informação do risco que, por sua vez, pode funcionar 

contra o uso de técnicas melhores e mais confiáveis para o cálculo do VaR. 
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O risco de crédito pode ser definido, conforme Duarte Junior (2008b), como uma 

medida das possíveis perdas em uma instituição, caso a capacidade de honrar as obrigações, 

de uma contraparte em um contrato, ou um emissor de dívida, seja alterada (quer por default 

ou degradação de sua qualidade creditícia). Também se inclui a potencial degradação da 

qualidade de crédito de contrapartes que possa causar perda de valor. Por meio de ratings de 

crédito proferidas por agências especializadas, podem ser estimadas probabilidades de default 

que estimam o risco de crédito.  Nos últimos anos, o gerenciamento do risco de crédito tem se 

desenvolvido bastante com o advento da securitização de recebíveis e dos derivativos de 

crédito assim como os novos modelos e instrumentos para a quantificação desse tipo de risco 

(KIMURA et al, 2008, p.16). 

O risco de liquidez, segundo Fraletti e Famá (2003), pode ser dividido em risco de 

negociabilidade e risco de refinanciamento. O primeiro surge quando uma transação não pode 

ser concluída rapidamente e a baixo custo - sem causar impacto significativo nos preços 

vigentes no mercado - devido a insuficiência de atividade ou ausência de contraparte. O 

segundo tipo refere-se à impossibilidade de cumprir as próprias obrigações de pagamento, o 

que pode levar à liquidação antecipada de haveres. Para Kimura et al (2008, p,16) o risco de 

liquidez tem como origem os deságios associados à falta de negociabilidade de ativos e à 

escassez de recursos disponíveis no mercado. A gestão de risco de liquidez, em mercados 

pouco líquidos, é de grande importância, pois frequentemente em cenários adversos, a perda 

pela falta de liquidez pode ser muito significativa.   

O risco legal está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode ser 

legalmente amparado. Pode-se incluir aqui riscos de perdas por documentação insuficiente, 

insolvência, ilegalidade, falta de representatividade e/ou autoridade por parte de um 

negociador (DUARTE JUNIOR, 2008b). Para se ter um controle mais efetivo sob este tipo de 

risco, conforme Kimura et al (2008, p.18), é fundamental a definição de políticas e 

procedimentos que se adéqüem às normas legais. Os autores ressalvam que o risco legal, de 

acordo com a definição do Comitê da Basiléia, faz parte do risco operacional e, portanto, 

poderia não ser segregado. 

Para Assaf Neto (2003, p.210), nesta ampla abrangência do entendimento do risco, a 

avaliação de uma empresa delimita-se aos componentes de seu risco total: econômico e 

financeiro. As principais causas determinantes do risco econômico são de natureza 

conjuntural (alterações na economia, tecnologia, etc.), de mercado (crescimento da 

concorrência, por exemplo) e do próprio planejamento e gestão da empresa (vendas, custos, 

preços, investimentos, etc.). O risco financeiro, de outro modo, está mais diretamente 
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relacionado com o endividamento (passivos) da empresa, sua capacidade de pagamento, e não 

com as decisões de ativos, conforme definidas para o risco econômico. 

Galdão e Famá (1999) esclarecem, como fatores de risco enfrentados por uma 

empresa, a volatilidade das vendas, determinada por fatores como a moda e a ação da 

concorrência, o potencial de inovação tecnológica do setor, a flutuação dos custos de matéria 

prima e de mão-de-obra e a ação do governo, seja como cliente privilegiado, por não estar 

sujeito às mesmas penalidades das empresas privadas quando não honra seus compromissos, 

seja como agente responsável pela definição da política fiscal, salarial, cambial, monetária e 

creditícia.  

Segundo Duarte Junior et al (2008) as definições de risco apresentadas cobrem, de 

forma abrangente e objetiva os diferentes tipos de riscos presentes na rotina de uma 

instituição financeira. Porém, Kimura et al (2008, p.18) alertam que apesar de os riscos 

poderem ser classificados em diversas categorias, na prática, os diferentes tipos de riscos 

podem ter diversas interligações podendo, assim, potencializar as perdas. 

De acordo com Torok e Wood (2006) no dia-a-dia de uma empresa os riscos são 

identificados, depois estimado seu potencial impacto nos custos e nos objetivos da empresa. A 

partir disso, toma-se a decisão de aceitar o risco ou de agir para reduzi-lo. Independentemente 

dos riscos a que a empresa está exposta, é importante reconhecê-los, tanto no ambiente 

interno, como no externo, analisá-los, mensurá-los e administrá-los de forma planejada e 

consciente.  

 

2.5.2 A gestão do risco 

 

De acordo com Jorion (2001, p.3) a gestão de risco é um processo através do qual 

varias exposições de risco são identificadas, mensuradas e controladas. Tornou-se, segundo 

Kimura et al (2008, p.4), ao longo dos últimos anos uma das principais áreas de pesquisa e de 

desenvolvimento na administração de empresas modernas.  

Para Pawling (2008) a administração de risco é uma jornada complicada. Instituí-la 

ajuda as organizações a buscarem oportunidades de crescimento com maior rapidez, 

confiança, e habilidade. Ao identificarem os riscos as empresas descobrem oportunidades; ao 

assumi-los, de maneira prudente, criam valor e isso as leva a tornarem-se líderes. 

De acordo com Duarte Junior (2008b) a importância do efetivo gerenciamento de 

riscos em uma corporação é melhor ilustrada, pela lembrança de grandes fracassos/colapsos e  
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perdas sofridas. É delicado, pois a existência de um único ponto fraco na sua cadeia é 

suficiente para levar a instituição a um colapso. 

Após tantas crises financeiras, conforme La Rocque e Lowenkron (2004b), é 

fundamental ressaltar a importância da gestão de riscos financeiros para as instituições de um 

modo geral. No entanto a sua prática é ainda incipiente nas instituições não financeiras, em 

parte devido à dificuldade em adaptarem-se à realidade das organizações, os conceitos 

originários do mercado financeiro. 

As últimas crises financeiras, principalmente as de 2007 e 2008, mostraram-nos que os 

modelos de risco existentes falharam devido, em alguns casos, ao que Jorion (2009) chama de 

conhecidos desconhecidos que incluem o modelo de risco, o risco de liquidez e o risco de 

contraparte e, em outros casos, aos desconhecidos desconhecidos que incluem mudanças 

regulatórias e estruturais nos mercados de capitais e o risco de contágio. Tais riscos, 

reconhecidamente, não são passíveis de medição formal, porém nos mostram que existe uma 

variabilidade de melhorias imediatamente implementáveis de sistemas de gestão de risco. 

De acordo com Torok e Wood (2006) gerir riscos não significa evitá-los, até porque é 

tarefa impossível, mas atuar sobre as atividades que o influenciam.    

Para o IRR, o AIRMIC e O ALARM (2002), a gestão de risco é o elemento central da 

gestão estratégica de qualquer organização. É um conjunto de ações que devem ser 

desenvolvidas pelas organizações e que abordam metodicamente os riscos inerentes às suas 

atividades, com o intuito de atingir benefícios não só em cada atividade como em todo o 

portfólio delas. O enfoque de uma boa gestão de risco é a identificação e o tratamento desses 

riscos com o intuito de aumentar o valor máximo sustentável de cada atividade da 

organização.  

Jorion (2007, p. 3) afirma que os negócios das empresas estão relacionados à 

administração de riscos. Embora os riscos incorridos de forma passiva sejam aceitos por 

algumas empresas, por outras que se esforçam para ter vantagem competitiva, eles são 

enfrentados estrategicamente.  

A gestão do risco, de acordo com Soethe (2004), deve ser um processo dinâmico, 

alimentado por várias fontes de dados, sejam eles anteriores, atuais ou previstos para o futuro. 

À medida que o número de informações aumenta, a tomada de decisão torna-se mais 

eficiente.  

O gerenciamento de risco é, segundo Hoji (2004, p.232), uma atividade importante em 

qualquer empresa e utiliza- se de ferramentas e instrumental através das quais obtém subsídios 
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que favorecem a análise para a tomada de decisões a respeito das possibilidades da aceitação 

de um perigo potencialmente conhecido ou da sua minimização.  

A implementação do gerenciamento de risco, conforme Duarte Junior (2008a), deve 

ser definida por quem efetivamente detêm o poder decisório na organização, e deve ser 

efetuada por profissionais qualificados e experientes e que contem com sistemas 

computacionais e bancos de dados que permitam a confiabilidade dos resultados finais.  

A figura 5 sintetiza o processo de administração de risco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Processo de administração de riscos 

 

• identificar os fatores de riscos – o gestor deve identificar os riscos potenciais 

que a empresa poderá estar exposta, por exemplo, os riscos do negócio, os 

estratégicos ou os financeiros (mercado, operacional, liquidez, de crédito, ou 

legal). 

• mensurar o risco – é estimar quantitativamente o seu valor. Diversas técnicas 

são abordadas pela literatura financeira entre elas os modelos de risco-retorno, 

os de inadimplência e, mais recentemente, os modelos baseados no VaR. 

• avaliar os riscos pelo impacto potencial – alguns riscos são tão pequenos 

quanto imateriais, enquanto outros têm potencial para causar danos 

consideráveis à empresa. É útil triarem-se os riscos pelo impacto potencial e 

concentrar-se nas ameaças mais sérias (BRIGHAM et al, 2001, p.891);  

• administrar o risco - decidir como cada risco relevante deve ser tratado 

monitorando-os continuamente para garantir a eficácia das medidas adotadas. 

Na maioria das situações, de acordo com Brigham et al (2001, p.891),  a 

exposição ao risco pode ser reduzida por meio de uma das seguintes técnicas: 

 

• transferência do risco para uma companhia seguradora; 

• transferência da função que produz o risco a uma terceira parte; 

• compra de contratos derivativos para reduzir o risco; 
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• reduzir a probabilidade de ocorrência de um evento adverso; 

• reduzir a magnitude da perda associada a um evento adverso; 

• evitar totalmente a atividade que causa o risco.  

 

Kimura et al (2008, p.5 e p.6) afirma que embora diversos modelos e ferramentas de 

gestão de risco tenham sido desenvolvidos na última década, novos desafios se impõem às 

áreas de risk management. Desafios estes que têm o intuito de desenvolver metodologias mais 

consistentes e robustas que atendam tanto o contexto organizacional quanto o de 

regulamentação de gerenciamento de riscos.  

Jorion (2009) descreve a importância da gestão de risco nas empresas e afirma que 

mesmo se perfeitamente executada, não há garantia de que as grandes perdas não ocorram. 

Grandes perdas podem ocorrer por causa de decisões de negócios e má sorte. Mesmo assim, 

os acontecimentos de 2007 e 2008 revelaram graves deficiências nos modelos de 

gerenciamento de risco e mostram que eles precisam ser melhorados com o aproveitamento 

dos dados obtidos e, com maior ênfase ao uso do teste de estresse e a uma ampla análise de 

cenários. 

Segundo Duarte Junior (2008a) para atingir um gerenciamento de risco satisfatório a 

empresa depende de quatro elementos fundamentais: cultura coorporativa para o risco, 

pessoal qualificado, tecnologia e procedimentos internos para sistematizar esse processo de 

gestão. O prêmio principal por um bom gerenciamento de risco é uma instituição mais segura, 

conhecedora de suas vantagens e desvantagens - em termos de retorno e risco - em relação aos 

seus concorrentes (DUARTE JUNIOR, 2008b). 

 

2.5.3 A mensuração do risco 

 

Pesquisas recentes a respeito de novas medidas de risco têm sido eventualmente 

reforçadas pelas novas tendências na regulamentação das instituições financeiras que exigem 

o uso de modelos muito sofisticados de controle de risco e pela reação da comunidade 

acadêmica à tentativa de imporem-se medidas de risco incorretas e enganosas (SZEGÖ, 

2002).  

A mensuração do risco, conforme Assaf Neto (2003, p.211), processa-se geralmente 

por meio do critério probabilístico, o qual consiste em atribuir probabilidades – subjetivas 

(com base na intuição, no conhecimento, na experiência e, até mesmo, num certo grau de 

sensibilidade da unidade tomadora de decisão) ou objetivas (com base em séries históricas de 
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dados e informações) – aos diferentes estados de natureza esperados e, em conseqüência, aos 

possíveis resultados do investimento. Dessa maneira, é delineada uma distribuição de 

probabilidade dos resultados esperados e mensuradas suas principais medidas de dispersão e 

avaliação do risco.  

Mensurar o risco, de acordo com Kimura et al (2008, p.20) é estimar 

quantitativamente  o valor desse risco. As variáveis frequentemente usadas para estimar o 

risco de mercado, são a volatilidade, a variância, o desvio-padrão e o Value-at-Risk, 

acrescidas a simulações que avaliem o comportamento da carteira em cenários de estresse. 

De acordo com a literatura financeira, existem várias formas de se mensurar o risco e, 

entre elas, destacam-se os modelos de risco-retorno (CAPM e APM), os de risco de 

inadimplência e os baseados no Value-at-risk (VaR).  

Modelos de risco retorno: segundo Assaf Neto (2003, p.213) a preocupação maior 

que envolve decisões de investimento em situações de incerteza, é expressar as preferências 

do investidor, em relação ao conflito risco/retorno inerente a toda alternativa financeira. Os 

modelos de risco retorno procuram associar o risco a que se está exposto, ao retorno esperado 

e são utilizados principalmente para avaliação de ações e para novos investimentos. Nestes 

modelos, apenas o risco de mercado, ou não diversificado, seria compensado. Os principais 

modelos de risco retorno são o CAPM e o APM. 

Para Brealey e Myers (2006, p.185), o modelo CAPM é o modelo de risco retorno 

mais conhecido e com grande aplicação no campo das finanças. Esse modelo é derivado da 

teoria de portfólio e é bastante utilizado, de acordo com Assaf Neto (2003, p.247), nas várias 

operações do mercado de capitais, participando do processo de avaliação para tomada de 

decisões em condições de risco. Por meio do modelo, é possível também apurar-se a taxa de 

retorno requerida pelos investidores. O CAPM é um modelo baseado na proposição de que a 

taxa de retorno requerida de qualquer ação ou ativo é igual à taxa de retorno isenta de risco 

mais um prêmio de risco, em que o risco reflete a diversificação (WESTON e BRIGHAM, 

2000, p.166). Esse modelo é representado pela equação 2.1. 

 

                   )     (2.1) 

 

onde: 

Rj = Retorno esperado de um ativo; 

RF = Taxa livre de risco; 

β (RM – RF) = prêmio de mercado pelo risco; 
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β = indica o incremento necessário no retorno de um ativo de forma a remunerar 

adequadamente seu risco sistemático; 

RM = risco de mercado.  

 

É bom salientar que o β de um título, segundo Ross et al (2002, p.228, p.230 e p.232), 

é a medida apropriada de risco numa carteira ampla e diversificada, ou seja, ele mede a 

sensibilidade de um título a movimentos da carteira de mercado. Portanto, títulos com β mais 

elevado são mais arriscados e devem ter retorno esperado superior ao de títulos de β mais 

baixo. A definição do beta é dada pela equação 2.2. 

  

                                                                                                          (2.2) 

 

onde: 

 é a covariância entre os retornos do ativo i e da carteira de mercado;  

  é a variância do mercado. 

O β, ainda de acordo com Ross et al (2002, p.264, p.266 e p.271), é determinado pelas 

características da empresa, considerando os seguintes fatores: natureza cíclica das receitas, 

alavancagem operacional e alavancagem financeira. A natureza cíclica das receitas de uma 

empresa é um fator determinante do beta da empresa, a alavancagem operacional amplia esse 

efeito e a alavancagem financeira, determinada pela proporção com a qual a empresa usa 

capital de terceiros, alavanca a empresa. Quando a empresa está alavancada o beta dos ativos 

desta empresa é representado pela equação 2.3. 

 

                                                   (2.3) 

 

onde: 

CT é o Capital de Terceiros; 

CP é o Capital Próprio;  

 é o beta da empresa alavancada. 

  

Muitas vezes o beta de um projeto difere do beta da empresa e, neste caso, ele 

geralmente pode ser estimado determinando-se a média dos betas de empresas do setor no 

qual o projeto será realizado. No caso de um projeto novo, que não se encaixe perfeitamente 
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em um determinado setor, pode-se estimar o seu beta considerando-se apenas a natureza 

cíclica de suas receitas e sua alavancagem operacional.     

Por suas suposições fortemente simplistas, de acordo com Brealey e Myers (2006, 

p.185), o CAPM sofre críticas e surgem novas alternativas para avaliação de ativos como o 

APT (Arbitrage Princing Theory) desenvolvido por Ross (1976). Ele estabelece que a taxa de 

retorno é função linear de diversos fatores macroeconômicos: taxa de juros, mudança no PIB, 

inflação e outras. O APT, conforme Assaf Neto (2003, p.271), é conhecido como um modelo 

de múltiplos betas. Enquanto o CAPM adota o beta do mercado como um todo, o APT avalia 

a relação risco-retorno de um ativo mediante uma série de fatores sistemáticos. De forma mais 

específica, o APT encara o risco de maneira mais ampla, gerado por uma série de fatores 

conjunturais e, mesmo, setoriais. Sua equação, segundo Ross et al (2002, p. 253) é 

representada pela equação 2.4. 

 

   +       (2.4) 

 

onde: 

I, PNB, e r correspondem a inflação, produto nacional bruto e taxa de juros, respectivamente; 

,  e , representam risco sistemático, pois tais fatores afetam muitos títulos ao mesmo 

tempo; 

 indica o risco não sistemático, pois é específico a cada título individual. 

  Os modelos de risco de inadimplência estimam retornos adequados em títulos de 

dívidas, em que o potencial de ganho é limitado e existe um risco de perda considerável. 

Segundo Damodaran (2002, p.76) o risco de inadimplência de uma empresa é analisado em 

função da sua capacidade de geração de fluxos de caixa e das suas obrigações financeiras. 

Quanto maior for a relação entre os fluxos de caixa e os ativos de uma empresa, em relação às 

suas dívidas, menor será o risco de não-pagamento. Assim, empresas com pequenos fluxos de 

caixa, em relação às suas obrigações, apresentam maior risco de não-pagamento e, de uma 

forma geral, deverão conseguir empréstimos a uma taxa de juros maior. A medida mais 

utilizada para análise do risco de inadimplência é a classificação de títulos, chamada de 

rating, que é feita por agências classificadoras como, por exemplo, a Standard & Poor’s e a 

Moody’s. Carneiro (2009) reconhece a importância das agências classificadoras no mercado 

financeiro, porém alerta para o fato de que elas não são mais racionais que qualquer outro 

agente participante desse mercado e que tendem a falhar em momentos de turbulência 

financeira.    
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Modelos baseados no VaR: a gestão de riscos passa por uma revolução que já dura 

mais de uma década. Pode-se dizer que foi iniciada com a introdução do conceito de Value-at-

Risk (VaR) pelo RiskMetrics - documento publicado pelo banco JP Morgan, em outubro de 

1994 – em resposta aos grandes desastres financeiros do início dos anos 90 (LA ROCQUE e 

LOBO, 2005). Segundo Mina e Xiao (2001) esse documento surgiu da coragem do grupo de 

gestores de risco do banco em revelar a metodologia de gestão interna de risco adotada por 

eles. Como na época havia pouca padronização no mercado, o VaR passou, a partir daí, a ser 

referência à medida de risco financeiro. Tanto é que em 1995, conforme Kimura et al (2008, 

p.21), o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia o incorporou no contexto regulatório 

internacional.  

Para Mollica e Pereira (2001), 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.    

De acordo com Mollica (1999), essa métrica que passou a ser uma ferramenta cada 

vez mais usada, pelo mercado financeiro, resume, em um único número, a exposição total de 

uma carteira, empresa ou instituição financeira. Ela leva em conta não só o risco individual de 

cada ativo, expresso estatisticamente no desvio padrão dos retornos, mas as relações entre os 

diversos ativos dadas pelas correlações.  

O VaR, conforme Kauffman (2007),  mune os gestores com uma nova ferramenta para 

melhor compreender e controlar a exposição ao riscos. 

Segundo Szegö (2002), a tarefa do VaR é responder precisamente às seguintes 

perguntas: o quanto se pode esperar perder em um dia, semana, ano. . . com uma determinada 

probabilidade? Qual é a percentagem do valor do investido que está em risco?  

Para Jorion (2001, p.xxii e p.109) o VaR é um método de mensuração de risco que 

utiliza técnicas estatísticas padrões, comumente usadas em outras áreas técnicas. Ele mede a 

pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo, sob condições normais de 

mercado e dentro de determinado nível de confiança. O VaR, para distribuições gerais, 

discreta ou contínua, com cauda grossa ou fina, é definido como: 

 

                    Valor em Risco (média) = E(W) – W* = - Wo (R*- µ)    (2.5) 

 

Para o cômputo do Valor em Risco (VaR) de uma carteira, define-se Wo como o 

investimento inicial e R como a taxa de retorno. O valor da carteira no final do horizonte 

considerado é W = Wo (1+R). Como antes, o retorno esperado e a volatilidade de R são µ e σ. 
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Define-se, agora, o menor valor da carteira, para determinado nível de confiança c, como W* 

= Wo (1+R). O VaR é definido como a perda, em valores monetários, relativa à média. 

Às vezes, o VaR é definido como a perda em valor monetário absoluto, isto é, relativa 

a zero ou sem referência com o valor esperado: 

 

                           Valor em risco (zero) = Wo – W* = - WoR*    (2.6) 

 

Em ambos os casos, descobrir o VaR equivale a identificar o valor mínimo W*, ou o 

retorno crítico R*. 

Em sua forma mais genérica, o Valor em Risco (VaR) pode ser derivado da 

distribuição de probabilidade do valor futuro da carteira, f(w). Para determinado nível de 

confiança, c, deseja-se descobrir a pior realização possível, W*, tal que a probabilidade de se 

exceder esse valor seja c: 

                                             c =       (2.7) 

 

ou tal que a probabilidade de um valor menor que W*, p = P(w ≤ W*), seja 1 – c : 

                            

1 – c =      (2.8) 

 

Em outras palavras, a área desde -∞ até W* deve somar p = 1 – c, por exemplo, 5%. O 

valor W* é chamado de quantil da distribuição. Observa-se que não se utilizou o desvio-

padrão para se encontrar o VaR.  

Para distribuições paramétricas o cômputo do VaR pode ser simplificado de forma 

considerável, se se puder supor que a distribuição é normal. Quando este for o caso, o VaR 

poderá se derivado diretamente do desvio-padrão da carteira, utilizando-se um fator 

multiplicativo que dependa do nível de confiança. Essa abordagem é às vezes denominada 

paramétrica, por envolver a estimativa de um parâmetro (desvio-padrão), e não simplesmente 

a leitura de um quantil da distribuição empírica. 

Primeiramente, é preciso transformar a distribuição geral f(w) em uma distribuição 

normal padronizada Φ(є), onde є possua média zero e desvio-padrão 1. Associa-se W* ao 

retorno crítico R*, tal que W* = Wo (1+R*). Normalmente, R* é negativo e pode também ser 

escrito como – . Adicionalmente, pode-se associar R* a um fator α > 0, proveniente de 

uma padronizada, por meio de:  
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           (2.9) 

 

o que equivale a estabelecer que; 

 

  1 – c =               (2.10) 

 

Assim, o problema de se encontrar o valor em risco corresponde ao problema de se 

descobrir o fator α tal que a área a sua esquerda seja igual a 1 – c. Isso é possível através do 

uso das tabelas da função distribuição normal padronizada cumulativa, que é a área à esquerda 

de uma variável padronizada, com valor igual a d: 

 

                                          N(d) =                (2.11) 

 

Para maior generalização, suponha-se que os parâmetros µ e σ sejam expressos em 

bases anuais. O intervalo de tempo considerado é ∆t, em anos. 

Substituindo-se em (2.2), descobre-se o VaR em torno da média para o intervalo ∆t: 

 

Valor em Risco (média) = -Wo (R* - µ) = Woασ             (2.12) 

 

Em outras palavras, o VaR é simplesmente um múltiplo do desvio-padrão da 

distribuição, multiplicado por um fator de ajuste que está diretamente relacionado com o nível 

de confiança.  

Quando o VaR é definido como uma perda em valores monetários absoluta, obtém-se: 

 

       Valor em Risco (zero) = - WoR* =  Wo (ασ               (2.13) 

 

Esse método também se aplica a outras funções de probabilidade cumulativa, bem 

como à normal, contanto que toda incerteza esteja contida em σ. Outras distribuições 

envolverão diferentes valores de α. A distribuição normal é particularmente simples de tratar, 

pois representa, adequadamente, muitas distribuições empíricas.  
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Em síntese pode-se dizer que o Value-at-Risk (VaR), conforme Werlang e La Rocque 

(2008), mede a perda potencial de uma instituição, num determinado período de tempo, 

associada a uma probabilidade específica. Como exemplo, suponha que o VaR de uma 

carteira seja R$ 500 mil, dado o horizonte de um dia e uma probabilidade de 5%. Isto 

significa que há uma probabilidade de 5% de, no horizonte definido, a carteira perder um 

montante maior ou igual a R$ 500 mil do seu valor (ou seja, existe uma probabilidade de 5% 

de a perda superar o VaR). A probabilidade que se escolhe para o cálculo do VaR tem uma 

conotação de freqüência (no caso de 5%, por exemplo, a instituição tenderá a perder um 

montante maior ou igual ao VaR em um a cada 20 dias).   

A figura 6 ilustra o VaR: 

 

 

Figura 6: Valor em Risco (VaR) 

 

Como a estimativa da perda máxima, o horizonte de tempo e o grau de confiança são 

os principais elementos que compõe o VaR, é bom salientar que os níveis mais usualmente 

adotados são o de 1% (recomendado por Basiléia) e o de 5% (muito usado na prática) e o 

intervalo de tempo, que também é uma variável de “escolha” da análise, deve ser considerado 

em geral o tempo necessário para a liquidação dos ativos do portfólio. 

Nos últimos anos, a teoria de controle de risco evoluiu rapidamente tornando 

disponível uma grande variedade de técnicas com características bastante distintas. No 

entanto, nenhuma delas é capaz de dominar totalmente as outras (MOLLICA e PEREIRA, 

2001). 

Segundo Stambaugh (1996), Jorion (2001, p. 205), Duarte Junior (2008a e 2005, 

p.66), Werlang e La Rocque (2008), Kimura et al (2008, p.38), Hsieh e Chou (2008), 

Nielsson (2009), entre outros, existem três metodologias convencionais para o cálculo do 

VaR: Variância/Covariância, Simulação Histórica e Simulação de Monte Carlo.  
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Metodologia de Variância/Covariância – também denominada metodologia analítica, é a 

utilizada pelo JP Morgan, no seu modelo RiskMetrics. Desde a primeira versão utilizada do 

RiskMetrics, em outubro de 1994, esta vem sendo a metodologia mais debatida, aprimorada e 

utilizada para o cálculo do VaR. Ela utiliza métodos estatísticos padronizados, para calcular as 

variações no valor do portfólio atual. Para isso, é necessário considerarem-se várias premissas 

para os fatores de mercado (taxa de juros, preço de ações, índices, taxas de câmbio, etc.) que 

devem ser coletados, “limpos” e armazenados. Os parâmetros dos modelos são retirados de 

dados históricos para a realização de estimativas de parâmetros da distribuição normal. Nessa 

metodologia as estimativas de volatilidade cumprem papel fundamental e as alternativas para 

estimá-las são: desvio-padrão, médias móveis com amortecimento exponencial (EWMA), 

modelos ARCH, GARCH e seus derivados, entre outros. 

A essência dessa metodologia é apresentada na figura 7. 

 

Figura 7: Essência da metodologia analítica para o cálculo do VaR 

Fonte: Werlang e La Rocque (2008) 

 

Na análise de dados são construídos os bancos de dados, com séries históricas, a partir 

das quais serão observadas as volatilidades e correlações e, portanto, a matriz de 

variância/covariância. 

Na posição da instituição o ponto de partida é a definição de como serão as entradas de 

dados das operações. A partir dessa definição realiza-se o processo de mapeamento para se 

chegar à exposição líquida da instituição a cada um dos fatores de risco. O objetivo é 

“mapear” todos os produtos, transações e atividades da instituição em fatores básicos de risco.   

Para o cálculo do VaR, em sua forma mais simples, basta conhecer  a média e o 

desvio-padrão que são calculados, respectivamente, pelas seguintes fórmulas: 
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Média:                            
 
             (2.14) 

 

  Desvio-padrão:    
 
              (2.15) 

   

E, a partir daí, construir o intervalo de confiança. Porém, na prática, muitos modelos levam 

em conta somente o parâmetro desvio-padrão, considerando a média , pois para fins 

didáticos e práticos no curto prazo o retorno médio de um ativo é praticamente nulo. Diante 

dessas premissas, o VaR pode ser estimado, de acordo com Kimura et al (2008, p.86), para 

diferentes graus de confiança, da seguinte maneira: 

 

                     (2.16) 

 

onde: 

M representa a exposição ou, o valor a mercado da carteira; 

 representa o desvio-padrão dos retornos da carteira; e 

1,65 representa o número de desvios-padrões associados, em uma curva normal, a um grau de 

confiança de 95% para a perda máxima. 

 

A figura 8 ilustra o conceito e o número de desvios-padrões para os intervalos de 

confiança de 10%, 5% e 1%, lembrando apenas que nessas condições a média é nula. 

 

 

Figura 8: VaR e o número de desvios-padrões associados, em uma curva normal, a um 

grau de confiança. 
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Segundo Souza e Silva (1999), um dos procedimentos mais comumente utilizados no 

mercado para o cálculo do VaR é o sugerido pela metodologia RiskMetrics do JPMorgan. 

Trata-se de modelar a volatilidade dos ativos como um EWMA (Exponentially Weighted 

Moving Average), onde:  

               (2.17) 

 

que pode ser visto como o caso de um GARCH (1,1) degenerado, sem o intercepto da 

volatilidade, e onde os parâmetros α e β somam 1 (IGARCH). O parâmetro λ pode ser 

facilmente estimado pela minimização do erro quadrático médio entre os quadrados dos 

retornos e a variância condicional dada pelo modelo ou adotar o valor de 0,94 para dados 

diários de volatilidade ou 0,97 para dados mensais de volatilidade sugeridos por Mina e Xiao 

(2001), no documento do RiskMetrics, e amplamente utilizado na prática. 

De acordo com Pereira (2008), um modelo mais genérico para estimar-se a variância 

dos retornos é o ARCH proposto por Engle (1982). Este modelo expressa a variância 

condicional como uma defasagem distribuída do quadrado dos retornos passados, onde: 

  

                    (2.18) 

 

                                  (2.19) 

 

Sendo α(L) um polinômio no operador defasagem do tipo  e, 

para garantir a não negatividade da variância condicional devemos ter que ω ,  > 0 para i = 

= 1,...,q.  

Bollerslev (1986) generalizou o modelo ARCH através do GARCH que deu origem a 

outros modelos como EGARCH, IGARCH, entre outros, e, dentre estes, destaca-se, de acordo 

com Jorion (2001, p.192), o que se tornou a base das análises de séries temporais dos 

mercados financeiros, o modelo GARCH (1,1) expresso por: 

 

                                                                              (2.20) 

 

Define-se  como a variância condicional usando-se as informações até o instante t-1, 

e  como o retorno do dia anterior. A soma dos parâmetros  +  deve ser menor que 1 

para que o modelo seja estacionário. A média, ou variância incondicionada, é encontrada 

estabelecendo . Solucionando-se para  , encontra-se: 
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                        (2.21)  

 

que responde a um modelo parcimonioso, com poucos parâmetros, que parece adequar muito 

bem aos dados. 

 É bom salientar que a abordagem analítica pode ser implementada através da 

utilização de variantes delta-normal ou delta-gama normal. No método delta-normal, de 

acordo com Jorion (2001, p.205), pressupõe-se que os retornos de todos os ativos sejam 

normais. Assim o risco é gerado por uma combinação de exposições lineares a vários fatores, 

que, por suposição, são normalmente distribuídos. Este método pode acomodar grande 

quantidade de ativo e é de simples implementação, porém tem como principais problemas não 

capturar adequadamente o risco de eventos, à existência de caldas grossas e a mensuração 

inadequada do risco de instrumentos não lineares.  

O método delta-gama normal é uma extensão do método delta-normal, que envolve 

sensibilidades a fatores de risco de ordem mais elevada (como o gama) em que o VaR pode 

ser mensurado pela equação 2.22. 

 

                        (2.22) 

 

Metodologia da Simulação Histórica – é uma metodologia bastante intuitiva que 

basicamente não requer o uso de parâmetros estatísticos. Como não necessita de parâmetros 

que reflitam uma distribuição de probabilidade, a simulação histórica é considerada um 

método não paramétrico para estimação do VaR (KIMURA et al, 2008, p.39).  

Ela é calculada a partir de séries históricas de taxas e preços onde se supõe que os 

dados passados representem, fielmente, a distribuição de probabilidade a respeito de 

acontecimento futuro. Verificam-se as variações ocorridas nos fatores de mercado em período 

histórico definido e aplicam-se essas variações ao portfólio atual, levando-se em consideração 

o horizonte de tempo escolhido que, de acordo com o documento RiskMetrics (1996), 

geralmente varia de 6 meses a 2 anos.  

Sua lógica, conforme Souza (2008), é a seguinte: supondo-se que a distribuição dos 

retornos seja não-padrão, e que não se queira fazer hipóteses adicionais sobre ela, pode-se 

utilizar a própria distribuição dos retornos realizados da carteira, a fim de se calcular não-

parametricamente o quantil correspondente ao nível de significância do VaR de α%  desejado. 
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Isto é, dada uma amostra de retornos XT  = {X1, X2, ..........., XT}, ordenam-se as observações 

X1 ≤ X2 ≤ .........≤ XT  e toma-se o estimador de 

 

       para T par             (2.23) 

 

A partir da estimativa do quantil empírico Xα% dos retornos, é possível contruir-se o 

VaR(α%) como: 

 

VaR(α%) =                (2.24) 

 

A idéia é utilizar-se a própria distribuição empírica dos retornos passados da carteira 

ou ativo, com o argumento de que ela reproduz da melhor maneira possível a verdadeira 

distribuição, e simular, a partir daí, o resultado da carteira ou ativo. O método é sensível a 

distribuições de caudas pesadas, mas baseia-se numa única realização do processo gerador dos 

dados (na prática, é observada uma única trajetória de preços). É necessária a hipótese de 

retornos i.i.d. (independentes e identicamente distribuídos), exigindo-se que a distribuição 

permaneça estável ao longo do tempo. Além disso, é importante observar que uma amostra de 

tamanho N nada oferece a respeito da probabilidade de perdas maiores do que 1/N. Para 

Nielsson (2009), pelas suas características, a simulação histórica deve ser usada como método 

complementar a outros modelos de risco. 

Metodologia da Simulação Monte Carlo – semelhante ao da simulação histórica, exceto 

pelo fato de, ao invés de verificarem-se as variações ocorridas nos fatores de mercado, em 

período histórico, definem-se as distribuições e seus respectivos parâmetros para as variações 

dos fatores de mercado. Define-se, também, a correlação, normalmente tirada de dados 

históricos, existente entre esses fatores. Em seguida, simulam-se várias observações das 

possíveis variações dos fatores de mercado, verificando seus impactos no valor do portfólio 

atual.   

A seqüência a ser seguida na implementação da simulação de Monte Carlo (SMC), 

segundo JORION (2001, p. 292) é a seguinte: 

• Escolher um modelo estocástico para o comportamento dos preços dos fatores de 

risco, um modelo habitualmente utilizado é o movimento browniano geométrico, e 

estimar seus parâmetros (volatilidades, correlações, etc.) baseados em dados históricos 

ou de mercado. O processo que descreve o preço dos ativos é: 
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                      (2.25) 

 

onde: dz é uma variável aleatória normalmente distribuída, com média zero e variância 

dt. Ela condiciona os choques aleatórios sobre o preço e não depende de informações 

passadas. Os parâmetros  e  representam o desvio e a volatilidade no instante t, 

que podem evoluir com o tempo. Define-se t como o momento atual, T como a data 

futura de interesse e  como o horizonte de interesse. 

• Gerar trilhas de preços fictícias para as variáveis aleatórias de interesse, de onde os 

preços serão computados como St+1, St+2,....,St+n; 

Para se gerar uma série de variáveis aleatórias St+1 ao longo do intervalo , 

primeiramente divide-se  em n incrementos, com . 

Integrando-se dS/S para um intervalo finito, tem-se, aproximadamente: 

 

                         (2.26) 

 

onde  é agora uma variável aleatória normal padronizada, com média zero e variância 

1. Para simulação de uma trajetória de preços S, inicia-se com St e gera-se uma 

seqüencia de epsílones  para i = 1, 2, ..., n. Posteriormente,  é dado por: 

 

                      (2.27) 

 

  é computado de forma semelhante e assim por diante, para todos os valores 

futuros, até que o horizonte de interesse seja alcançado.  

• Calcular o valor do ativo St+n = ST na data-alvo com a seqüência de preços gerada no 

passo anterior; 

• Repetir os passos 2 e 3 quantas vezes se desejar ( por exemplo, 10.000 vezes); 

• Ordenar os valores finais gerados para o ativo, obtendo-se a distribuição: 

 

• Computar o VaR a partir do quantil de interesse. Ao nível de confiança c, o VaR é o 

valor do ativo excedido em c vezes 10.000 simulações. 

De acordo com Kimura et al (2008, p.51 e p.56) a projeção de dados futuros é o principal 

item da SMC é  uma forma legítima e, muitas vezes, mais adequada para a estimativa do VaR, 

exercendo um impacto direto no seu cálculo. Essas projeções podem ser realizadas de 
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diversas maneiras, a partir de dados passados ou geradas aleatoriamente através de algum 

mecanismo estatístico. Em alguns casos, são levantados dados passados para realizar 

estimativas de distribuição futura que, posteriormente, serão utilizadas nas simulações.  

Para Chun (2007), como o número de simulações é grande o percentil dos dados tende a 

aproximar-se do percentil da população envolvida. Para isto, deve-se calibrar o modelo 

adequadamente, pois: assumindo distribuição normal, precisam-se encontrar as médias, 

desvios padrões e correlações. Mesmo com um bom modelo, pode-se falhar em capturar 

possíveis interações entre os dados; podem-se capturar faixas maiores do comportamento do 

mercado; pode-se lidar com ativos não lineares e seus resultados dependem do caminho 

percorrido pelo ativo, incluindo resultados de instrumentos financeiros sofisticados; podem-se 

capturar riscos de cenários atuais que não envolvam movimentos extremos de mercado; 

podem-se fornecer detalhes nos impactos de cenários extremos que acontecem nas caudas das 

distribuições; é fácil avaliar cenários específicos que são baseados em considerações 

geopolíticas e outras situações difíceis de serem quantificadas. 

Como desvantagens desta metodologia Chun (2007) cita: o uso intensivo do 

computador através de elevados números de simulações para proteger-se de eventos pouco 

prováveis; se o portfólio é composto de muitos ativos ou de ativos complexos, a SMC é 

demorada; assume hipótese na distribuição dos retornos da carteira; os profissionais não 

especializados a consideram a metodologia complexa, comparando-a com uma caixa preta, e 

sua credibilidade depende dos profissionais especializados em gerar estes números. 

Conforme Nielsson (2009), a simulação de Monte Carlo é uma metodologia bastante 

flexível e pode lidar com a não linearidade, com a não-normalidade, com posições complexas, 

etc., no entanto, o método pode ser bastante complexo e exigir consideráveis investimentos 

humanos e financeiros. 

A simulação de Monte Carlo, de acordo com Maletta (2005), vem sendo cada vez mais 

utilizada, não somente no gerenciamento de risco, mas em diversas áreas financeiras. Sua 

crescente popularidade se dá, principalmente, pela liberdade na modelagem do problema 

(passando de "soluções exatas de problemas aproximados" para "soluções aproximadas de 

problemas exatos"), pela avaliação de perguntas do tipo "e se?" (permitindo a avaliação de 

mudanças de cenários ou conseqüências de decisões) e pela avaliação de problemas em que o 

conhecimento das variáveis envolvidas é parcial. 

Para Saliby e Araujo (2001), dentre as várias formas de cálculo do VaR, a simulação 

de Monte Carlo é tida como um dos métodos mais robustos e poderosos, já que vários 
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aspectos relacionados aos mercados financeiros podem ser modelados com maior realismo, 

contemplando uma grande variedade de risco. 

Segundo Jorion (2001, p.225), a SMC é o método mais potente de cálculo do valor no 

risco. Ela captura grande quantidade de riscos, inclusive os não-lineares, os de volatilidade e, 

até mesmo, os de modelo, podendo incorporar a variação temporal da volatilidade, caudas 

grossas e cenários extremos. Para testar a robustez dos resultados a mudanças nos modelos, os 

resultados da simulação devem ser complementados com análises de sensibilidade. 

A simulação de Monte Carlo, conforme Kimura et al (2008, p. 95 e p.109) é 

extremamente útil na avaliação de riscos de carteiras complexas, principalmente aquelas cuja 

distribuição de probabilidade de retornos não segue uma distribuição normal. A grande 

quantidade de simulações e a aleatoriedade da escolha dos retornos permitem medidas mais 

acuradas do risco de uma carteira. 

Duarte Júnior (2005, p.67) sugere utilizar preferencialmente a abordagem de 

simulação, sobretudo quando se consideram carteiras com não-linearidades. Acredita-se que a 

abordagem analítica deve ser vista como uma solução inicial para o problema de estimação do 

VaR. O quadro 4 apresenta uma comparação entre as principais abordagens do VaR. 
 

 

Quadro 4: Comparação entre as principais abordagens do VaR 

Fonte: Baseada em Jorion (2001, p.230) e Duarte Junior (2008a e 2005, p.67) 

 Variância/Covariância Simulação Histórica Simulação Monte Carlo 

IMPLEMENTAÇÃO Fácil Regular Difícil 

Evita risco de modelo De certa forma Sim Não 

Complexidade computacional Baixa Regular Alta 

 

Principais armadilhas 

Não-linearidades  

Situações extremas 

Variação do tempo 

Situações extremas 

Risco de modelo 

Comunicabilidade Fácil Fácil Difícil 

MERCADO    

Distribuição não normal Não Sim Sim 

Mensuração eventos extremos De certa forma De certa forma Possível 

Uso de Correlações Sim Sim Sim 

AVALIAÇÃO Linear Plena Plena 

Ativos não-lineares Não Sim Sim 

Distribuição histórica Normal Real Plena 

Variação de tempo Sim Não Sim 

ANÁLISE SENSIBILIDADE Difícil Regular Ótima 

TESTE DE ESTRESSE Difícil Regular Ótimo 
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Em síntese, os modelos paramétricos ou analítico pressupõem que os retornos dos 

ativos seguem uma distribuição normal e, através de medidas estatísticas como desvio-padrão, 

variância e covariância, chegam ao cálculo do VaR. Já os modelos não-paramétricos ou de 

simulação recalculam o valor do ativo, através da definição de vários cenários e de diversas 

condições de mercado, seja ou não, a distribuição dos retornos, uma normal. Dentre esses 

modelos, o modelo de Variância/Covariância, por sua simplicidade, é o mais utilizado no 

mercado financeiro, porém tem um dos seus principais desafios na calda grossa. O modelo de 

simulação histórica também é relativamente simples e razoavelmente utilizado pelo mercado. 

Ele é robusto às caldas grossas, mas por lidar com dados passados faz com que se acredite que 

o futuro irá comportar-se da mesma maneira que este passado. Já a Simulação de Monte Carlo 

apesar de ser um método mais vigoroso e flexível para o cálculo do VaR, tem no erro de 

modelo, no tempo de processamento e nos elevados recursos computacionais seus principais 

inconvenientes. Assim, diante do exposto, dentre esses modelos qual o melhor para o cálculo 

do VaR? Será que pode-se dizer que o VaR é coerente como medida de risco? 

Segundo Stambaugh (1996) cada uma das abordagens de mensuração do VaR tem seus 

pontos fortes e fracos, e devem ser devidamente consideradas não como metodologias 

concorrentes, mas como alternativas que podem ser adequadas em determinadas 

circunstâncias.  

Conforme Kupiec (1999) existem várias definições do VaR todas equivalentes, mas, 

infelizmente, nenhum consenso a respeito de como calculá-lo. 

De acordo com Kimura et al (2008, p. 94 e p.196), apesar de existirem diversas 

metodologias para cálculo do VaR, não existe um estudo contundente que estabeleça uma 

superioridade prática, ou teórica, de uma metodologia sobre a outra. Novas ferramentas têm 

sido desenvolvidas e implementadas na área de gestão de riscos, entre estas se destacam o 

CVaR (Conditional Value-at-Risk) e a Teoria de Valores Extremos.  

Para Nielsson (2009) todos os métodos descritos têm suas limitações e pode ser 

enganoso confiar em apenas um método. Os métodos devem ser encarados como 

complementares entre si, uma vez que cada um é concebido para minorar os inconvenientes 

existentes em outros. No mínimo, dever-se-ia reconhecerem-se as deficiências das abordagens 

padrões do VaR e adotar métodos complementares, como a Teoria de Valores Extremos 

(EVT) e o Déficit Esperado (ES), que as suprissem, para seu uso interno e para sua própria 

segurança. As medidas de risco baseada na EVT ou no ES são melhores municiadas para 

alertar os gestores de risco sobre crises financeiras e oferecer melhor compreensão da 
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natureza dessas crises, que podem ser catastróficos para a empresa, e da probabilidade da sua 

ocorrência. 

Os modelos tradicionais de mensuração de risco, conforme Jorion (2009), de certa 

forma, falharam na crise mundial de 2007 e 2008, evidenciando que apresentam limitações e 

precisam ser aprimorados, principalmente, pela ênfase do uso do teste de estresse e de ampla 

análise de cenários. 

Artzner et al (1999) questionaram a coerência VaR e demonstraram que, em geral, as 

medidas de risco deveriam satisfazer algumas condições, como a homogeneidade positiva, a 

invariância de translação, a monotonicidade e a subaditividade, para serem consideradas 

coerentes. Como o VaR infringe a subatividade, ou seja, em alguns casos a soma do VaR dos 

componentes é menor que a do VaR total, seus resultados seriam paradoxais e não 

representariam corretamente o risco incorrido. Eles sugerem o TailVaR (Tail conditional 

expectation) também conhecido por CVaR, Expected Shortfall (ES) ou Average-VaR como uma 

medida coerente de risco. 

Para Acerbi e Tasche (2001) o VaR, utilizado para medida de risco e adotada como 

melhores práticas para tal,  por quase todos os bancos e reguladores, não é uma medida de 

risco coerente, porque não cumpre um dos axiomas da coerência, a subaditividade.  

As abordagens padrão do VaR têm vários inconvenientes, sendo um dos principais que 

elas não lidam diretamente com a distribuição dos retornos extremos, ou seja, a parte de 

interesse para a gestão de risco. Com isso, as normas técnicas do VaR podem grosseiramente 

subestimar o risco financeiro, notadamente o risco associado com eventos raros e extremos 

(NIELSSON, 2009) 

De acordo com Barbachan (2008), apesar do uso intenso do VaR, os pesquisadores 

têm criticado essa ferramenta para medida de risco. Uma questão não abordada pelo conceito 

do VaR é a magnitude da perda, quando o limite de VaR é excedido.  

Prause (1999) argumenta que, para evitar uma falência os gestores de riscos devem 

prever a distribuição da perda máxima esperada. Sob este ponto de vista devem-se usar outras 

medidas de risco para o cômputo do VaR.  

Conforme visto até aqui o VaR, apesar de ser o método de mensuração de risco mais 

utilizado pelo mercado, inclusive adotado por bancos e órgãos reguladores, não é uma medida 

coerente de risco e pode apresentar falhas, que conduzam instituição à insolvência, se a 

estimativa de perda máxima seja superada. 
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Diversas alternativas vêm sendo desenvolvidas tanto em termos de modelagem quanto 

em termos de novas ferramentas para que os gestores de risco possam adotar um modelo 

consistente que represente de maneira adequada o risco assumido.  

Os modelos tradicionais para a mensuração do risco são basicamente a 

variância/covariância, a simulação histórica e a simulação de Monte Carlo, porém cada qual 

tem seus limites que podem ser amenizados pelo emprego de modelos ou ferramentas 

complementares que auxiliem os gestores no processo de avaliar de forma mais eficiente o 

risco que estão incorrendo. 

 

2.5.3.1 Outros modelos ou ferramentas de gestão de riscos 

 

A área de gestão de risco é bastante dinâmica e, nos últimos anos, os mecanismos de 

gestão de risco têm se aprimorado, permitindo que o gestor de riscos tenha à sua disposição 

modelos que, pelo menos teoricamente, contemplem mais características do mundo prático. O 

gestor de riscos deve estar capacitado, para avaliar estes modelos e verificar a relevância de 

uma eventual aplicação (KIMURA et al, 2008, p. 195). Além dos modelos tradicionais de 

mensuração de risco, outras ferramentas vêm se destacando na área de gestão de risco como: 

 Análise de cenário - Para Doff (2008) a análise de cenários é um tema relativamente 

novo cujas publicações ainda são escassas. Ela satisfaz a maioria dos critérios de controle de 

gestão eficaz. E funciona da seguinte maneira: 

 

• um número limitado de cenários é gerado por especialistas que consideram o 

ambiente competitivo e as potenciais respostas de gestão; 

• para cada cenário gerado (combinação de eventos de risco de negócios e ações 

de gestão), a perda financeira potencial é determinada, bem como a 

probabilidade subjetiva do cenário; e  

• O total do capital econômico para cobrir o risco do negócio é determinado com 

base nos cenários, levando em conta os desafios para extrapolar os valores 

extremos.  

 

BackTesting – é um termo genérico, segundo Kimura et al (2008, p. 153 e p. 156), 

que se atribui a um procedimento no qual se avalia, ex-post, ou seja, após os fatos terem 

acontecido, se um modelo ou, uma suposição é adequada, considerando dados ou, 

acontecimentos reais. Mais especificamente, é um procedimento, que permite o estudo da 
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adequação de um modelo do VaR, utilizando-se dados passados.  De acordo com o manual do 

Riskmetrics (1999), o backtesting, com o intuito de medir a eficácia do modelo utilizado, 

compara os resultados realizados com as medidas geradas pelo modelo. 

Um dos métodos usados para avaliar a eficiência dos modelos é o teste de violações 

dos limites do VaR pelo número de excessos fora do intervalo de confiança. Se for próximo 

ao esperado, em função do grau de confiança da estimativa do VaR, então se pode supor, pelo 

menos para os dados analisados, que o modelo do VaR consegue refletir adequadamente o 

risco.  

O backtesting segue os seguintes passos: 

 

• dividir o período da amostra em amostra dentro e fora do limite do VaR. 

• estimar os parâmetros de cada modelo usando os dados da amostra dentro do 

limite do VaR. 

• fazer a previsão dos preços dos ativos utilizando os parâmetros estimados. 

• comparar as previsões com os dados de fora da amostra. 

 

A figura 9 representa um exemplo de resultado do backtesting. Os pontos abaixo da 

linha azul representam as violações do modelo do VaR. Neste caso, 3,2% das observações 

excederam os limites do VaR. Considerando que a porcentagem esperada de violações é de 

5% para um VaR com 95% de confiança pode-se dizer que este modelo é, aparentemente, 

eficiente.      

 

 
 

Figura 9: Exemplo de resultado do Backtesting 
 
Teste de estresse – é um mecanismo derivado da análise de cenários que contempla 

cenários considerados pouco prováveis, ou seja, cenários catastróficos potenciais. Segundo 

Vieira Neto e Urban (2000), é uma ferramenta complementar para avaliação do risco, já que 
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os modelos estatísticos de cálculo do risco costumam apresentar problemas em períodos de 

modificação do padrão de comportamento dos dados. Com isso, o VaR e o Stress passam, 

então, a atuar conjuntamente. O primeiro refle o “risco do cotidiano” e o segundo o “risco em 

uma situação de crise”. O modelo de teste de estresse tradicional envolve os seguintes passos: 

 

• definição de um conjunto de “cenários de crise”. Para auxiliar nessa definição, 

após o calcular do VaR, é gerada uma tabela, em ordem decrescente, que 

relaciona os componentes que representam maior risco para o projeto;     

• recálculo do valor do ativo cujo risco se quer analisar em cada um dos cenários 

selecionados; 

• finalmente, escolha do cenário que represente a maior perda hipotética para o 

ativo. A magnitude desta perda é definida como sendo o risco deste ativo em 

termos de modelo de stress.  

  

A principal questão que o gestor de riscos enfrenta, de acordo com Kimura (2008, p. 

166), é definir os cenários de stress. Basicamente, dois procedimentos podem ser seguidos 

para a definição desses cenários: o levantamento de cenários históricos ou, a projeção de 

cenários hipotéticos. No primeiro caso é suficiente olhar para o passado para identificar 

eventos que podem ser considerados pouco usuais. Identificados os cenários críticos 

históricos, levanta-se o comportamento desses fatores de risco durante estes eventos. Simula-

se o resultado do ativo atual considerando que estes eventos históricos se repitam. No 

segundo caso, diferentemente do levantamento de dados passados, a projeção de cenários 

trabalha com suposições de eventos que possam vir a ocorrer. Essas projeções são importantes 

como complemento ao levantamento de dados passados além de promover maior grau de 

entendimento da vulnerabilidade dos ativos sob cenários de stress. 

Para Vieira Neto e Urban (2000), na medida em que os cenários utilizados não se 

prendem a dados históricos e incorporam tanto avaliações objetivas como subjetivas, os 

modelos de stress surgem como importante ferramenta complementar aos sistemas de 

gerenciamento de risco. Enquanto o VaR mede bem o risco do cotidiano mas se assemelha a 

um “guarda chuva que só protege contra garoa”, o stress é uma realidade distante do dia a dia 

mas bem mais próxima do estrago que pode ser causado por uma forte tempestade.   

É importante ressalvar que apesar de sua importância, o teste de stress deve ser 

realizado com cautela uma vez que pode levar, perigosamente, em função da sua 

subjetividade, à distorção no cálculo do risco.  
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Conditional Value-at-risk (CVaR) - com a evolução e a melhor compreensão dos 

eventos relacionados à distribuição do retorno dos ativos, surge uma medida de risco, 

denominada valor em risco condicional (CVaR), que utiliza em sua estrutura, informações 

sobre eventos que ocorrem nas caudas das distribuições de probabilidades (VIANA e 

RIBEIRO, 2004). Esta medida tem ocupado destaque na literatura mais recente a respeito de 

risco e satisfaz a definição formal de medida coerente de risco sugerida por Artzner (1999). 

Segundo Barbachan (2008) enquanto o VaR informa apenas se a perda foi superior a um 

determinado nível, o CVaR fornece dados a respeito da magnitude dessa perda. O CVaR nada 

mais é que a média dos valores que podem superar o VaR e que, segundo Uryasev et al 

(2001) podem ser definidos por:  

 

                                                  (2.28) 

 

(x) =                   (2.29) 

 

onde: para cada x, a função de perda, f(x,y), é uma variável aleatória com distribuição em 

induzida por y , sendo que y que possui distribuição de probabilidade p(y). Para contornar a 

inconveniência de se trabalhar com a integral presente  caracteriza-se  em 

termos da função  definida em X x  dada por:  

 

                                                  (2.30)  

 

onde  = max{t,0). O modelo de otimização para o CVaR é expresso por: 

 

       Minimizar (x,ζ)ЄXxRŴCVaR =                        (2.31) 

 

Sujeito a:  Zj  

  Zj  

    

    

   

   

 

Os J vetores yj são obtidos através de simulação com distribuição multivariada p(y). 
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 É importante ressaltar, conforme Kimura (2008, p.199), que o CVaR é uma medida 

adicional de risco que procura fornecer informações sobre perdas que excedem o VaR. 

  O gráfico 1 representa o VaR e o CVaR:   

 

Gráfico 1: Representação gráfica do VaR e CVaR 

Fonte: Szegö (2002) 

 

Teoria de Valores extremos (EVT) - Entre os avanços recentes de métodos de 

cálculo de Value-at-Risk, de acordo com Souza e Silva (1999), está o uso da Teoria de 

Valores Extremos (Extremal-Value Theory). Seu uso permite estimar probabilidades e quantis 

com razoável precisão nos limites dos valores encontrados dentro da amostra, e mesmo além 

deles. A explícita modelagem dos valores extremos corresponde a um ajuste apenas da cauda 

da distribuição dos dados originais, ressaltando o caráter pouco informativo que pode ter o 

interior da distribuição para as ocorrências de baixíssima freqüência. 

Para Kimura et al (2008, p. 199) a EVT é uma ferramenta de gestão de risco que está 

sendo cada vez mais utilizada em finanças e fundamenta-se na modelagem de eventos cuja 

probabilidade de ocorrência é baixíssima. Ela permite, a partir de um número limitado de 

observações, a geração de estimativas associadas à probabilidade e ao tamanho de perda 

extremas. Em linhas gerais, a EVT estabelece que, sob determinadas condições, a distribuição 

de probabilidade de retornos extremos, isto é, retornos muito diferentes do retorno esperado, 

convergem assintoticamente para: 

                   ,   se  

   

                               (2.32) 

        , se  
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onde: 

  

µ representa a média dos retornos do ativo 

 σ representa o desvio padrão ou a volatilidade dos retornos do ativo 

ξ é um parâmetro associado ao tamanho das extremidades da distribuição. Se ξ for 

alto, então a probabilidade de eventos extremos é maior. Se ξ for baixo, as caudas da 

distribuição são mais finas, ou seja, a probabilidade de eventos extremos é baixa.    

 

Os maiores problemas para aplicação da EVT estão na estimação dos parâmetros da 

distribuição da equação 2.32, no baixo número de observações dos retornos extremos que 

dificultam estimações de parâmetros estatísticos e nas correlações dos fatores de risco, 

principalmente, em condições extremas, que são muito instáveis. Porém, como o VaR não 

tem seu foco nas caudas ou seja, nos extremos das distribuições de probabilidade, a EVT pode 

se tornar uma ferramenta poderosa para estimar potenciais perdas que excedam o VaR.  

De acordo com La Rocque et al (2003), a gestão de risco vem crescendo 

constantemente desde a segunda metade da década de 90 . Desde aí, modelos de controle de 

risco, a maior parte baseada no conceito de Value-at-risk (VaR), foram amplamente 

implantados no mercado financeiro e é cada vez maior a demanda por este tipo de controle 

pelas corporações. Essa tendência, conforme La Rocque e Lobo (2005), trouxe um intenso 

debate sobre a adaptação do conceito de VaR para as empresas não financeiras.  

Nos últimos anos, diversas publicações vêm tratando do assunto. Stulz (1996) mostra a 

importância da gestão de risco em empresas não financeiras para garantir a financiabilidade 

dos investimentos. Turner (1997) propõe a expansão dos conceitos do VaR para as 

corporações e sugere como perda potencial não mais a perda de patrimônio mas a perda de 

algum fluxo de caixa com relação ao seu alvo, ao que se denominou CFaR (CashFlow-at-

risk). 

Como muitas empresas vêm manifestando o seu interesse em compreender como os 

princípios do Valor em Risco, que foram inicialmente desenvolvidos para o gerenciamento de 

risco de mercado em um ambiente financeiro, podem ser aplicado ao ambiente corporativo, o 

RiskMetrics Group, por intermédio dos documentos Long Run Technical Document (1999) e, 

mais especificamente, CorporateMetrics (1999) apresentam, para atender esses anseios, novas 

técnicas para o cálculo do risco em empresas não financeiras, técnicas essas como o CFaR 

(CashFlow-at-Risk), o EaR (Earnings-at-Risk), o PaR (Profit-at-Risk), entre outras, que 

passaram a ser referência à mensuração de risco nas corporações. 
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2.5.4 As CorporateMetrics 

 

Desde a década de 90, o VaR vem sendo aplicado pelas instituições financeiras para 

medir o efeito potencial do risco de mercado no valor de mercado de uma carteira e, a partir 

daí, vem despertado o interesse de um grande número de empresas em aplicá-lo no ambiente 

corporativo. “Ambiente corporativo” é um cenário em que os valores concentram-se na 

importância da participação dos acionistas e nos principais resultados financeiros da empresa, 

como lucro e fluxo de caixa, cenário este que é de suma importância para os gestores 

corporativos, principalmente aos da área de risco (LEE et al, 1999). 

De acordo com Lee et al (1999), a força motriz por trás do interesse corporativo para 

melhor entender e medir o risco de mercado provem de várias fontes: 

  

• a comunidade empresarial está tornando-se cada vez mais consciente de que a 

volatilidade dos lucros pode afetar a avaliação dos preços das ações e o valor 

do acionista. Dado que o risco de mercado é um dos fatores que contribuem 

para a volatilidade dos lucros, muitas empresas querem melhor quantificá-lo;  

• as tendências de globalização e ampliação do comércio internacional têm 

levado várias empresas a enfrentarem diversos tipos de riscos de mercado; 

•  as empresas precisam de métodos simples e transparentes de gestão de risco 

para lidar com os fatores externos que podem influenciar o seu desempenho; 

• as empresas necessitam de reduzir a exposição ao risco e melhorar as 

informações relacionadas a ele, para tomar decisões de cobertura;  

• práticas de gestão de risco são cada vez mais estudadas pelos analistas, 

investidores e agências de classificação; e  

• as agências reguladoras estão exigindo tipos de divulgações e padrões 

computacionais tais como os relatórios do tipo VaR medidos para o lucro, 

fluxo de caixa e valores justos. 

 

Uma esmerada avaliação do risco facilita e aprimora a sua gestão. A gestão de risco, 

em termos gerais, trata de identificá-los, medi-los e gerenciá-los. É um processo, segundo Lee 

et al (1999), que permite às empresas aumentar a clareza da sua comunicação sobre os riscos 

e decidir mais pró - ativamente sobre o mais adequado perfil de risco. Com uma abordagem 

sólida para medição do risco de mercado, as empresas estarão melhor posicionadas, para 
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abordar as seguintes questões de gestão de riscos: integrar os riscos de mercado, comparar os 

riscos de mercado com os riscos de negócio, gerir a volatilidade dos ganhos, preservar as 

margens, minimizar o risco de mercado induzido por dificuldades financeiras, gerir o risco de 

mercado de operações prevista, adequar a gestão de risco à governança corporativa e melhorar 

a comunicação interna e externa. 

A importância do efetivo gerenciamento de riscos corporativos é melhor ilustrada 

pelas imagens dos desastres financeiros e das perdas incorridas em diversas organizações nos 

últimos anos. Segundo Duarte Junior (2008b) o problema de gerenciamento de riscos 

corporativos é delicado, pois a existência de um único ponto fraco, nesse gerenciamento, é 

suficiente para levar uma instituição a um colapso. Assim, a gestão de risco vem assumido 

papel relevante nesse ambiente, porém a despeito da importância crescente do assunto, 

discussões acerca de modelos capazes de valorar os riscos de empresas, ainda são incipientes, 

complexas e pouco conclusivas (Ozório, 2006). 

As corporações reúnem um conjunto de projetos, de natureza distinta, que são 

expostos a riscos diferentes. Riscos esses que devem ser identificados, mensurados e 

controlados. Diversas formas de mensuração desses riscos vêm, ao longo dos últimos anos, 

sendo propostas e as que têm se destacado são as sugeridas pelo RiskMetrics Group através 

do Documento Técnico CorporateMetrics (1999).  

O CorporateMetrics (1999) é uma estrutura conceitual para a medição de risco de 

mercado no ambiente corporativo que tem como base o VaR. Sua aplicação pode trazer 

alguns benefícios como: maior transparência na percepção dos riscos da organização, 

comunicação clara para os gestores, acionistas e mercado sobre os riscos envolvidos, suporte 

para decisões de hedge, alocação de capital e avaliação de desempenho. 

Segundo a metodologia apresentada neste documento, as principais preocupações na 

adaptação do modelo de mensuração do risco em ambientes corporativos são: 

 

Risco de mercado versus risco do negócio: o gerenciamento de risco em ambientes 

corporativos é inerentemente mais complexo do que em ambientes puramente financeiros. As 

corporações enfrentam tanto os riscos de negócios heageable (câmbio, commodities, taxa de 

juros, etc) como os non-hedgeable (relativo a natureza específica de seus produtos e serviços). 

O nível de riscos de mercado, além disso, é uma função dos riscos de negócio, o que pode 

tornar a implementação de um sistema de gestão de risco um processo complexo. O original 

CorporateMetrics (1999) propõe uma estrutura analítica para identificar os riscos do negócio, 

integrando medidas de risco ao processo de orçamentação da empresa; 
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Resultados financeiros versus valor da empresa: visto que os gestores financeiros 

tendem a gerir o valor de ativos e passivo adotando o lucro e o fluxo de caixa como 

referências para um bom desempenho surgem discussões quanto a volatilidade desses 

resultados financeiros nas empresas. Neste documento, propõe-se uma re-caracterização dos 

conceitos do VaR de um ambiente financeiro para um ambiente de lucro e fluxo de caixa, 

além da discussão das implicações da volatilidade do gerenciamento de lucro para a avaliação 

da empresa;  

Gestão em ciclos de curto prazo versus longo prazo: comparadas às instituições 

financeiras, que podem ativamente fazer alterações nas posições de curto prazo para gerar 

lucros, as corporações são geralmente menos sensíveis às flutuações diárias dos mercados e 

focam suas ações, na volatilidade mensal e trimestral dos resultados para medir o 

desempenho. O CorporateMetrics (1999) propõe mudar o controle diário da volatilidade por 

ciclos mais longos, como os realizados por gestores corporativos; 

Capital Mínimo: em uma série de setores, é crescente o interesse em avaliar o nível 

de capital necessário para sustentar os riscos do negócio. As medidas de risco, propostas no 

CorporateMetrics (1999), fornecem insights sobre o nível de capital mínimo, necessário a 

manter a capacidade operacional da empresa; 

Requisitos subseqüentes de divulgação: diversos órgãos além dos acionistas e 

investidores estão interessados em compreender a dinâmica e a eficácia da gestão de risco da 

empresa. Neste documento, propõem-se uma metodologia que pode ser usada para ajudar a 

resolver alguns destes requisitos. 

De acordo com Lee et al (1999), como o mercado vem se tornando cada vez mais 

centrado na quantificação de riscos, as corporações estão se movendo na direção de 

metodologias baseadas no VaR, que lhes permitam medir o impacto potencial do risco de 

mercado sobre os resultados financeiros que mais importam para elas. 

A métrica de risco mais relevante para empresa, segundo La Rocque e Lowenkron 

(2004), vai depender da sua decisão sobre o que considera mais importante: proteger o caixa, 

o valor econômico ou os resultados de balanço. Enquanto o VaR utiliza fórmulas analíticas 

para o seu cálculo, as técnicas baseadas no CorporateMetrics como, por exemplo, o CFaR e o 

EaR são intensivas em simulação.  

O quadro 5 mostra um comparativo entre os parâmetros da gestão de riscos financeiros 

(RiskMetrics) e de riscos corporativos (CorporateMetrics): 
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Quadro 5: Parâmetros da gestão de Riscos Financeiros versus Riscos Corporativos 

Fonte: CorporateMetrics (1999) 

 

De acordo com o documento CorporateMetrics (1999), o processo para mensuração do 

risco corporativo, pode ser sumarizado em cinco etapas básicas: especificação da medida de 

risco, mapeamento de exposição ao risco, geração de cenários, avaliação e cálculo do risco.   

1ª Etapa - Especificar a medida de risco: definir o resultado financeiro a ser medido. 

Pode ser o fluxo de caixa (CFaR), o lucro (EaR), ou qualquer outro especificado pelo usuário.  

O Fluxo de Caixa em risco ou CashFlow-at-Risk (CFaR) refere-se às perdas 

máximas nos fluxos de caixa líquidos gerados, que poderia ser experimentada devido ao 

impacto sobre um determinado conjunto de exposições, para um determinado período e um 

nível de confiança.  

O CFaR, segundo La Rocque e Lowenkron (2004b), é a ferramenta ideal para tratar 

qualquer tipo de resultado em risco, seja ele uma variável relativa a um fluxo de caixa 

(geração operacional de caixa, por exemplo), ou conta de resultado contábil (lucro, por 

exemplo). Seu processo é intensivo em simulação e, para se chegar a uma medida 

probabilística como a do VaR, é preciso gerar um número enorme de cenários, conforme 

figura 10.  

 

Figura 10: Histograma dos fluxos de caixa gerados 

Fonte: La Rocque e Lowenkron (2004b) 

Parâmetro Financeiro Corporativo 

Resultado a ser medido Valor do portfólio Lucro, Fluxo de Caixa 

Registro patrimonial Valor de mercado Valor de mercado, Valor justo e Valor 
contábil 

Horizonte de tempo Diário, Mensal Mensal, Trimestral, Anual 

Referencial de performance 
 

Índices de mercado 
 

Alvos específicos (expectativas dos 
analistas, orçamento e concorrentes) 
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Quê informação o CFaR (ou EaR ou outra medida de risco) fornece?  

Praticamente, de acordo com La Rocque e Lowenkron (2004b), se o CFaR a 5% é de – 

R$ 250.000,00, então isso quer dizer que o fluxo de caixa (ou lucro líquido, ou lucro 

projetado, etc.) ao final do período X terá probabilidade de ser menor ou igual a – R$ 

250.000,00, tal como ilustrado na figura 11.  
 

 

Figura 11: Fluxo de Caixa em Risco (CFaR) 

Fonte: La Rocque e Lowenkron (2004b) 

 

Ainda, conforme La Rocque e Lowenkron (2004b), é possível de se calcular a 

probabilidade de se ficar abaixo do projetado no orçamento. O CFaR/EaR possibilita essa 

análise, como ilustrado na figura 12. No exemplo, a possibilidade de o fluxo de caixa (CFaR) 

ou do lucro contábil (EaR) ficar abaixo do projetado no orçamento é de 24,96%. 
 

 

Figura 12: Probabilidade de se ficar abaixo do projetado no orçamento 

Fonte: La Rocque e Lowenkron (2004b) 
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Outra análise interessante possibilitada pela metodologia EaR/CFaR é a avaliação de 

hedge (LA ROCQUE e LOWENKRON, 2004b). Por exemplo, considere-se um gestor que 

esteja interessado em avaliar a necessidade de contratação de um hedge cambial para proteger 

determinado fluxo de caixa e que este fluxo também esteja sujeito a outras fontes de risco que 

não apenas o risco cambial. O resultado da análise encontra-se na figura 13, no qual é possível 

se constatar que, como esperado, a contratação do hedge faz com que a incerteza em relação 

ao fluxo se reduza significativamente eliminando as chances de grandes prejuízos. Entretanto, 

note que, em função da existência de outras fontes de riscos além do risco cambial, ainda 

existe alguma dispersão sobre o resultado com hedge. Além disso, é possível perceber-se que 

o valor esperado (média) do fluxo com a contratação do hedge é menor que o valor esperado 

(média) sem a contratação do hedge o que deixa claro que, ao fazer o “trade-off” para se 

reduzir a incerteza, reduz-se também o valor esperado do fluxo de caixa. Tendo estas 

informações em mãos, o gestor pode avaliar melhor se vale a pena fazer a contratação do 

hedge cambial. 

 

Figura 13: CFaR com hedge cambial 

Fonte: La Rocque e Lowenkron (2004b) 

 

La Rocque et al. (2008) ressalta que o CFaR da empresa não depende somente de 

riscos de “mercado” (preço), mas , fundamentalmente, do risco da demanda. É necessário, 

assim, que a análise de incerteza se estenda além dos riscos financeiros para que se tenha uma 

boa análise dos riscos envolvidos com a geração de caixa, resultados financeiros e 

operacionais das empresas; 

O lucro em risco ou Earnings-at-Risk (EaR) tem as mesmas características do CFaR 

e é definido como a máxima perda dos resultados (lucro), que poderia ser experimentada 
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devido ao impacto dos riscos de mercado, sobre um determinado conjunto de exposições, para 

um determinado período e nível de confiança.   

O PaR (Profit-at-Risk) – tem as mesmas características do EaR e do CFaR porém 

refere-se às perdas nos lucros de projetos, de contratos ou de carteiras, no Valor Presente 

(Pamplona, 2003). 

Essas medida, segundo Sheng et al (2009), baseiam-se numa relação que pode ser  

quantificada através de modelos de regressão linear múltipla, nos quais a variável resposta é a 

variação do resultado da empresa, e as variáveis explicativas são variações nos diversos 

fatores de risco. 

Além dessas métricas, outras podem ser definidas de acordo com a necessidade de 

gerenciamento de risco da empresa. 

Paleologo (2004) propõe o Preço em Risco ou Price-at-Risk (P@R) cuja metodologia 

incorpora, ao mesmo tempo no processo de decisão, as características essenciais dos preços 

racionais e a incerteza associada à avaliação da demanda do mercado. Entende-se por preços 

racionais a maximização utilitária desses preços que irá maximizar o valor do investimento ou 

do lucro esperado. Para decisão do preço, segundo essa metodologia, o passo inicial é levar 

em conta as incertezas inerentes ao processo, na estimativa de valores dos parâmetros de 

entrada. O P@R permite que se entrem com os valores dos parâmetros relevantes nos piores e 

nos melhores casos.  O passo seguinte é a geração de cenários para cada preço alvo. De posse 

desses cenários calcula-se, finalmente, o desempenho financeiro, com base na margem de 

lucro bruta (MLB) e/ou no valor presente líquido (VPL), associado com cada um dos 

cenários. Ao gerar um grande número de cenários, o P@R desenvolve uma distribuição de 

probabilidade do desempenho financeiro de um certo preço e verifica se ele encontra-se numa 

probabilidade maior ou igual a (1 - r), onde r é o risco máximo aceitável para o não 

cumprimento da meta estabelecida. 

Para um melhor entendimento dessa metodologia, avaliemos o desempenho relativo de 

dois preços alvos: R$ 50,00 e R$ 70,00. Para fazer isso, define-se uma meta de MLB 

(MMLB) de 15 por cento, que é à margem de lucro mínima objetivada, e um risco máximo (r) 

de 10 por cento de que essa meta não será cumprida. A função densidade de probabilidade da 

margem de lucro bruto para os dois preços alvos são mostrados na figura 14. Ao preço de R$ 

50,00 a função densidade MLB tem um retorno médio de 50 por cento, mas a MLB é inferior 

à meta em 17 por cento dos casos. A área amarela representa 10 por cento dos casos, e o 10º 

percentil da MLB é de 6 por cento, muito inferior à meta.  
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Já ao preço de R$ 70,00 a função densidade tem uma MLB média de 40%, 

sensivelmente menor do que no caso de R$ 50,00. No entanto, o 10º percentil da distribuição, 

neste caso, é exatamente 15%, o que significa que cumpriu a meta, pelo menos, em (1 - r) = 

90% dos casos. Portanto, o preço alvo de R$ 70,00 é o escolhido ao invés do preço de R$ 

50,00. 

 
 

Figura 14: Função densidade de probabilidade da MLB 

Fonte: Paleologo (2004) 

 

É bom ressalvar que a MBL é utilizada nos preços de custo acrescido para decidir se 

um preço alvo é viável ou não, enquanto o VPL é utilizado para calcular o valor resultante de 

uma oferta a um determinado preço alvo. Kauffman and Sougstad (2007) apresentam o 

trabalho de Paleologo (2004) como um dos poucos que integram a teoria do VaR, para 

empresas de tecnologia e informação (TI), propondo uma metodologia denominada preço em 

risco (P@R). 

Guerreiro et al (2006) utilizam a simulação de Monte Carlo para incorporar o 

tratamento da incerteza no contexto das decisões de preços. Eles partem da premissa que 

apesar dos preços historicamente serem calculados de forma determinística, eles normalmente 

carregam uma parcela de incerteza e risco que não são contempladas em seus cálculos. A 

necessidade de se conhecer melhor cada uma das variáveis que compõem o preço e a sua 

dinâmica própria de variação, passa a ser fundamental para a incorporação das incertezas a 

respeito desse preço. Para isso é indispensável uma análise histórica de cada um desses 

componentes ou variáveis, com o objetivo de identificarem-se os seus parâmetros (média, 

desvio padrão, distribuição, etc.) e, a partir daí, incorporá-los de forma adequada a um modelo 

de precificação. Em um exemplo hipotético, os autores assumiram que as variáveis são 

independentes e não correlacionada e que seguem uma distribuição normal, com desvio 
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padrão de 10%. Além disso, consideraram um volume de produção pré-definido que não 

oferece flexibilidade para sua redução ou aumento em função da demanda. A partir de preços 

determinados foram processadas 5.000 simulações para avaliar a probabilidade de a empresa 

ter um ganho mínimo de R$ 66.700,00. Essa probabilidade, em função dos preços 

estabelecidos, ficou em 68,84%, conforme apresentado na figura 15, orientando os gestores na 

escolha da alternativa economicamente (preço) mais viável para a organização.  

 

 
 

Figura 15: Probabilidade do ganho ser menor que R$ 66.700,00 

Fonte: Guerreiro et al (2006) 

 

Nagle e Hogan (2007, p.156) apresentam a simulação de Monte Carlo como uma 

ferramenta essencial para o aprimoramento das decisões a respeito de preços, principalmente, 

quando se considera os riscos envolvidos na sua formação. Simulações combinadas com o 

esquema apropriado de decisão proporcionam maior compreensão do potencial positivo de 

uma mudança nos preços, assim como o potencial negativo dos riscos. Tornam-se uma 

poderosa arma na comparação de diferentes estratégias de preços e no desenvolvimento de 

planos de ação para gerenciar riscos identificáveis. Empresas que tenham uma alta freqüência 

de mudanças nos preços, como as que participam em licitações de menores preços e leilões 

reversos, devem ter como foco a modelagem de simulação e a análise de risco para uma 

precificação mais lucrativa.  

Os autores propõem uma política de otimização de preços baseada em três passos 

chaves que são mostrados na figura 16: 

 

1. selecionar os pontos de preços dentro da faixa preliminar para início dos testes; 

2. começar um processo interativo de otimização para avaliar a equalização entre a 

resposta do consumidor aos novos preços e a perda de margem; 

3. definir o preço final após inúmeras simulações.  
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Figura 16: Otimização de preços 

Fonte: Nagle e Hogan (2007, p.154) 

 

Com isso, os gestores podem tomar decisões ponderadas e bem analisadas sobre as 

equalizações entre risco e perda potencial em função dos preços avaliados, ou seja, a 

abordagem, ao levar em conta a incerteza, facilita uma tomada de decisão de preço mais 

efetiva e, porque não dizer, mais rentável. 

Nota-se que os modelos propostos tanto por Nagle e Hogan (2007) quanto por 

Guerreiro et al (2006) não utilizam diretamente uma métrica como EaR, FCaR ou outra 

qualquer mas a essência desses modelos é a mesma dos propostos pelo CorporateMetrics 

(1999). 

Pamplona (2003) sugere o custo em risco (CaR) para o gerenciamento de risco. Em 

sua abordagem ele utiliza a simulação de Monte Carlo para o cálculo do CaR e propõe os 

seguintes passos: 

 

1. estabelecer as distribuições de probabilidades das variáveis que compõem os 

custos; 

2. obter as distribuições de probabilidade acumulada de cada variável; 

3. com o uso da função de custos, gerar um grande número de cenários (por 

exemplo, 1000); 

4. construir a distribuição de freqüência dos valores de custos, assim como a 

distribuição de freqüência acumulada; 

5. verificar a normalidade da distribuição e calcular a média (valor esperado) e o 

desvio-padrão dos 1000 valores; 

6. calcular, a partir daí, o custo em risco (CaR), ou seja, o maior custo que a 

empresa poderá incorrer num determinado período, a um nível de  significância 

α, que pode ser expresso por: CaR = P (custo > CaR).    
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A figura 17 apresenta o valor do CaR, ou seja,  a P (custo > CaR) = 5% para o período 

de um mês com um nível de significância de 5%. Esse valor, calculado a partir de dados 

hipotéticos, é de $ 13.640,00 e representa o máximo valor do custo, em um mês, a um nível 

de significância de 5%.  

  

 
 

Figura 17: Valor do CaR ou  P (custo > CaR) = 5%  

Fonte: Pamplona (2003) 

 

Sangarabalan and Jönsson (2009) desenvolvem um modelo denominado custo em 

risco (CaR) para o custo da dívida dos países. Sua lógica basicamente segue os passos 

propostos no documento CorporateMetrics (1999) e o custo previsto é o resultado de 

estimativas baseadas na evolução esperada dos fatores de risco da dívida. O CaR, segundo os 

autores, é o custo máximo de juros, a um nível de confiança de 95%, no período de um ano, 

que o país estará sujeito de acordo com a dívida que será contratada. O modelo gera diversos 

cenários para o cálculo do resultado esperado em termos de custo e risco até que seja 

alcançado um equilíbrio entre eles. O resultado final servirá de base para formulação de uma 

nova dívida ou para uma estratégia de financiamento de uma dívida existente.   

Yin e Li (2007) propõem um modelo de Custo em Risco (CAR) para o gerenciamento 

de projetos. O CAR, segundo os autores, é a estimativa de custo, a um nível de confiança α, 

que excede ao orçamento total quando o projeto terminar. Ele tem como base de dados um 

projeto já realizado semelhante ao que será analisado e é calculado a partir da equação 2.33: 

      

CARα ( ) = Zασc                           (2.33) 

onde:  

 

CARα ( ) = Custo em risco a um nível de confiança α 

Zα = é a coordenada que satisfaz P{X > Zα} = α numa curva de distribuição normal. 
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σc = Desvio padrão da diferença de custo C(v), que pode ser alcançado a partir do 

resultado estatístico de um projeto do mesmo tipo experimentado. 

C(v) = orçamento real acumulado/ orçamento total planejado 

  = valor ganho no projeto 

 = proporção do orçamento utilizado até o presente e o orçamento total planejado 

 

Para a aplicação do modelo, algumas hipóteses devem ser consideradas: 

1. o custo efetivo no futuro depende apenas do custo atual. Não depende dos 

custos anteriores. Isto também é chamado de característica estatística Markov;  

2. a variação de custo entre o orçamento planejado e o custo efetivo segue uma 

distribuição normal independente e identicamente distribuída (i.i.d.); e 

3. a diferença entre o custo efetivo e o custo planejado é simplesmente função do 

fator de aleatoriedade, não havendo tendência residual nela. 

 

Um exemplo hipotético, para melhor entendimento, é apresentado a seguir: suponha-se 

que se estivesse desenvolvendo um projeto, com um orçamento de $ 20000 milhões de 

dólares. No histórico de materiais, o projeto tinha sido conduzido por 11 atividades, cujos 

custos totais efetivos e o orçamento total estão listados na tabela 1. Quando o projeto for 

concluído, quanto de dinheiro esperara-se que exceda a um nível de confiança de 95%? 

 

 

Tabela 1: Dados de custos de projetos anteriores 

Fonte: Yin e Li (2007)   

 

 
Nº 

 
Atividade 
planejada 

 
Atividade 

real 

Custo 
efetivo 

acumulado 

Orçamento 
planejado 

acumulado 

 

 

 

C(v) 

1 160 165 165 160 0,008 0,00825 
2 1068 1065 1230 1228 0,0614 0,0615 
3 1355 1370 2600 2583 0,12915 0,13 
4 285 300 2900 2868 0,1434 0,145 
5 158 150 3050 3026 0,1513 0,1525 
6 573 700 3750 3599 0,17995 0,1875 
7 1667 1750 5500 5266 0,2633 0,275 
8 918 700 6200 6184 0,3092 0,31 
9 246 300 6500 6430 0,3215 0,325 

10 1618 1800 8300 8048 0,4024 0,415 
11 2309 2100 10400 10357 0,51785 0,52 
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Então, sob o nível de confiança α = 95%, se o valor presente ganho é  e 

o desvio padrão σc = 0, 154395, pode-se esperar que a estimativa de custo excedente CAR 

quando o valor ganho chegar a  será de: 

 

CAR95% ( ) = Z95% σc  = 1,96*0, 154395*   = 0,210126 

 

 O resultado computado é a proporção entre custo em risco e o orçamento cujos 

múltiplos serão a quantidade do CAR, ou seja: 

 

CAR = 20000000*0, 210126 = $ 4.202.523 dolares 

 

 Nem sempre, a hipótese 3 do modelo é atendida. Caso exista uma tendência residual, 

ou seja, a função diferença de custo tenha uma tendência em si e uma expectativa de 

crescimento linear, quando a programação de tempo do projeto cresce, a equação do CAR 

passa a ser:  

 

CARα ( ) =  ( ) + Zασc               (2.34) 

 

onde:  é a tendência residual da função diferença de custo 

  

Segundo os autores, caso a distribuição não seja normal, deve-se assumir que a função 

diferença de custo não tem tendência residual e acompanha apenas uma distribuição β. A 

razão da suposição da distribuição β é a seguinte: 

 

1. Comparada a uma distribuição normal, a distribuição β é enviesada e ajusta-se à 

situação real de um projeto. 

 

(  =  é a função densidade da distribuição β padrão. 

 

Aqui, 0 <  < 1, p > 0, q > 0. Quando p > q, a curva resulta ser enviesada à direita, de outra 

forma, a curva resultante será enviesada à esquerda. O esboço da distribuição β padrão é 

mostrado a seguir pela figura 18. 

 



78 
 

 
 

Figura 18: Curva da distribuição β padrão com diferentes parâmetros 

Fonte: Yin e Li (2007) 

 

2. Em gestão de projetos, o custo efetivo está sempre excedendo o orçamento inicial e a 

distribuição da função diferença de custo sempre assume uma aparência de “rabo 

gordo”. Mas, com relação à distribuição normal a função de distribuição tem um “rabo 

leve”. Portanto, a distribuição β é usada para estimar a curva da diferença de custo. 

 
X denota a variável aleatória que segue a distribuição β. Então, a expectativa e variância de X 

são as seguintes: 

 
         E[X] =        (2.35) 

 
             

        D[X] =                (2.36) 

 
 

Se se considerar p = 8 e q = 2, α = 95%, então a partir dos dados da tabela 2.5.4.1, obtêm-se a 

equação abaixo: 

 

P[X ≤ Zα] = , 

 

que resolve a seguinte equação: 

 

9  – 8  = 0,95, em que existem dois resultados positivos reais: , 
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Tanto , quanto  estão à esquerda de 1,96, a partir da curva de distribuição β. A 

coordenada { , } será mais gorda do que aquela da distribuição normal. Portanto, é 

mais preciso usar a distribuição β para escrever a função diferença de custo. Essa fórmula que 

relaciona a diferença de custo à distribuição β, segundo os autores, ainda está em 

desenvolvimento e é motivo de mais estudos. O grande problema que ela apresenta, reside na 

seleção dos parâmetros p e q.  

Stern (2004) afirma que um modelo de risco corporativo deve ser baseado em 

considerações de ordem prática, simples o suficiente para ser aplicado em uma ampla 

variedade de contextos, além de ser expressivo para os gestores de riscos. Ele sugere supor 

retornos normalmente distribuídos, pois uma distribuição normal é mais simples do que 

qualquer alternativa, além existirem poucas evidências que de os modelos mais complexos 

irão oferecer resultados significativamente melhores. Um modelo comprovado com alguma 

justificação teórica, como a do teorema central do limite, pode, nesse caso, tornar-se mais 

atraente. Ao adotar a premissa de uma distribuição normal, deve-se estar ciente das suas 

limitações, principalmente, em relação ao problema da cauda gorda o que amplia a 

necessidade de complementar a análise estatística com um teste de estresse cuidadoso para 

capturar esse risco.  

Este trabalho propõe uma métrica para o cálculo do preço de projetos, tanto para 

participação em concorrências de menor preço quanto em leilões reversos, denominado Preço 

baseado no Custo em Risco (P-CeR). O P-CeRα% será o preço que a empresa poderá definir 

com base no Custo em Risco, a um determinado nível de significância α, num determinado 

período de tempo (período previsto para execução do projeto) de obter uma ML, MB ou MC 

menor que zero. 

 

2ª Etapa - Mapeamento de exposição ao risco: a partir da métrica adotada na 1ª etapa, 

identificar as variáveis que podem afetar os lucros e ou fluxos de caixa esperados, ou seja, 

expressar como as flutuações nas variáveis aleatórias agem sobre o resultado financeiro (lucro 

ou fluxo de caixa) para o qual o risco está sendo calculado. O mapeamento pode ser feito na 

forma de equações, modelos ou demonstrações financeiras pró-forma. Independente da forma 

escolhida, as demonstrações financeiras pró-forma podem ser uma ferramenta útil para criar 

mapas de risco uma vez que podem esclarecer como as diferentes variáveis de entrada e as 

suposições afetam, no final, as projeções dos resultados financeiros. Geralmente esses mapas 

de exposição são únicos para cada empresa e para cada situação. 
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No caso deste trabalho a principal variável são os custos dos componentes que 

compõem o projeto. Esses custos não são determinísticos, uma vez que existe uma 

variabilidade em seus valores em função do volume de produção, da taxa de câmbio, etc. 

Além dos custos, também são considerados os tributos e as despesas, conforme a métrica 

adotada. Em função dessas variáveis, para o mapeamento da exposição ao risco foram 

adotadas as demonstrações financeiras pró-forma. 

 

3ª Etapa - Geração de cenários: simular os valores possíveis para lucros e ou fluxos de caixa 

esperados, em função das possíveis variações nos fatores de risco, em determinado horizonte 

de tempo e intervalo de confiança. As informações para simulação dos cenários podem vir do 

mercado atual, de modelos econométricos ou serem definidas pelo usuário. A figura 19 

representa a simulação de cenários para o preço em risco. 

 

 

Figura 19: Simulação de cenários para o preço em risco 

Fonte: Adaptado CorporateMetrics (1999) 

 

4ª Etapa – Avaliação: Calcular os resultados futuros (lucro ou fluxo de caixa), com a 

finalidade de determinar o valor justo do ativo em diversos cenários. Substituir 

interativamente os valores de cada um dos N cenários dentro do mapa de exposição 

calculando o resultado financeiro futuro N e esboçá-lo em um histograma (figura 20). 
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Figura 20: Resultado financeiro 

 

Este trabalho calcula como resultado financeiro as diversas margens de ganho 

proveniente das demonstrações financeiras decorrentes da interação de diversos níveis de 

preço com os custos estocásticos calculados a partir do banco de dados da empresa 

pesquisada.  

     

5ª Etapa – Cálculo do risco: Mensuração dos impactos, que os fatores de riscos podem 

promover no valor da empresa. Usando a distribuição dos resultados financeiros encontrados 

achar o resultado correspondente ao nível de confiança desejado (risco absoluto) e compará-

lo, se necessário, com ao valor alvo (risco relativo). A figura 21 mostra a diferença entre o 

cálculo do risco absoluto e o do risco relativo.  

 

 

Figura 21: Resultado do risco absoluto versus resultado do risco relativo 

Fonte: CorporateMetrics (1999) 

 

 O figura 22 mostra, resumidamente, os cinco passos para implantação da metodologia 

de risco proposta pelo Documento CorporateMetrics (1999):  
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Figura 22: Roteiro das CorporateMetrics 

Fonte: CorporateMetrics (1999) 

 

 Este processo de cinco etapas, de acordo com Lee et al (1999) é conhecido como uma 

abordagem baseada em simulação, que constitui a base do CorporateMetrics. Em uma 

abordagem baseada em simulação um grande conjunto de cenários é usado para gerar uma 

distribuição de resultados financeiros futuros. A vantagem desta abordagem é a capacidade de 

descrever em detalhe uma distribuição de resultados financeiros futuros, a partir do qual uma 

série de medidas de risco pode ser obtida. Ela é especialmente útil para empresas cujos 

resultados financeiros variam de forma não linear. Além disso, amplia a análise de risco 

corporativo tradicional fornecendo uma visão mais abrangente desse risco. Melhorando a 

forma de medir o risco, as empresas também melhoram a forma de controlar esse risco 

podendo, assim, desenvolver estratégias consistentes, que possam levá-la a uma lucratividade 

maior, de acordo com as suas preferências de risco e tolerância à volatilidade dos ganhos. 
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3. METODOLOGIA E MODELO PROPOSTO 

 
3.1 Considerações iniciais 
 

Este capítulo descreve, brevemente, a metodologia deste trabalho, apresenta a sugestão 

de um modelo referencial de preço para projetos, que leva em consideração o custo em risco. 

Fundamentado na metodologia do VaR e, principalmente, no documento CorporateMetrics 

(1999), este modelo, denominado Preço baseado no Custo em Risco (P-CeR), apóia-se na 

simulação de Monte Carlo e será testado em projetos reais de uma empresa de alta tecnologia.  

 

3.2 Metodologia 
 

A metodologia a ser utilizada, neste trabalho, é conhecida como modelagem de 

simulação que, de acordo com Centeno (1996), tende a ser um processo iterativo em que é 

projetado um modelo, um cenário definido, um experimento executado e os resultados 

analisados, um outro cenário é escolhido e um outro experimento executado, assim por diante.   

Um processo, que pode ser chamado de metodologia de simulação, vem sendo 

apresentado em diversos trabalhos por diversos autores, entre eles Martins (2010), Morabito e 

Pureza (2010), Gavira (2003), Bertrand e Fransoo (2002) e Berends e Romme (1999). 

Martins (2010, p. 48) cita a modelagem/simulação como uma metodologia quantitativa 

de pesquisa. Berends e Romme (1999) apresentam a simulação como uma metodologia de 

pesquisa na área social e a definem-na como a construção e manipulação de um modelo 

operacional. 

Para Bertrand e Fransoo (2002), a qualidade científica dos resultados da simulação é 

menor que a dos de análise matemática, mas a relevância científica é alta. A variedade de 

modelos científicos, em que se pode trabalhar com a simulação, é maior que aquela que se 

pode com a análise matemática. 

De acordo com Morabito e Pureza (2010, p. 187), a simulação é um modelo de 

pesquisa operacional poderoso e amplamente utilizado para análise de problemas complexos. 

Conforme Gavira (2003), a simulação, por ser uma técnica de Pesquisa Operacional, 

utiliza-se de método científico, para desempenhar o seu papel e baseia-se nos passos a seguir 

que são representados pela figura 23: 
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1. formulação do problema e planejamento do estudo; 

2. coleta de dados e definição do modelo; 

3. validação do modelo conceitual; 

4. construção do programa conceitual, computacional e verificação; 

5. realização de execuções piloto; 

6. validação do modelo programado; 

7. experimentação; 

8. realização das execuções de simulação; 

9. análise dos resultados; 

10. documentação e implementação. 

 

 

Figura 23 – Passos da simulação 

Fonte: Baseada em Gavira (2003) 

 

Simulação, segundo Banks (2000), é uma metodologia que procura representar um 

sistema real e, por isso, utilizada na solução de muitos problemas do mundo real, 

principalmente, porque os modelos matemáticos nesse universo, são complexos ou muito 

difíceis de se reproduzirem.  

Formulação do problema e 
planejamento do estudo 

Definição do modelo e coleta 
de dados 

Construção do programa 
computacional e verificação 

É válido? 

 

Experimentação 

 

Realização das execuções de 
simulação  

 

Análise dos dados de saída 

Sim 

Não 

 

Executar rodadas piloto 
 

Documentação, apresentação e 
implementação dos resultados.  

É válido? 

Sim 

Não 
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Os sistemas reais, geralmente, apresentam maior complexidade devido, 

principalmente, a sua natureza dinâmica e a sua natureza aleatória. O modelo de simulação 

consegue capturar com mais fidelidade essas características e procura repetir, em um 

computador, igual comportamento ao que sistema apresentaria, se submetido às mesmas 

condições de contorno (CHWIF e MEDINA, 2006. p. 8). 

Uma das grandes vantagens da técnica de simulação, de acordo com Corrar (1993), é 

que os modelos que a utilizam podem acomodar-se a diferentes graus de complexidade. Além 

disso, essa técnica permite que se incorpore a relação de dependência às variáveis envolvidas. 

Por outro lado, com adoção dessa técnica não é necessário conhecer a forma de distribuição 

da variável resultante. 

Em diversos casos, os modelos de simulação são empregados para analisar uma 

decisão envolvendo risco, ou seja, um modelo no qual o comportamento de um ou mais 

fatores não é totalmente conhecido. Estes fatores são conhecidos como variáveis aleatórias e o 

seu comportamento é descrito por uma distribuição de probabilidade (MOORE e 

WEATHERFORD, 2005). 

A simulação, segundo Shannon (1998), é uma das ferramentas disponíveis mais 

poderosas para os tomadores de decisão. Ela possibilita o estudo, a análise e a avaliação de 

situações que não seriam possíveis por outro meio.  

Para Carvalho e Rabechini (2008), as incertezas em projetos são muitas, minimizá-las 

é uma tarefa do conhecimento de poucos gerentes. Neste contexto, as técnicas de simulação 

surgem como importante ferramenta para prever e minimizar incertezas de custos e tempo de 

projetos. 

A simulação computacional, de acordo com Chwif e Medina (2006, p. 9), pode ser 

classificada em três categorias básicas: simulação de “Monte Carlo”, simulação contínua e 

simulação de eventos discretos. Em geral, segundo Morabito e Pureza (2010, p. 187), essas 

categorias não só imitam operações de um sistema real que evolui no tempo, como permitem 

a análise desse sistema em um instante de tempo considerado; nesse caso, são denominados 

modelos estáticos ou simulação de Monte Carlo.    

A simulação de Monte Carlo, objeto deste trabalho, é baseada em estatística de 

probabilidade e no uso de números aleatórios. 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, datam de 1944, no decorrer da Segunda Grande Guerra, quando foi 

utilizado como ferramenta de pesquisa para o desenvolvimento da bomba atômica (Pllana, 

2002). 
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O método de Monte Carlo, de acordo com Moore & Weatherford (2005), pode ser 

utilizado largamente na avaliação de projetos, em que as simulações dos riscos envolvidos 

podem ser expressos de forma simples e de fácil leitura, auxiliando a tomada de decisão. 

Assim, os indicadores deixam de ser determinísticos e passam a ser estocásticos, 

probabilísticos.  

Com a evolução tecnológica tanto dos hardwares (computadores pessoais de alto 

desempenho), quanto dos softwares (desenvolvimento de planilhas eletrônicas, como o Excel, 

e programas computacionais específicos, como Crystal Ball e @Risk), a simulação de Monte 

Carlo tornou-se mais acessível aos gestores das empresas, aos quais passou a ser uma 

ferramenta de grande utilidade, principalmente em situações de risco. Neste contexto, este 

trabalho apresenta um modelo de precificação de projetos denominado Preço baseado no 

Custo em Risco (P-CeR) e que tem como foco principal oferecer melhor respaldo para os 

decididores definirem os preços de seus projetos de forma mais eficaz, principalmente, em 

concorrências pelo menor preço e em leilões reversos.  

 

3.3 Modelo proposto do Preço baseado no Custo em Risco (P-CeR) 
 

No atual ambiente de negócio, em que a competição é cada vez mais acirrada, a busca 

por um espaço no mercado passa a ser cada vez mais intensa e a tarefa de precificação, uma 

questão vital para a organização, uma verdadeira arte.   

Com isso, a abordagem convencional de formação de preço, “custo acrescido”, pode 

tornar-se ineficaz e levar a empresa a decisões errôneas e a riscos desnecessários. Segundo 

Nagle e Hogan (2007, p. 4), o método de precificação com base no custo-mais-margem 

fornece ao tomador de decisões preços, em mercados fracos, superiores ao esperado e preços 

abaixo do devido em mercados fortes – direção oposta a de uma estratégia prudente. Para os 

autores, a única maneira de garantir uma precificação lucrativa e aceita pelo consumidor é 

obter um preço previsto que determine um custo incorrido antes de os investimentos serem 

realizados. 

Partindo dessas premissas, este trabalho propõe uma política de preço que leve em 

consideração os custos não apenas de forma determinística, mas também de forma estocástica, 

considerando concomitantemente os riscos inerentes a esses custos. 

  Baseado em Paleologo (2004), Guerreiro et al (2006), Nagle e Hogan (2007), 

Pamplona (2003), Sangarabalan e Jönsson (2009), Yin e Li (2007)   e, principalmente, em Lee 

et al (1999), através do documento CorporateMetrics, propõe-se um modelo de precificação 
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que, ao agregar os custos incorridos de forma estocástica, possa ser analisado de forma mais 

eficaz antes de a venda ser concretizada. 

O modelo proposto, denominado preço baseado no Custo em Risco (P-CeR), é 

dividido em nove etapas representadas no fluxograma mostrado na figura 24: 

1ª etapa: desenvolver o modelo conceitual; 

2ª etapa: coletar dados; 

3ª etapa: explorar dados; 

4ª etapa: estabelecer o critério de avaliação do projeto; 

5ª etapa: aplicar a simulação de Monte Carlo, confrontando diversos níveis de preços, 

com os custos estocásticos; 

 6ª etapa: apresentar os resultados para o critério escolhido; 

7ª etapa: identificar quais variáveis são mais críticas ao risco; 

8ª etapa: aplicar o teste de estresse nas variáveis mais críticas e avaliar os resultados; 

9ª etapa: identificar os instrumentos financeiros para mitigar o risco dos principais 

fatores de risco do projeto. 

 

Figura 24: Fluxograma do modelo P-CeR 
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1ª etapa - Desenvolver o modelo conceitual: inicialmente, deve-se ter em mente, de 

forma clara, quais os objetivos do modelo, que tipo de informações ele deve gerar e, 

finalmente, como ele pode ajudar no processo decisório. Com estas precauções fica mais fácil 

elaborar um modelo mais simples, mais eficiente e de menor custo. 

 A seguir cria-se um modelo abstrato, identificando-se o que é realmente importante, 

para ser incorporado ao modelo conceitual e, finalmente, constrói-se o modelo. No caso deste 

trabalho, conforme já citado, o objetivo principal do modelo é o cálculo do preço final de um 

projeto, que considere os riscos de custos inerentes a ele. Esse preço que, a partir de agora, 

será denominado P-CeR α% (Preço baseado no Custo em Risco) tem como variáveis de 

entrada os custos diretos e os custos indiretos dos componentes do projeto, e as despesas e os 

tributos que o compõem.  

 O P-CeR α% poderá ser analisado sob três visões: conservadora, moderada e agressiva. 

Na visão conservadora, denominada PC-CeRα% (Preço Conservador baseado no Custo em 

Risco) a premissa principal, para o cálculo do preço do projeto, é a ML (margem líquida) 

desse projeto. Sabe-se que a ML, de um projeto, é a diferença entre o preço de venda e os 

gastos, como os custos, despesas e tributos, realizados para a produção e comercialização 

deste projeto. Portanto, o Preço Conservador baseado no Custo em Risco (PC-CeRα%) será 

o preço que a empresa poderá definir com base no Custo em Risco, a um determinado nível 

de significância α, num determinado período de tempo (período previsto para execução do 

projeto) de obter uma margem líquida menor que zero, ou seja, 

  

PC-CeRα% = CeR α%  para P(ML < 0) = α% 

 

Para uma melhor compreensão e visualização do PC-CeRα%, uma vez que ele é uma 

relação entre o preço do projeto e a sua margem líquida, faz-se uma analogia com a DRE 

(Demonstração do Resultado do Exercício):  

 

Preço de Venda Bruto (PC-CeRα%) 

(-) Impostos proporcionais a receita  

= Preço de Venda Liquido 

(-) Custos diretos 

    Custos dos componentes do projeto 

    Mão de obra direta 

   (-) Custos indiretos 

= Margem Bruta do projeto 
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= Margem Bruta do projeto 

 (-) Despesas 

= LAIR (Lucro antes do imposto de renda) 

(-) Impostos proporcionais ao lucro 

= Margem líquida (Visão PC-CeRα% = CeR α% para P(ML < 0) = α% 

  

É bom ressalvar que, contabilmente, as despesas e os tributos relacionados ao lucro 

são da empresa e não do projeto, porém, gerencialmente, nada impede que sejam 

considerados proporcionalmente em cada projeto analisado.  

Na visão moderada denominada PM-CeRα%, (Preço Moderado baseado no Custo em 

Risco) a premissa principal, para o cálculo do preço do projeto, é a MB (margem bruta) desse 

projeto. Sabe-se que a MB de um projeto é a diferença entre o preço de venda e os custos 

desse projeto, como os custos diretos e os indiretos. Portanto, o Preço Moderado baseado no 

Custo em Risco (PM-CeRα%) será o preço que a empresa poderá definir com base no Custo 

em Risco, a um determinado nível de significância α, num determinado período de tempo 

(período previsto para execução do projeto) de obter uma margem bruta menor que zero, ou 

seja,  

  

PC-CeRα% = CeR α%  para P(MB < 0) = α% 

 

Assim como visto anteriormente, uma vez que o PM-CeRα% é uma relação entre o 

preço do projeto e a sua margem bruta, faz-se uma analogia com a DRE (Demonstração do 

Resultado do Exercício):  

 

Preço de Venda Bruto (PM-CeRα%) 

(-) Impostos proporcionais a receita  

= Preço de Venda Liquido 

(-) Custos diretos 

    Custos dos componentes do projeto 

    Mão-de-obra direta 

   (-) Custos indiretos 

= Margem Bruta (Visão PM-CeRα% = CeR α% para P(MB < 0) = α% 

   

Na visão agressiva, denominada PA-CeRα%, (Preço Agressivo baseado no Custo em 

Risco) a premissa principal, para o cálculo do preço do projeto, é a MC (margem de 
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contribuição) desse projeto. Sabe-se que a MC de um projeto é calculada pela diferença entre 

o preço de venda e os custos e despesas variáveis desse projeto. Portanto, o Preço Agressivo 

baseado no Custo em Risco (PA-CeRα%) será o preço que a empresa poderá definir com 

base no Custo em Risco, a um determinado nível de significância α, num determinado período 

de tempo (período previsto para execução do projeto) de obter uma margem bruta menor que 

zero, ou seja,  

  

PA-CeRα% = CeR α%  para P(MC < 0) = α% 

 

Uma vez que o preço em risco agressivo é uma relação entre o preço do projeto e a sua 

margem de contribuição tem-se, analogamente a DRE (Demonstração do Resultado do 

Exercício):  

 

Preço de Venda Bruto (PA-CeRα%) 

(-) Impostos proporcionais a receita  

= Preço de Venda Liquido 

(-) Custos e despesas variáveis 

    Custos dos componentes do projeto 

Mão-de-obra direta 

    Royalties 

    Comissões de venda  

= Margem Contribuição (Visão PA-CeRα%=CeR α% para P(MC<0) = α%) 

 

 Em síntese, o modelo conceitual desenvolvido para o P-CeR nada mais é que o preço 

de venda apresentado, para os projetos, sob as óticas PA-CeR, PM-CeR ou PC-CeR e deve, 

com uma probabilidade de (1- α), ser maior que os gastos que o compõem, ou seja, a um nível 

de significância de α%, este preço deve gerar uma margem de contribuição, margem bruta ou 

margem líquida maior que zero, dependendo da visão a ser considerada;  

 
2ª etapa – Coletar dados: é a escolha adequada das variáveis de entrada do modelo a 

ser simulado. Deve-se escolher uma amostra representativa que auxilie na projeção de dados 

futuros que, por sua vez, são os principais itens da simulação. Essa coleta pode ser feita 

através de dados passados, entrevistas ou outra forma qualquer que possa gerar uma 

distribuição de probabilidade que representará o fenômeno aleatório em estudo e será 

incorporada ao modelo de simulação empregado para o cálculo do P-CeR. Neste estudo, as 



91 
 

principais variáveis de entrada a serem coletadas são os custos dos componentes dos projetos, 

que têm sua origem em dados passados, provenientes do sistema de custos da empresa, 

sistema este, que se utiliza do critério de custeio por absorção. 

 

3ª etapa – Explorar dados: uma vez coletado os dados, estes devem ser explorados 

para uma melhor compreensão do fenômeno que eles representam. Com o auxílio de 

ferramentas estatísticas, definem-se as distribuições, calculam-se os parâmetros (por exemplo: 

a média e o desvio padrão) de cada componente do projeto que, posteriormente, servirão para 

alimentar, de forma coerente, o modelo de simulação do Preço baseado no Custo em Risco.  

Esta tarefa pode ser facilitada com a utilização de softwares comerciais como o SPSS, 

Minitab, Crystal Ball, dentre outros. Estes softwares identificam, através da ferramenta Fit 

Distribuição, o tipo de distribuição e seus parâmetros, a partir do banco de dados coletados. 

Este trabalho utiliza-se do software Crystal Ball e a figura 25 representa a ferramenta Fit 

distribuição: 

 

 

Figura 25: Fit Distribuição do software Crystal Ball 

 

Nota-se que os testes que a ferramenta Fit distribuição utiliza para sua análise são os 

testes de Anderson Darling, Chi Square e Kolmogorov-Smirnov. Estes testes qualificam a 

aderência do modelo, ou seja, identificam a distribuição estatística mais adequada para 

representar os dados coletados, além de definir os parâmetros que a compõem. A lógica que 

os envolve é apresentada a seguir:  
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Anderson Darling - desenvolvido por Theodore Anderson Wilbur e Donald Darling, 

em 1952, é muito utilizado para as distribuições contínuas e baseia-se dos seguintes 

pressupostos: 

 

H0: os dados seguem uma distribuição especificada 

H1: os dados não seguem a distribuição especificada 

A estatística do teste é definida como: 

 

A2 = - N – S       (3.1) 

 

onde: 

 

      (3.2) 

 

F é uma função de distribuição cumulativa da distribuição especificada; Yi são 

ordenadas de dados e α é o nível de significância. 

Os valores críticos para o teste de Anderson Darling são dependentes da distribuição 

específica que está sendo testada. Para algumas distribuições específicadas como normal, 

lognormal, exponencial, weibull, logística, valor extremo tipo 1, uniforme e pareto, o teste é 

um teste unilateral, a hipótese de que a distribuição seja de uma forma específica é rejeitada se 

a estatística  de teste, A, for maior do que o valor crítico. 

 

Chi Square – Normalmente utilizado para as distribuições discretas, requer uma 

amostra grande de dados e tem como lógica: 

 

H0: os dados seguem uma distribuição especificada 

H1: os dados não seguem a distribuição especificada 

Para o cálculo, os dados são divididos em k classes e a estatística do teste é definida 

como: 

         (3.3) 

 

onde: 
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Oi é a freqüência observada para a classe i e Ei é a freqüência esperada para a classe i. 

A freqüência esperada é calculada por: 

 

       (3.4) 

 

F é a função de distribuição cumulativa para a distribuição a ser testada, Yu é o limite 

superior para a classe i, Yl é o limite inferior para a classe i, N é o tamanho da amostra e α é o 

nível de significância. 

A estatística de teste segue, aproximadamente, uma distribuição qui-quadrada com (k-

c) graus de liberdade onde k é o número de células não vazias e c é o número de parâmetros 

estimados. 

Portanto, a hipótese de que os dados são de uma população com distribuição 

especificada é rejeitada se: 

 

                                                                  (3.5) 

 

Onde: 

 

 é a função ponto percentual qui quadrada com k-c graus de liberdade a um nível de 

significância α.  

 

Kolmogorov-Smirnov - desenvolvido pelos matemáticos russos Andrey Kolmogorov e 

Vladimir Ivanovich Smirnov, compara uma distribuição cumulativa observada com uma 

distribuição teórica normal (normal, poisson, exponencial ou uniforme) e parte dos seguintes 

princípios: 

 

H0: os dados seguem uma distribuição especificada 

H1: os dados não seguem a distribuição especificada 

A estatística do teste é definida como: 

 

                                                               (3.6) 

 

onde: 
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F é a distribuição cumulativa teórica da distribuição a ser testada. Deve ser uma 

distribuição contínua, totalmente especificada e ter um nível de significância α.  

A hipótese sobre a forma de distribuição é rejeitada se a estatística de teste, D, é maior 

que o valor crítico obtido a partir de uma tabela específica.  

   

É bom ressalvar que esses testes são alternativos e sua a aplicação está condicionada 

ao tipo de variável analisada. Por exemplo: o teste de Anderson Darling (AD) e Kolmogorov-

Smirnov (KS) são mais propícios para variáveis contínuas, enquanto o Chi Square (CS), para 

variáveis discretas; o teste KS é mais sensível em pontos próximos a mediana da distribuição, 

enquanto, o AD tem sua sensibilidade nas caudas; o teste CS depende de amostras 

significativas, enquanto o AD e KS não necessariamente. 

Tratar as variáveis de entrada como uma distribuição normal ou Gaussiana, cujos 

parâmetros média e desvio padrão são facilmente obtidos, é uma condição simplificadora, e 

muito utilizada para descrever fenômenos financeiros. Segundo Stern (2004), a distribuição 

normal é mais simples que as demais e não apresenta evidências de que seja inferior ou 

apresente resultados muito diferentes dos apresentados pelas demais distribuições. Além 

disso, a distribuição normal é um dos mais importantes exemplos de distribuição contínua de 

probabilidade e é inteiramente descrita por seus parâmetros, ou seja, conhecidos estes 

determina-se qualquer probabilidade inerente a essa distribuição. É definida pela seguinte 

equação: 

 

                                                                                                   (3.7) 

 

onde: 

 

µ = média 

� = desvio padrão 

� = 3,14159..... 

 = 2,71828..... 

 

A área total limitada pela curva normal e pelo eixo dos X é igual a 1. Assim, a área 

sob a curva, compreendida entre as coordenadas X = a e X = b, em que a < b, representa a 

probabilidade de X estar situado entre a e b, representada por Pr{ a < X < b}. 
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Quando a variável X é expressa em termos de unidade reduzida, z = (X – µ)/� a 

equação 3.9 é substituída pela denominada forma reduzida: 

 

                                                                                                      (3.8) 

 

Nesse caso, diz-se que z é normalmente distribuída, com média zero e variância 1, ou 

seja, tem-se uma curva normal reduzida ou padrão, que é um caso particular da distribuição 

normal, de extrema relevância porque é tabelada e todas as outras normais podem ser 

convertidas a ela. 

Já os parâmetros da distribuição normal são calculados pelas equações: 

  

                                                                                    (3.9) 
 

Sendo: 

µ: média de todos os valores em uma amostra; 

x: variável; 

N: número de valores em uma amostra; e 

 

                                                              
 
                                                 (3.10) 

 

 

onde: 

σ: desvio padrão de uma amostra; 

 

Outra forma de tratar as variáveis de entrada é a logarítmica que, segundo Werlang e 

La Roque (2008) e Souza e Baidya (2000), tem propriedades estatísticas desejáveis como a de 

a distribuição de valores logarítmicos tender, empírica e teoricamente, a aproximar-se de uma 

normal, fazendo com que modelos que assumam a hipótese de normalidade incorram em 

menor erro e a de aditividade que, ao tornar trivial o cálculo de médias e valores acumulados, 

traz muita facilidade operacional. 

Apesar de a distribuição normal ser muito utilizada para descrever fenômenos 

financeiros, de acordo com Maletta (2005), estudos empíricos mostram que as séries 

financeiras possuem assimetria ou excesso de curtose que podem acarretar, como problema, a 
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subestimação ou superestimação do risco. Para Aragão e La Roque (2008), problemas dessa 

natureza podem ser solucionados pela simulação de Monte Carlo que, acompanhada por um 

teste de estresse leva, segundo Stern (2004), a uma maior compreensão dos riscos aos quais o 

projeto está sujeito. 

        

4ª etapa – Estabelecer o critério de avaliação do projeto: definir entre os modelos 

de precificação baseado no Custo em Risco, conservador (PC-CeR), moderado (PM-CeR) ou 

agressivo (PA-CeR), aquele ou aqueles que serão utilizados, em função da estratégia adotada, 

para o processo decisório do preço do projeto. Aconselha-se, antes de ingressar em um leilão 

reverso ou em uma concorrência, exaurir todas as possibilidades de preço baseado no Custo 

em Risco para evitar um resultado indesejável. Pois, mesmo apresentando margens de 

contribuição, bruta ou líquida positivas para um determinado nível de preço, a empresa poderá 

ter possibilidades crescentes de perda, em função do risco inerente aos custos de produção. É 

bom salientar que, conforme o comportamento do custo, dadas as suas premissas PC-CeR, 

PM-CeR ou PA-CeR, um destes três níveis de preço poderá ser ultrapassado.         

 

5ª etapa – Aplicar a simulação de Monte Carlo, confrontando diversos níveis de 

preço, com os custos estocásticos: estruturado o modelo do P-CeR, com as informações 

colhidas nos passos anteriores, gerar cenários, com o auxilio da simulação de Monte Carlo, 

para diversos níveis de preço. Esses preços serão determinados a partir da simulação dos 

custos estocásticos (variável aleatória contínua) dos componentes que compõem o projeto. 

Existem diversas técnicas para a geração de variáveis aleatórias e, segundo Chwif e Medina 

(2006), a mais popular é o método da transformada inversa resumido por Winston (1997) nos 

seguintes passos: 

• Dada uma função densidade de probabilidade f(x) para uma variável aleatória 

X, obter a função repartição da variável através da expressão: 

 

                                                                (3.11) 

 

• Gerar um número aleatório r entre 0 e 1. 

• Fazer F(x) = r e resolver em x. A variável x é uma variável aleatória cuja 

distribuição é dada pela função densidade de probabilidade f(x). 
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Ainda segundo os autores, para obtenção de uma variável aleatória X, normalmente 

distribuída com média 0 e variância 1 (normal padrão), devem-se gerar dois números 

aleatórios r1 e r2 e utilizar o seguinte gerador aproximado:  

 

                                                     (3.12) 
 

 

Com o valor de x obtido pela expressão anterior, podem-se obter valores para uma 

variável aleatória Y normalmente distribuída, com média µ e desvio padrão �, utilizando-se a 

equação: 

 

                                                                                         (3.13)  

 

No Crystal Ball basta definir a suposição ou hipótese que irão acompanhar as variáveis 

aleatórias ou de incerteza que, no caso deste trabalho, são os custos e os GGF (gastos gerais 

de fabricação) dos componentes. Para isso, necessita-se conhecer a distribuição e os 

parâmetros que compõem essas variáveis, já determinados no passo 3, deste modelo. Caso, 

por exemplo, o custo do componente apresente uma distribuição normal basta informar sua 

média e o seu desvio padrão. Repetir esses passos para todos os custos e GGF dos demais 

componentes. A figura 26 representa os passos para definição das variáveis de incerteza que 

compõem o projeto. 
 

 

Figura 26: Passos para definição das variáveis de incerteza 

 

Uma vez definidas as variáveis de incerteza, o passo seguinte é definirem-se as 

variáveis de saída que, no caso deste trabalho, são as margens de contribuição, bruta e líquida. 
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Para o cálculo dessas variáveis é suficiente seguirem-se os passos descritos por Jorion (2001, 

p.292) apresentados nas páginas 53 e 54, do capítulo 2 deste trabalho. A figura 27 apresenta, 

com a utilização do Crystal Ball, os passos para definição dessas variáveis: 

 

 

Figura 27: Passos para a definição das variáveis de saída 

 

6ª etapa – Apresentar os resultados para o critério escolhido: é a definição do P-

CeR. Levando-se em consideração o custo em risco de se obter, a um determinado nível de 

confiança α, num determinado período de tempo, uma margem de contribuição, margem bruta 

ou margem líquida negativa, este deverá ser o preço limite inferior (menor preço) a ser aceito, 

em função de eventuais descontos, para um determinado projeto.  A dinâmica do modelo de 

precificação P-CeR é simples e consiste em conceder descontos ao projeto e gerar níveis de 

preços, que serão associados a custos estocásticos (variáveis de incerteza) que passarão, 

juntamente com os demais gastos determinísticos (royalties, comissões, despesas e tributos), a 

gerar margens de contribuição (MC), bruta (MB) ou liquida (ML). Essas margens, ou 

variáveis de saída, deverão ser analisadas sob a ótica do risco de se tornarem negativas, em 

virtude da volatilidade dos custos e dos GGF dos itens que compõem um projeto. Por 

exemplo: ao entrar em um leilão reverso ou concorrência pelo menor preço, os decididores de 

preço, utilizando-se da ferramenta P-CeR, deverão gerar diversos cenários, ou seja, diversos 

níveis de preço, de acordo com o risco estabelecido previamente em ter, a um nível de 

significancia α, uma margem de contribuição (PA-CeR), uma margem bruta (PM-CeR) ou 

uma margem líquida (PC-CeR) menor que zero. Como se pode perceber, os preços de venda, 
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a partir da ferramenta P-CeR, não mais serão definidos apenas por um markup aplicado aos 

custos determinísticos, mas, ainda, por levar em consideração os custos estocásticos e, 

consequentemente, o risco de se ter um resultado não esperado ao aceitar um determinado 

preço para a venda. O modelo, inicialmente, trabalha com α = 5% e os resultados esperados 

poderão ser visualizados, com o emprego do Crystal Ball, na figura 28. 

         

 

Figura 28: Definição do preço de venda a partir da ferramenta P-CeR 

 

7ª etapa - Identificar quais variáveis são mais críticas ao risco: fazer uma análise 

de sensibilidade para identificar, entre os componentes do projeto, aqueles que concorrem 

positivamente e de forma mais contundente para os riscos a que o projeto está exposto. A 

análise de sensibilidade faz-se através de simulações possíveis para diferentes variáveis do 

projeto que constituem maior incerteza no futuro. Ela amplia a visão que se tem do risco a que 

o projeto está exposto e permite aos gestores melhorarem suas decisões e, porque não dizer, 

acompanharem de forma mais incisiva os elementos mais críticos durante a sua 

implementação. Para o seu cálculo podem-se utilizar técnicas gráficas como o Diagrama de 

Tornado ou o Spiderplot ou modelos matemáticos, como o apresentado por Beckman e Costa 

Neto (1980):  

• considerar uma árvore de decisão com três possibilidades, cuja 

probabilidade seja p1, p2 e p3, para o evento incerto. Essas probabilidades 

são expressas como: p1 = w1/(w1+w2+w3); p2 = w2/(w1+w2+w3) e p3 = 

w3/(w1+w2+w3), onde w1, w2, e w3 são os pesos de cada possibilidade; 
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• para fazer a análise de sensibilidade da primeira possibilidade, varia-se o 

valor de w1 de 0 até um número inteiro grande o suficiente para aproximar 

p1 de 1. Logo, para a variação de w1, as probabilidades da primeira, 

segunda e terceira possibilidades variam de 0 a próximo de 1, de próximo 

de 0 a w2/(w2+w3) e de próximo de 0 a w3/(w2+w3), respectivamente; 

• para realizar a análise de sensibilidade para as outras possibilidades, 

procede-se de modo análogo; 

• esse método pode ser expandido para ‘n’ possíveis possibilidades. Quando 

isso ocorre, a árvore de decisão é confeccionada com ‘n’ ramos principais 

para o evento incerto, onde os ramos têm probabilidades wi/(w1+...+wn), 

i=1, ...., n. Variando-se w1, por exemplo, obtêm-se os as probabilidades 

p1,...,pn, conforme foi enunciado anteriormente; 

• também se pode realizar a análise sensibilidade para duas possibilidades, 

quando ocorrem três ou mais possíveis possibilidades. Nesse caso, variam-

se independentemente wi e wj de 0 a qualquer número suficientemente 

grande (1≤ i ≤ n , 1≤ j ≤ n , i ≠ j ). 

 

A análise de sensibilidade também pode ser gerada facilmente pelo Crystal Ball, 

conforme apresentado na figura 29, para os diversos cenários que se queira analisar PA-CeR, 

PM-CeR e PC-CeR. 

 

Figura 29: Identificação das variáveis mais críticas ao risco 
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Nota-se que os componentes G25, G7 e G9 são os que mais contribuem para o risco do 

projeto e, portanto, devem ser rigorosamente monitorados. 

  

 8ª etapa - Aplicar o teste de estresse nas variáveis mais críticas e avaliar os 

resultados: conhecidos os componentes que mais contribuem para o risco do projeto, aplicar 

o teste de estresse. Como ele é um mecanismo derivado da análise de cenários e leva em conta 

o risco em situações extremas, sua lógica, no modelo proposto, é simular, de acordo com os 

passos apresentados anteriormente, uma nova situação em que os componentes de maior risco 

passam a receber o maior valor que eles poderão atingir em uma situação extrema, mantendo-

se constantes as demais condições do modelo, ou seja, com seus valores originais. Os valores 

extremos podem ser definidos a partir de dados históricos, caso deste modelo, ou através de 

cenários de estresses hipotéticos. O resultado dessa nova situação pode ocasionar elevação do 

risco do projeto, que poderá ser significativo ou não, em função da sensibilidade que esse 

componente tem a esse risco.  Isso permitirá ao gestor avaliar até que ponto poderá ser aceito 

o P-CeR inicialmente calculado, uma vez que, se esse componente for muito sensível ao risco, 

ele poderá acarretar perda considerável, para o resultado financeiro do projeto. Se o gestor 

perceber um risco elevado nesta nova situação e não quiser assumi-lo, basta recalcular o PA-

CeR, o PM-CeR e o PC-CeR para o nível de significância inicial de 5%. A figura 30 mostra o 

novo preço de venda a partir do teste de estresse.  

 

 

Figura 30: Novo P-CeR a partir do teste de estresse 
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9ª etapa - Identificar os instrumentos financeiros para mitigar o risco dos principais 

fatores de risco do projeto: conhecidos os componentes de maior risco para o projeto, 

verificar os principais fatores que contribuem para a volatilidade desses componentes. 

Exemplo: caso o componente x depender, fortemente, de uma matéria prima importada que, 

por sua vez, for extremamente sensível as oscilações do câmbio, a variabilidade do câmbio 

passará a ser um fator preponderante no custo desse componente e, consequentemente, um 

fator de risco que deverá ser mitigado, através de alguma técnica de redução de risco como: 

 

• transferência do risco para uma companhia seguradora; 

• transferência da função que produz o risco a uma terceira parte; 

• compra de contratos derivativos para reduzir o risco; 

• reduzir a probabilidade de ocorrência de um evento adverso 

• reduzir a magnitude da perda associada a um evento adverso; 

• evitar totalmente a atividade que causa o risco.  

 

Uma vez conhecidos o preço final baseado no Custo em Risco do projeto (P-CeR) que 

satisfaça as partes, os principais fatores de risco que o compõem e tomando as medidas 

necessárias para minimizar esses riscos, o passo seguinte é executar e monitorar o projeto para 

que ele realmente se torne um projeto rentável. 
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4.  APLICAÇÃO DO MODELO P-CeR PARA 

PRECIFICAÇÃO DE PROJETOS 

 

4.1 Considerações iniciais 
 

Este capítulo aplica, analisa e interpreta o modelo proposto do Preço baseado no Custo 

em Risco (P-CaR), para o apreçamento de projetos, em situações reais, em uma empresa de 

alta tecnologia.  

 
4.2 Aplicação do modelo Preço baseado no Custo em Risco (P-CeR)  

    
A aplicação do modelo P-CeR, modelo este que incorpora o risco em suas decisões e 

trata os custos não mais de forma determinística, mas de forma estocástica, foi realizada em 

uma empresa de alta tecnologia, da região de Campinas, SP. Como a concorrência neste setor 

é bastante acirrada e o mercado consumidor preza muito o baixo custo e a qualidade, acredita-

se que, aí, o modelo proposto do Preço baseado no Custo em Risco seja de grande valia aos 

gestores, bem como aos gestores de outros setores econômicos, principalmente, daqueles em 

que as concorrências decididas pelo menor preço e os leilões reversos são o foco principal de 

precificação.  

Inicialmente, para aplicação do modelo proposto do P-CeR, a empresa disponibilizou 

3 projetos denominados, ficticiamente, de B9, C3 e C9, que participaram de concorrência ou 

leilões reversos. O passo a passo e o resultado da aplicação do modelo será apresentado para o 

projeto C3, enquanto os demais projetos terão seus resultados mostrados em forma de tabelas 

e gráficos.  

O projeto C3 é composto por 23 componentes que, por motivo de sigilo, serão 

identificados como componente 1, componente 2, ..., componente 23 e os valores reais serão 

mostrados apenas para os primeiros componentes. 

Escolheu-se este projeto, para a aplicação do P-CeR, em função de seu valor e da 

maneira como o seu preço de venda foi fechado. Esse preço no valor de R$ 2.151.844,21 

gerou, para a empresa, uma margem de contribuição positiva de R$ 728.261.91, uma margem 

bruta, também positiva, de R$ 603.305,99 e uma margem líquida negativa de R$ 258.402,19.  

Visto que o preço do projeto já havia sido fechado, para aplicação do modelo P-CeR e, 

consequentemente, para a avaliação de seus resultados, algumas questões deverão ser 
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respondidas: uma vez que os gestores aceitaram, ao definirem o preço de venda, uma margem 

líquida negativa, qual seria o preço mínimo (PC-CeR) que deveriam obter, para que essa 

margem fosse positiva, para um nível de significância de 5%,? Por outro lado, numa situação 

mais moderada de decisão de preço, onde o foco é a margem bruta, qual seria esse preço (PM-

CeR)? E, em uma situação onde essa decisão tem que ser mais agressiva, qual o preço mínimo 

(PA-CeR) que esses gestores poderiam praticar para um contrato vencedor? 

 

1ª etapa - Desenvolver o modelo conceitual: como o objetivo do modelo é o de precificar 

projetos em situação de risco, o modelo conceitual foi concebido, inicialmente, sob a 

plataforma do Crystal Ball, seguindo a estrutura da DRE, conforme apresentado na figura 31. 

 

  

Figura 31: Modelo conceitual do P-CeR 

 

No modelo conceitual do P-CeR, os componentes são os itens comercializados que 

compõem o projeto. Os descontos são calculados em cima do preço de venda total. A 

quantidade corresponde à quantia comercializada de cada item. O preço de venda unitário é o 

preço de venda de cada componente e tem sua origem na tabela de preço dos componentes 

comercializados pela empresa. O preço de venda total é a somatória do preço de venda total 

de cada componente que compõe o projeto e representa, no modelo, o P-CeR.  

O custo unitário (variável de incerteza) é o custo de cada componente e tem sua 

origem no sistema de custos da empresa que, por sua vez, adota o custeio por absorção, como 

o método de apropriação dos seus custos. O custo total é a somatória dos custos totais 

unitários. Os royalties, o PIS/COFINS e a comissão sobre as vendas são calculados em função 

de um percentual sobre o preço de venda total.  

A margem de contribuição (MC), ou variável de saída é a diferença entre o preço de 

venda total e os gastos referentes ao custo total, royalties, PIS/COFINS e comissão sobre as 

venda. O GGF, também considerado variável de incerteza, são os gastos gerais de fabricação 

cuja origem, também, é o sistema de custos da empresa. Eles, tanto nos projetos analisados 
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como na empresa em geral, são tratados como gastos indiretos de produção e são, por sua 

natureza, fixos.  

A margem bruta (MB) é a diferença entre a MC e o GGF. As despesas são calculadas 

por um percentual sobre os custos onde os produtos commodities recebem uma parcela menor 

e os produtos inovadores um percentual maior desses gastos. O LAIR é o lucro antes do 

imposto de renda e é calculado pela diferença entre a MB e as despesas de cada componente. 

O IRPJ (imposto de renda de pessoa jurídica) e a CSLL (contribuição social sobre o lucro 

liquido) são calculados em função do LAIR de acordo com a legislação fiscal pertinente.   

A ML (margem líquida) é a somatória das margens líquidas unitárias totais que, por 

sua vez, correspondem à diferença entre a MB e as despesas e os tributos relacionados ao 

lucro de cada componente.  

Assim como a margem de contribuição, tanto a margem bruta, quanto a margem 

líquida são consideradas, no modelo, variáveis de saída. 

É bom ressalvar que, contabilmente, as despesas e os tributos relacionados ao lucro 

são gastos da empresa e não especificamente dos projetos, porém para fins gerenciais nada 

impede que sejam, por algum critério, alocados para os referidos projetos. 

Tomaram-se, ainda, como premissas iniciais, para o desenvolvimento do modelo, o 

comportamento das variáveis de incerteza (custos e GGF dos componentes) como 

independente e com distribuição normal. Posteriormente, analisou-se o comportamento do 

modelo considerando não mais a distribuição normal, mas a distribuição real a que essas 

variáveis estão sujeitas. 

   

2ª etapa – Coletar dados: uma vez que os preços unitários são originários da tabela de preços 

da empresa, as despesas são percentuais relacionados aos custos unitários e os tributos são 

percentuais relacionados ao preço de venda e ao LAIR. Os principais dados do projeto, a 

serem coletados e trabalhados, são os custos unitários e os GGF dos componentes. Estes, por 

sua vez, são obtidos do sistema de custeio da empresa.  

Os projetos analisados, por pertencerem a uma empresa de alta tecnologia, possuem 

componentes que têm, devido as suas características, um ciclo de vida mais curto, por isso 

optou-se por utilizarem-se amostras compostas dos custos mensais dos últimos 18 meses que 

refletem mais adequadamente o comportamento de cada um deles e representam de forma 

mais adequada a população analisada. 
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3ª etapa – Explorar dados: Para compor o modelo P-CeR, os custos, inicialmente, 

determinísticos, são transformados em estocásticos com média e desvio padrão calculados, em 

uma planilha Excel, a partir de uma amostra composta pelos custos mensais dos últimos 18 

meses.  

Além da média e do desvio padrão, foram calculados o valor máximo e o valor 

mínimo da amostra que, por sua vez, serão de grande valia à etapa 8 do modelo auxiliando na 

realização do teste de estresse.  A tabela 2 mostra os dados referentes ao componente 2: 

 

 

Tabela 2: Dados referentes ao Componente 2 

  

Com o auxílio da ferramenta Fit, do Crystal Ball, refinam-se esses dados iniciais, 

identificando a estimativa de melhor distribuição da amostra e seus respectivos parâmetros A 

figura 32 exemplifica o teste de aderência da MP do componente 2:  

 

 

Figura 32: Teste de aderência da MP do componente 2 
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 Nota-se que, no teste de aderência realizado, houve uma auto seleção do sistema, tanto 

em relação à distribuição, quanto em relação ao teste de aderência onde, no caso analisado, a 

MP do componente 2 apresentou-se como uma distribuição beta, para os testes de Anderson 

Darling e  Kolmogorov-Smirnov e como mínimo extremo, para o teste Chi-Square.  

Como o teste de aderência de Anderson Darling é mais propício para variáveis 

contínuas e tem sua sensibilidade nas caudas, além de o Crystal Ball ter, em seu 

ranqueamento, apresentado o teste Anderson Darling, como o teste mais adequado para a 

amostra analisada, optou-se, para identificação da distribuição e dos parâmetros que a 

compõem, pelos resultados apresentados pelo teste de Anderson Darling. Assim, no caso da 

MP do componente 2, a distribuição a ser considerada é a distribuição beta com os seguintes  

parâmetros: Mínimo = 314,88; Máximo = 372,52; Alpha = 1,37898 e Beta = 2,31614. Esta 

lógica foi adotada para as demais variáveis de incerteza, ou seja, aplicada aos custos e GGF 

de todos os outros componentes que compõem este projeto.       

 

4ª etapa – Estabelecer o critério de avaliação do projeto: é eleger, entre os modelos de 

precificação baseados no custo ao risco (PC-CeR, PM-CeR ou PA-CeR), aquele que irá 

melhor atender aos anseios dos gestores e às estratégias da empresa, em relação a um 

determinado projeto. Como este trabalho optou em desenvolver e testar o P-CeR em 3 

projetos de uma empresa de alta tecnologia e, especificamente, apresentar em detalhes o 

projeto denominado C3, as próximas etapas do modelo serão desenvolvidas para identificação 

do P-CeR, em seus diversos níveis, para o projeto em questão.   

  

5ª etapa – Aplicar a simulação de Monte Carlo confrontando diversos níveis de preço 

com os custos estocásticos: estruturar o modelo do P-CeR, de acordo com a figura 31, e gerar 

cenários, com o auxilio da simulação de Monte Carlo, para os diversos níveis de preço a 

serem avaliados.  

Conforme se pode perceber na figura 31, as colunas em verde, relacionadas ao custo e 

GGF de cada componente, são referentes às variáveis de incerteza do modelo. Nelas, 

inicialmente, têm-se os valores determinísticos oriundos do sistema de custos da empresa.  De 

posse dessa informação, o passo seguinte é acoplar, a esses valores, as informações sobre o 

tipo de distribuição e seus respectivos parâmetros. Como foi adotado como premissa inicial 

que as variáveis de incerteza seriam independentes e com distribuição normal, utilizam-se os 

parâmetros “média” e “desvio padrão” para cada uma delas.  
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Uma vez tabuladas as variáveis de incerteza, deve-se, a seguir, definirem-se e 

tabularem-se as variáveis de saída, ou seja, o que se quer prever (MC, MB e ML). Caso a 

empresa necessite, neste projeto, de atuar com agressividade, o preço a ser avaliado será o 

PA-CeR e a variável de saída será a margem de contribuição assinalada em azul, conforme 

mostrado na figura 31. 

Caso adote uma atitude moderada, o preço a ser analisado será o PM-CeR e a variável 

de saída, a margem bruta e, caso queira uma posição conservadora, deverá analisar o PC-CaR 

cuja variável de saída seja a margem liquida. 

As demais variáveis do modelo, conforme citado anteriormente, como os royalties, 

PIS/COFINS e comissões de venda, têm seus valores atrelados ao preço de venda. Já as 

despesas são atreladas aos custos e os tributos IRPJ e CSLL, ao lucro.    

Estruturado o modelo, aplica-se a simulação de Monte Carlo. Note-se que, na figura 

31, a segunda coluna refere-se ao desconto dado ao valor do projeto e, a cada desconto, 

obtém-se um preço diferente. Novos cenários serão gerados e novas simulações realizadas.  

O PA-CeR5% será o preço que a empresa poderá aceitar baseado no Custo em Risco, a 

um nível de significância de 5%, em um determinado período de tempo (período previsto para 

execução do projeto) para obter uma margem de contribuição menor que zero, ou seja, 

  

PA-CeR5% = CeR 5%  para P(MC < 0) = 5% 

 

Analogamente, calcula-se o preço moderado (PM-CeR5%) e o preço conservador (PC-

CeR5%) com base no Custo ao Risco para o mesmo nível de significancia de 5%. 

Em um segundo momento, analisa-se o P-CeR, em seus diversos níveis e apresentam-

se os resultados para um novo cenário em que se mantém a premissa de independência das 

variáveis de incerteza, porém, adota-se como distribuição e como parâmetros aqueles 

definidos pelo Fit ou teste de aderência.  

Os resultados obtidos nessas novas visões serão apresentados sob a forma de tabela, na 

próxima etapa. 

 

6ª etapa – Apresentar os resultados para o critério escolhido: é o estabelecimento, sob 

várias visões, do preço final do projeto, baseado no Custo em Risco. Para o PA-CeR5% (Preço 

agressivo baseado no custo em Risco, para um nível de significância de 5%), obteve-se o 

seguinte resultado mostrado na figura 33:  
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Figura 33: Preço Agressivo baseado no Custo em Risco (PA-CeR5%) 

 

Nessas condições, o menor preço que a empresa poderia aplicar ao projeto, com um 

risco de 5% de ter uma margem de contribuição negativa, é R$ 1.656.920,00, que equivaleria 

a um desconto de 23% e uma margem de contribuição deterministica, positiva de R$ 

318.713,00. Se a empresa aumentar seu desconto em apenas 2 pontos percentuais, ou seja, 

eleve-o para 25%, o seu risco de ter uma MC negativa aumentará em 8 pontos percentuais e 

passará de 5%  para 13%.  

Esse risco aumenta exponencialmente à medida que os descontos vão sendo 

concedidos, chegando-se ao ápice para um desconto de 40%, apenas 17% a mais que o 

desconto de 23%, inicialmente concedido. Neste caso, mesmo com uma margem de 

contribuição deterministica positiva de R$ 16.002,00, corre-se risco de 99,7% de perder 

dinheiro com o projeto.     

É evidente a sensibilidade do projeto, a partir de um certo desconto concedido, o que 

demonstra que a prática da precificação tradicional pode levar a grandes prejuizos e que a 

precificação baseada no custo em risco pode ser uma grande aliada dos gestores, minimizando 

as possibilidades de perda ao aceitar um projeto.   

Diante desses fatos, como os descontos são uma prática muito comum em 

concorrências pelo menor preço e nos leilões reversos, os gestores devem ser cautelosos em 

concedê-los, pois eles podem ser perniciosos, principalmente quando a empresa estiver 

envolvida em uma disputa acirrada para oferecer o melhor preço para ter o seu projeto 

vitorioso. 

A tabela 3, o gráfico 2 e a figura 34 mostram a evolução desse risco para uma série de 

descontos simulados: 
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Tabela 3: Evolução do risco em função dos descontos concedidos (Visão PA-CeR) 

 

 

Figura 34: Evolução do risco em função dos descontos concedidos (25%, 30%, 33% e 40%) 
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Gráfico 2: Evolução do risco em função dos descontos concedidos (Visão PA-CeR) 

 

Analogamente, para obtenção do preço moderado, baseado no Custo em Risco (PM-

CeR), o desconto máximo que a empresa poderá conceder, ao valor do projeto, é de 14%. 

Com esse desconto o PM-CeR5% será igual a R$ 1.850.586,00, proporcionando uma margem 

bruta (MB) de R $ 354.015,00.    

Nota-se que, também nessa situação, o risco evolui de forma exponencial e  a empresa 

pode ficar sujeita a  um risco de 99,7% de obter uma margem bruta negativa, para um 

desconto de 31%, mesmo que apresente uma margem bruta positiva de R$ 51.304,00 para um 

preço de venda de R$ 1.484.773,00. 

A evolução desse risco é representada pela figura 35, a tabela 4 e o gráfico 3: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Preço moderado baseado no Custo em Risco (PM-CeR5%) 
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Tabela 4: Evolução do risco em função dos descontos concedidos (Visão PM-CeR) 
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Gráfico 3: Evolução do risco em função dos descontos concedidos (Visão PM-CeR) 

 



113 
 

No caso do PC-CeR, a análise será feita um pouco diferente, pois o projeto já foi 

aceito com uma margem líquida negativa. É bom ressalvar que a margem líquida calculada é 

apenas para fins gerenciais uma vez que, contabilmente, as despesas e os tributos relativos ao 

lucro são de responsabilidade da empresa e não do projeto. Então, nestas circunstancias, qual 

seria o preço associado ao risco conservador? Para um nível de significância de 5%, para o 

tempo de execução do projeto, este preço seria: PC-CeR5% = R$ 3.399.912,00, para uma ML 

= R$ 497.009,00, ou seja, um incremento de 58% no preço final do projeto. A figura 36 

mostra esse preço. 
 

 

Figura 36: Preço Conservador baseado no Custo em Risco (PC-CeR5%) 
 

Esses procedimentos também são estudados levando em consideração as variáveis de 

incerteza independentes com distribuições e parâmetros de acordo com o teste de aderência 

realizado. Para simplificação os resultados são apresentados nas tabelas 5 e 6 e nos gráficos 4 

e 5, respectivamente para o PA-CeR e o PM-CeR do projeto C3: 

 

Tabela 5: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PA-CeRα% 
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Gráfico 4: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PA-CeRα% 

 

 

Tabela 6: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PM-CeRα% 

 



115 
 

 
 

Gráfico 5: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PM-CeRα% 

 

Para o projeto C9, obtiveram-se os seguintes resultados apresentados nas tabelas 7 e 8 

e nos gráfico 6 e 7, respectivamente para os níveis PA-CeRα% e PM-CeRα%. 
  

 

Tabela 7: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PA-CeRα% 

Projeto C9 
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Gráfico 6: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PA-CeRα% 

Projeto C9 

 

 

Tabela 8: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PM-CeRα% 

Projeto C9 
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Gráfico 7: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PM-CeRα% 

Projeto C9 

 

Para o projeto B9, obtiveram-se os resultados mostrados na tabela 9 e 10 e nos gráfico 8 e 9, 

respectivamente para os níveis PA-CeRα% e PM-CeRα%. 
 

 

Tabela 9: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PA-CeRα% 

Projeto B9  
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Gráfico 8: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PA-CeRα% 

Projeto B9  
 

 

Tabela 10: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PM-CeRα% 

Projeto B9 
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Gráfico 9: Comparação dos riscos gerados pela Distribuição Normal e pela estimativa de 

melhor distribuição ao nível PM-CeRα% 

Projeto B9 

 

Nota-se, nas tabelas e nos gráficos comparativos, que o risco da margem de 

contribuição e da margem bruta serem negativas, comparando os resultados calculados por 

uma distribuição normal e os calculados por uma estimativa de melhor distribuição de acordo 

com o teste de aderência, tem seus resultados bastante próximos, trazendo indícios de que a 

distribuição normal, nesses casos, não seja inferior ou apresente resultados muito diferentes 

dos apresentados pelas demais distribuições. Essa lógica também foi percebida nos demais 

projetos analisados conforme mostrado nas tabelas 7 e 8 e nos gráficos 6 e 7 para o projeto C9 

e nas tabelas 9 e 10 e nos gráficos 8 e 9 para o projeto B9.  

Como foi visto até aqui, a sensibilidade do projeto aos descontos, a partir de um certo 

nível, é exponencial e deve ser monitorada, ou seja, deve-se, entre os diversos componentes 

que compõem o projeto, identificar aquele ou aqueles que afetam, substancialmente, os riscos 

a que o projeto está exposto.  

 

7ª etapa - Identificar quais variáveis são mais críticas ao risco: para isso, basta fazer uma 

análise de sensibilidade dos componentes do projeto para cada P-CeR calculado e identificar 
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quais as variáveis que mais afetam o risco desse projeto. A figura 37 apresenta essa variáveis, 

que no caso do projeto analisado são os componentes 22 (G25), 4 (G7) e 6 (G9).  

 

 

Figura 37: Variáveis que mais afetam o risco do projeto 

 

Uma vez identificadas as variáveis que mais contribuem para o risco do projeto o 

passo seguinte é aplicar-lhes o teste de estresse.  

  

8ª etapa - Aplicar o teste de estresse nas variáveis mais críticas e avaliar os resultados: 

Como este teste é um mecanismo derivado da análise de cenários que levam em conta o risco 

em situações extremas, sua lógica consiste em simular uma nova e extrema situação na qual 

os componentes de maior risco recebem o maior valor que é possível a cada um. Estes valores 

são identificados nas tabelas dos componentes, geradas no passo 3, deste modelo. Para 

elucidar, no caso do componente 2, o valor máximo atribuído a ele é de R$ 365,50, para o 

custo do componente propriamente dito e de R$ 532,50, para os custos referente aos seus 

GGF. Para esse teste, as variáveis G25, G7 e G9 deixam de ser variáveis de incerteza (figura 

38) e passam a assumir, deterministicamente, os seus valores extremos. Faz-se uma nova 

simulação e o resultado dessa nova situação mostra um aumento no risco do projeto que, para 

o PA-CeR5%, adotando-se a distribuição normal como premissa e considerando-se desconto 

de 23%, a probabilidade de se obter uma margem de contribuição negativa passa de 5% para 

100%. Para manter as mesmas condições anteriores, ou seja, para que o projeto tenha um PA-

CeR de 5% da MC < 0 o desconto a ele atribuído deverá ser de apenas 18,1%, com o qual o 

novo preço agressivo, baseado no Custo em Risco, passa a ser R$ 1.762.360,00, para uma MC 

= R$ 50.698,00.  A figura 39 representa esse novo cenário.  
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Figura 38: Modelo do P-CeR para o cenário de estresse 

 

 
 

Figura 39: Novo cenário do PA-CeR5% a partir do teste de estresse 

 

No caso do PM-CaR5%, com o desconto de 14%, o risco de se obter uma margem bruta 

menor que zero também passa de 5% para 100%. Considerando-se que o PM-CaR5% é o preço 

a ser praticado para que o projeto tenha apenas 5% de probabilidade da MB < 0, esse novo 

preço moderado, baseado no Custo ao Risco, passa a ser R$ 1.986.156,00 e sua MB = R$ 

79.282,00 para um desconto de apenas 7,7%, em relação ao preço inicial. A figura 40 

apresenta esses resultados. 
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Figura 40: Novo cenário do PM-CeR5% a partir do teste de estresse 
 

Para o PC-CeR5% também foi gerado um cenário de estresse que elevou, para manter 

os mesmos 5% de risco de obter uma margem líquida negativa, o valor do projeto de R$ 

3.399.912,00 para R$ 3.617.250,00, ou seja, o valor do projeto, que, inicialmente, era R$ 2. 

151 844,21, deverá ter um incremento de 68,1% ao invés de 58%. A figura 41 mostra esse 

novo cenário. 
 

 

Figura 41: Novo cenário do PC-CeR5% a partir do teste de estresse 
 

9ª etapa - Identificar os instrumentos financeiros para mitigar o risco dos principais 

fatores de risco do projeto: conhecidos os componentes de maior risco para o projeto, 

verificar os principais fatores que contribuem para a sua volatilidade. Esta etapa por não ser 

escopo do trabalho, deixou de ser realizada.  
 

Como visto até aqui, este modelo apresentou-se, em relação ao modelo tradicional de 

apreçamento, como mais dinâmico já que sua lógica não está focada apenas nos custos de 

forma determinística, mas também nos de forma estocástica. Esta visão complementar pode 

conduzir a empresa a uma vantagem competitiva no mercado, minimizando os riscos de perda 

que ela poderia ter ao aceitar projetos, aparentemente rentáveis, mas que, na realidade, podem 

não o ser. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS:  

 

5.1 Conclusão 

 
A precificação de um bem, de um produto ou de serviço é uma questão estratégica que 

afeta diariamente a vida de uma organização. 

  Um preço mal dimensionado pode levar a resultados não esperados como a perda de 

clientes e a perdas financeiras que muitas vezes poderão levar a empresa a um fracasso em 

seus negócios.  

A fixação convencional de preços “custos mais margem” causa uma ilusão aos 

decididores de preços, pois exibe uma aparente prudência financeira, em que o bem 

comercializado está gerando um retorno justo, que irá cobrir seus custos de produção e 

contribuir para cobrir as despesas e gerar lucro para a empresa.  

Decisões de preços, tomadas a partir de um “markup” aplicado sobre os custos 

determinísticos, não significam a consecução de ganho, pois outras premissas devem ser 

consideradas. 

Uma precificação eficiente deve refletir as condições de mercado, levar em conta 

aspectos internos (estrutura de custos da empresa, qualidade do produto ofertado, entre 

outros) e aspectos externos (concorrência,  produtos substitutos, etc.).  

Alguns desses aspectos contêm certo grau de incerteza e, por isso, devem ser 

incorporados às decisões de preço, principalmente os relacionados às incertezas de custos. 

Ao tratar os custos de forma estocástica, ao invés de determinística, inserem-se, no 

processo de precificação, os riscos a eles inerentes e que, se não considerados, podem 

ocasionar resultados negativos à empresa. 

 A teoria de custos prega que decisões de preços em atividades como a produção de 

um bem ou serviço, no caso deste trabalho, a aceitação de um projeto, levando-se em 

consideração somente o lucro bruto ou o lucro líquido que estes irão gerar, nem sempre são 

acertadas. O mais prudente é que decisões seja função da margem de contribuição que cada 

um deles gera, uma vez que ela não carrega a aleatoriedade da alocação dos gastos fixos. 

A margem de contribuição, por definição, é a diferença entre a receita e a soma de 

custos e despesas variáveis empregados na produção e comercialização de um bem, serviço 

ou projeto.  Ela tem a faculdade de tornar facilmente visível a potencialidade de cada um 
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deles, mostrando como cada um contribui para, primeiramente, amortizar os gastos fixos e, 

posteriormente, formar o lucro, propriamente dito. Teoricamente, ela nunca pode ser negativa, 

pois, se assim for, a empresa estará pagando para produzir esse bem, serviço ou projeto. 

O processo de precificação proposto por este trabalho (P-CeR) tem no resultado do 

lucro líquido, do lucro bruto e da margem de contribuição o foco decisório do preço mínimo 

que a empresa poderá aceitar ao assumir um risco de estes ganhos serem negativos.  

Ao considerar o lucro líquido, apesar de não ser a maneira mais eficaz para uma 

decisão de produção, verificou-se, nos projetos analisados B9, C3 e C9, que a empresa, para 

aceitá-los sob a visão PC-CeR, deveria aumentar significativamente os preços a serem 

comercializados já que todos eles apresentaram uma margem líquida negativa. O projeto C3 

deveria ser negociado com um acréscimo de 58% em relação ao seu preço original, enquanto 

os projetos B9 e C9 deveriam ter o acréscimo de 54% e 61%, respectivamente. 

Sob a visão do lucro bruto (PM-CeR), apesar de também não ser a mais adequada para 

uma decisão, verificou-se que os projetos poderiam, caso necessitassem, ter reduções 

significativas em seus preços finais, de acordo com risco que os gestores desejarem assumir. 

As tabelas 7, 8, 9 e 10 e os gráficos 6, 7, 8 e 9 mostram a evolução desses preços. 

Finalmente, sob a visão mais adequada para uma decisão, a da margem de 

contribuição (PA-CeR), algumas observações importantes devem ser destacadas: 

 

• o projeto C3, para um desconto de 31%, ver tabela 5, apesar de apresentar uma 

margem de contribuição determinística positiva, em função da volatilidade dos custos, 

ela tem um risco de 99,7% de se tornar negativa. O mesmo fato ocorre para o projeto 

C9, conforme pode ser verificado na tabela 7. 

 

• o projeto B9 apresentou uma peculiaridade interessante de, a partir de descontos da 

ordem de 37%, assumir margens de contribuição determinísticas negativas. Porém, ao 

analisar a tabela 9, verificou-se que, mesmo essas margens sendo negativas, elas 

teriam, a um nível de confiança mais elevado, condições de se tornarem positivas. 

 

Do acima exposto infere-se que estabelecimento de preços, pelo método 

tradicionalmente aceito, custo acrescido de uma margem, pode conduzir a riscos não 

estabelecidos previamente, nem tudo é como aparenta ser. 

  Diante disso, a precificação P-CeR, ao considerar a aleatoriedade dos custos, 

mostrou ser uma ferramenta mais eficaz para a acurácia de decisão de preços de venda, 
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principalmente, em ambientes altamente competitivos, onde o menor preço é um dos fatores 

preponderantes de decisão, caso dos leilões reversos e das concorrências pelo menor preço. 

Os decididores de preço, ao utilizarem o P-CeR em suas decisões, poderão ser mais 

agressivos diante da concorrência e levar a empresa a um crescimento sustentável, uma vez 

que essa ferramenta permite simular diversos cenários, antes de se aceitar um pedido, 

especialmente em leilão reverso e concorrência de menor preço. 

 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 
O estudo, apesar de trabalhar diante de algumas premissas como: tratar os custos de 

forma independente; considerar, em um primeiro momento, as distribuições como normais e, 

posteriormente, de acordo com o tipo identificado e trabalhar na precificação de projetos de 

um setor específico, espera ter contribuído, de alguma forma, com a academia e os avanços 

que estão sendo realizados na área de risco. 

Diante desses fatos, sugere-se que este estudo avance levando em consideração: 

 

• a matriz de variância e covariância; 

• o processo de difusão dos custos; 

• agregar o cash-flow at risk (CFaR); 

• validar a ferramenta P-CeR para outros setores da economia. 
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