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RESUMO 

 

Empresas utilizam o Planejamento Orçamentário como uma ferramenta para melhorar 

o seu resultado, auxiliando-as na tomada de decisões para, desta maneira, manterem-

se competitivas no mercado no qual atuam. Por se tratar de projeções de resultados 

futuros é necessário que o processo de planejamento orçamentário seja confiável e 

leve em consideração o risco envolvido, sendo risco definido como a probabilidade de 

ocorrência de uma situação não esperada, podendo ser de efeito negativo ou positivo. 

Este trabalho busca demonstrar como a utilização de softwares computacionais pode 

auxiliar na gestão do risco dentro do processo orçamentário. O objetivo principal 

consiste em verificar através de um exemplo prático se o software Crystal Ball é eficaz 

na projeção de valores de faturamento, utilizando como método de análise quantitativa 

do risco a simulação de Monte Carlo. Através dos resultados obtidos, observou-se que 

a utilização do software é de grande valia para a determinação correta dos valores 

orçados e das metas de faturamento esperado. 

 

Palavras-chave: Orçamento empresarial. Risco. Simulação de Monte Carlo. Crystal 

Ball. 
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ABSTRACT 
 

Companies use the Budget Planning as a tool to improve their results, assisting them 

in making decisions in order to remain competitive in the market in which they operate. 

Because these are projections of future results it is necessary that the budget planning 

process be reliable and take into account the risk involved, being defined risk as the 

probability of occurrence of an unexpected situation, may be of negative or positive 

effect. This work tries to demonstrate how the use of computational software can aid 

in risk management within the budget process. The main objective consists in verifying 

through a practical example if Crystal Ball software is effective in projection of billing 

values, using as a quantitative risk analysis method the Monte Carlo simulation. 

Through the results obtained, it was observed that the use of the software is of great 

value for the correct determination of the budgeted values and expected billing targets.  

 

Keywords: Business budget. Risk. Monte Carlo simulation. Crystal Ball. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de melhorar os seus resultados, as empresas estão, cada 

vez mais, utilizando uma ferramenta que se desenvolve não apenas na área pública 

como também na área privada: o Planejamento Orçamentário. 

O Planejamento Orçamentário auxilia na tomada de decisões por parte da 

empresa, sendo capaz de agregar informações rápidas e eficientes para a 

coordenação de receitas, custos e despesas no qual a mesma esteja envolvida ao 

longo do seu processo produtivo (SÁ, 2013). 

Com o atual cenário da economia brasileira, permeado por uma crise 

política que atingiu todos os setores da sociedade, obter uma melhor visão do futuro 

através dos seus objetivos traçados, identificando com mais facilidade quais pontos 

da empresa merecem ajustes e quais estão dando retorno (cumprindo os objetivos 

estabelecidos) é de extrema relevância para que as organizações possam se manter 

competitivas no mercado em que atuam. 

Neste trabalho é apresentada uma visão geral do Planejamento 

Orçamentário através dos conceitos clássicos, vantagens e limitações da sua 

utilização e o processo de elaboração do orçamento de receita. 

Tendo em vista que o processo de planejamento e controle orçamentário 

tem como premissa a projeção de resultados futuros, há a necessidade de que estes 

resultados sejam confiáveis, levando-se em consideração o fator risco, amenizando, 

assim, possíveis desvios do processo orçamentário. Para isso as empresas podem 

utilizar instrumentos que buscam gerenciar melhor os riscos envolvidos no processo 

orçamentário. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é demonstrar como a utilização das 

ferramentas de gestão do risco pode contribuir para a melhoria do processo de 

estimativa das variáveis intrínsecas ao Orçamento Empresarial. A pesquisa é 

classificada como descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de um estudo de 

caso. 

Dentre os instrumentos disponíveis para a gestão do risco, destacam-se os 

softwares @Risk for Excel e o Oracle Crystal Ball, que utilizam o Método de Monte 

Carlo em suas simulações, método este que também será brevemente explicado 

neste trabalho. 
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O objetivo específico do trabalho consiste em verificar, através de um 

exemplo prático, como o software Oracle Crystal Ball pode auxiliar na gestão do risco 

durante o processo de projeção dos valores de faturamento em um orçamento 

empresarial. 

O trabalho está estruturado em três capítulos, além do capítulo introdutório. 

No referencial teórico serão detalhados alguns conceitos básicos do Orçamento 

Empresarial, destacando-se sua importância como ferramenta administrativa para a 

gestão dos resultados da empresa. É abordado ainda o processo de elaboração do 

orçamento de receitas, do qual, como será verificado mais a frente, todos os demais 

orçamentos são dependentes. Em seguida é feita uma abordagem introdutória dos 

conceitos de risco, sua importância na gestão empresarial e as principais técnicas, 

enfatizando-se o Método de Simulação de Monte Carlo. Ainda no referencial teórico 

será tratada a utilização de softwares como suporte na gestão de riscos nas empresas. 

São apresentados alguns produtos disponíveis no mercado e os fatores que 

influenciaram a escolha do Crystal Ball para o desenvolvimento da aplicação prática 

deste trabalho. 

Em seguida, no Capítulo três, é desenvolvido um exemplo prático de 

projeção de valores de receita em uma empresa de comercialização de motocicletas 

com a aplicação de simulação pelo Método de Monte Carlo utilizando o software 

Crystal Ball. 

E por fim, no último capítulo, são apresentadas as considerações finais do 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi adotado um caráter descritivo, 

com uma abordagem quantitativa, iniciando o estudo a partir de pesquisa bibliográfica 

através de livros, artigos publicados e sites que abordam o assunto, além de uma 

aplicação prática das ferramentas de risco no processo de orçamentação com a 

utilização do software Crystal Ball para a projeção do faturamento em uma empresa 

que atua no mercado de revenda automobilística. 

Faz-se necessário, inicialmente, ter uma visão mais abrangente de alguns 

conceitos fundamentais sobre o orçamento empresarial, risco e os softwares que 

podem ser utilizados pelas empresas no processo de elaboração orçamentária, mais 

especificamente nas projeções de faturamento. 

O primeiro questionamento que deve ser esclarecido é: o que é um 

orçamento? 

  

2.1 O que é o Orçamento? 

 

Para Sá (2004), orçamento empresarial é uma técnica de alocação eficiente 

de recursos que tem como objetivo principal permitir a realização do plano estratégico 

da empresa com o mínimo de esforço, ou seja, com o máximo de eficiência. 

Mas o que seria um plano estratégico? 

 

2.2 O que é Planejamento Estratégico? 

 

Antes de definir o que é o Planejamento Estratégico em si, é bom salientar 

que todas as empresas possuem objetivos, metas que desejam alcançar com os 

seus esforços no mercado, diretamente relacionados à missão da empresa, sendo 

estes chamados de Objetivos Estratégicos. 

Ao se definir os Objetivos Estratégicos de uma organização é importante 

que os mesmos sejam passíveis de mensuração por indicadores, utilizando 

critérios como, por exemplo, o faturamento no período analisado, fatias de 

participação no mercado, quantidade de clientes alcançados etc., considerando 

ainda quais os recursos que a empresa dispõe e qual o tempo necessário e 

disponível para o alcance dos objetivos (SÁ, 2013). 
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De acordo com Welsch (1996), um dos fatores necessários para a sólida 

implementação do processo de planejamento e controle orçamentário dentro das 

organizações é que as expectativas relacionadas aos Objetivos Estratégicos sejam 

tidas como realistas. Para isso, é necessário que se tenha em vista que as 

operações serão conduzidas eficientemente pelos administradores, em um 

ambiente interno e externo passível de ocorrer no futuro. 

O Planejamento Estratégico é um conjunto de ações a ser tomado para se 

atingir um determinado objetivo, ou seja, ele cria uma visão do caminho que se 

deve ser seguido pela empresa. Fischmann e Almeida (1991, p. 25) conceituam 

Planejamento Estratégico como: 

 
Técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma 
organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças e dos 
seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através 
desta consciência, estabelece o propósito de direção que a organização 
deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar os riscos. 

 
Resumindo, no processo orçamentário há inicialmente a definição dos 

Objetivos Estratégicos para a empresa (expandir a participação no mercado, 

aumentar o faturamento em 50% para o ano seguinte, dobrar o valor de participação 

dos acionistas, etc.). Esses objetivos são definidos pela Presidência da empresa ou, 

caso possua, pelo Conselho da Administração. 

Em seguida é desenvolvido um conjunto de ações, Plano Estratégico, que 

serão necessárias para se alcançar os objetivos definidos. O plano pode ser 

desenvolvido pela própria empresa, ou a mesma pode contratar uma consultoria que 

ficará responsável pela execução do trabalho. 

Com objetivos e plano estratégico definidos, a empresa comunica aos seus 

departamentos e gestores as metas com as quais deverão trabalhar, devendo estes 

definirem seus planos setoriais. 

Os Objetivos Estratégicos deverão permanecer inalterados, porém o 

planejamento e consequentemente o orçamento poderão ser revistos sempre que 

houver necessidade (MORAES, 2005). 
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2.3 Os Quatro Tipos de Orçamento 

 

Após a definição do Planejamento Estratégico, inicia-se a elaboração dos 

quatro tipos de orçamento apresentados a seguir: Orçamento de Receita, Orçamento 

de Despesa, Orçamento de Caixa e Orçamento de Capital. 

 

2.3.1 Orçamento das Receitas 

 

Compreende a projeção do faturamento (mês a mês), além dos valores 

recebidos por aplicações financeiras, dividendos e venda de ativos imobilizados e 

investimentos. 

Tem como principal objetivo projetar quanto a empresa irá dispor para 

gastar e investir ao longo do período orçado. Portanto, o orçamento de receitas deverá 

ser o primeiro a ser elaborado (SÁ, 2013). 

A partir dele e tendo em mente a meta de lucro estipulada pelos acionistas 

da empresa, é possível chegar ao valor que a empresa disporá para fazer frente aos 

custos e despesas. Sendo assim, todos os demais orçamentos dependem da projeção 

de receita. 

Mais adiante neste trabalho, o Orçamento de Receitas será abordado mais 

profundamente. 

 

2.3.2 Orçamento das Despesas 

 

Tendo como partida o valor disponível pelo Orçamento de Receita, o passo 

seguinte é projetar as despesas previstas para o período orçado. 

Primeiramente é preciso conceituar a diferença entre custo e despesa. Sá 

(2013) conceitua custo como tudo aquilo relacionado direta ou indiretamente com a 

atividade-fim da empresa, ou seja, para atender seus clientes externos; já as 

despesas estão relacionadas à atividade-meio da empresa, para se atender os 

clientes internos, como departamentos e setores. 

Portanto, quando for necessário se referir a custos e despesas, 

genericamente, será utilizado o termo gastos, definido como todo sacrifício financeiro 

que contribui para que a empresa realize seus objetivos. O termo investimentos será 
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referido como os sacrifícios financeiros que venham a contribuir com o alcance desses 

objetivos. 

Dentro da perspectiva do método do custeio variável, é possível dividir os 

gastos em três tipos (SÁ, 2013): 

a) gastos fixos: apesar de serem definidos como aqueles que não sofrem 

alterações com a quantidade produzida ou vendida, os gastos fixos 

podem sim variar ao longo do tempo, como, por exemplo, o aluguel de 

um galpão ou depósito de mercadoria. Na medida em que a demanda 

por produtos da empresa aumentar, será necessária a expansão ou 

aquisição de um novo galpão. 

A divisão dos gastos fixos se dá entre aqueles que são ligados 

diretamente ao processo operacional, como mão-de-obra e 

equipamentos, sendo chamados de Custos Fixos Diretos de Operação; 

os gastos que se referem ao apoio e supervisão ao processo 

operacional, chamado de Custos Fixos Indiretos de Operação; e os 

gastos que não estão ligados direta e indiretamente ao processo 

produtivo da empresa, portanto, despesas; 

b) gastos variáveis: gastos que variam a cada unidade produzida/vendida. 

Da mesma forma que o gasto fixo, os gastos variáveis se dividem entre 

custos (relacionado a atividade-fim da empresa) e despesas 

(relacionadas a atividade-meio da empresa). 

Exemplos dos custos variáveis de operação são o consumo de energia 

elétrica, as matérias primas e materiais secundários, e quaisquer outros 

gastos que tenham relação direta com a atividade fim da empresa. 

Já nas despesas variáveis de vendas é possível destacar os impostos 

que incidem sobre o faturamento da empresa, como PIS, COFINS, ISS, 

ICMS, e os encargos sobre a remuneração variável dos vendedores; e 

c) gastos semivariáveis: composto por gastos que possuem componentes 

fixos e outros que variam a cada unidade produzida/vendida, como, por 

exemplo, o pagamento da remuneração dos vendedores, composto 

pelo salário (fixo) mais as comissões de vendas (variáveis). 

 

Existe um teste que torna mais simples o processo de identificar se um 

gasto é fixo ou variável. Nesse teste é necessário apenas se perguntar quanto a 
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empresa gasta naquela rubrica. Se a resposta vier acompanhada por uma unidade de 

tempo, como por ano, mês, dia ou hora, este gasto é fixo. 

Um exemplo desse teste seria: quanto uma empresa gasta com o aluguel 

do imóvel? A resposta virá acompanhada de uma unidade de tempo, como R$ 2.000 

por mês, ou R$ 500 por semana, ou seja, trata-se de um gasto fixo. 

 

2.3.3 Orçamento de Caixa 

 

Nele devem ser integradas todas as projeções de entradas (pagamento 

realizado por clientes, aquisição de crédito junto a entidades financeiras, 

investimentos etc.) e saídas (pagamento a fornecedor, recolhimento de impostos etc.) 

a serem realizadas no período orçado. Ou seja, o orçamento de caixa nada mais é do 

que o fluxo de caixa projetado (SÁ, 2009). 

Segundo Campos (1999), o fluxo de caixa projetado é um instrumento no 

qual o administrador financeiro utiliza-o para considerar, com antecedência, 

determinadas situações de risco, impedindo que elas ocorram. 

Um fluxo de caixa é considerado positivo quando as entradas que ocorrem 

em um determinado período são superiores às saídas. Quando ocorre o contrário 

(saídas no período superior às entradas), diz-se que o fluxo de caixa é negativo, ou 

que a empresa destrói caixa (MATARAZZO, 1998). 

Muitos podem perguntar qual a necessidade de um fluxo de caixa projetado 

em um orçamento, não bastando apenas assegurar que a meta de lucro orçado se 

realize. 

A resposta é simples: o que quebra uma empresa não é o seu prejuízo, 

mas a falta de caixa (SÁ, 2004). Isso ocorre porque uma empresa pode apresentar 

lucro, mas o mesmo ficar retido em contas do ativo. Por exemplo, a empresa Linhas 

& Cores realiza a venda de material de corte e costura para uma pequena fábrica 

localizada na cidade no valor total de R$ 200 mil. Este material foi comprado pela 

Linhas & Cores junto aos fornecedores pelo preço de R$ 180 mil. Em seu resultado 

mensal, pode-se verificar um lucro de R$ 20 mil, referente apenas a essa venda. 

Porém, como a fábrica ainda está iniciando suas atividades, a compra é feita a prazo, 

com pagamento para daqui a 60 dias. Ou seja, o seu lucro ficou retido em contas do 

Ativo (Títulos e Créditos a Receber). 
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Porém, deve-se ter em mente que o fato de uma empresa apresentar fluxo 

de caixa negativo em um determinado período não significa que a mesma está 

passando por dificuldades, contanto que a empresa possua reservas financeiras que 

sejam suficientes para fazer frente aos seus compromissos. 

Um exemplo de empresas que apresentam fluxo de caixa negativo em 

determinados períodos e que mesmo assim não faz delas empresas insolventes são 

as que possuem vendas sazonais, ou seja, logo após os meses de altas vendas, as 

mesmas passam por períodos de queda nas vendas, o que destrói o caixa. Se essas 

empresas possuírem reservas financeiras elas terão capacidade de liquidar seus 

compromissos. 

 

2.3.4 Orçamento de Capital 

 

O orçamento de capital é uma técnica de alocação eficiente de recursos 

limitados, disputados por dois ou mais projetos de investimento (REZENDE, 2016). 

São suas principais técnicas de avaliação: 

a) método Payback: mede o tempo necessário até que as receitas líquidas 

do investimento recuperem o valor utilizado no investimento inicial; 

b) método do Valor Atual Líquido (VAL) ou Valor Presente Líquido (VPL): 

diferença entre os valores presentes das receitas futuras e saídas do 

fluxo de caixa, descontados do custo de capital ou da taxa de retorno 

exigida; e 

c) método da Taxa Interna de Retorno (TIR): iguala o valor presente das 

entradas futuras com as saídas de caixa, em forma de uma taxa, ou 

seja, ele iguala o VPL à zero. 

 

2.4 Meta de Lucro 

 

A elaboração do orçamento deve ser precedida das chamadas premissas 

orçamentárias, fixadas no planejamento estratégico. Essas premissas são 

orientações específicas que serão utilizadas na elaboração do orçamento e no 

processo de controle orçamentário, avaliando o desempenho da empresa e 

identificando os fatores externo que poderão afetar a implementação do mesmo (SÁ, 

2013). 
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Dentre as premissas, encontra-se a chamada Meta de Lucro pretendida 

pelos acionistas. 

Segundo Sá (2013), é importante estabelecê-la, pois a partir da mesma é 

definida a meta de remuneração desejada pelos acionistas (considerada como o ponto 

de partida de um orçamento). É a partir da meta de lucro que são definidas as demais 

metas financeiras do orçamento. 

Ela é obtida multiplicando-se o Patrimônio Líquido pela Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). A maneira mais correta de se obter a TMA é através do Capital 

Assets Pricing Model (CAPM), ou Modelo de Precificação de Ativos de Capital, 

desenvolvido por William Sharpe e John Lintner no início dos anos 60, que chegaram 

a receber o prêmio Nobel de Economia pelo trabalho (SÁ, 2013). Uma das alternativas 

ao modelo é fazer um benchmarking da rentabilidade de empresas do mesmo ramo 

de negócio. Já outro seria estabelecer uma taxa de retorno que represente o custo de 

oportunidade dos acionistas. 

 

2.5 Revisões Orçamentárias 

 

Uma das grandes questões com a qual as empresas se deparam refere-se 

à periodicidade com o qual o orçamento deve ser revisto. 

Há aqueles que afirmam que um orçamento bem elaborado não carece de 

revisões, porém deve-se ter em mente que, como o orçamento é parte tática do 

planejamento estratégico, ele deverá ser revisto sempre que o plano estratégico assim 

o exigir (SÁ, 2013). 

Correia Neto (2011) sugere que seja estabelecido no próprio cronograma 

orçamentário períodos específicos para as revisões, como, por exemplo, revisões 

trimestrais, sendo possível rever as projeções de acordo com os novos cenários. 

Lembrando que o orçamento é que sofrerá alterações, os objetivos 

estratégicos permanecem inalterados. Primeiro, muda-se o plano estratégico para se 

alcançar os objetivos, o orçamento apenas o acompanha. 

 

2.6 Para que serve o orçamento em uma empresa? 

 

Apesar de todo o reconhecimento da importância da contabilidade como 

um método capaz de registrar os fatos que provocam alterações na situação financeira 
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e patrimonial das empresas, permitindo a criação de relatórios e demonstrativos que 

tornam possíveis sua análise, a contabilidade acaba ficando restrita aos fatos que já 

ocorreram, ou seja, ela olha apenas para o passado. 

O orçamento pode ser útil na avaliação de alternativas quando a empresa 

se encontra diante de uma tomada de decisão. Dessa forma, pode-se considerar o 

orçamento como uma ferramenta que permite avaliar as consequências no futuro de 

uma decisão tomada no presente, principalmente quando as decisões envolvem um 

grande número de variáveis (juros, investimentos, despesas fixas e variáveis, estoque, 

impostos etc.). 

Mesmo diante da dificuldade de se projetar resultados em ambientes 

instáveis, Frezatti (2000) enumera algumas razões pelas quais o processo de 

planejamento e controle orçamentário ainda é vantajoso: 

a) coordenação de atividades com base no processo de planejamento; 

b) decisões antecipadas, permitindo a identificação de novas perspectivas 

e abordagens; 

c) comprometimento a priori das áreas envolvidas; 

d) possibilidade de maior transparência entre as áreas devido a 

necessidade de troca de informações e dados; 

e) definição de responsabilidades, essencial para a execução da 

autoridade e cobrança dos resultados; 

f) destaque para eficiência, tendo em vista que o desempenho 

inadequado poderá ser evitado já na fase de planejamento; 

g) possibilidade de maior entendimento mútuo, fortalecendo o 

relacionamento interfuncional; 

h) forçar a autoanálise frente aos desafios que a área da empresa 

pretende superar no futuro; e 

i) permite a avaliação do progresso de acordo com o previsto no plano. 

 

2.7 Limitações do Orçamento Empresarial 

 

Welsch (1996) aponta quatro limitações do processo de controle e 

planejamento orçamentário que devem ser levadas em consideração: 

a) o processo de planejamento baseia-se em estimativas: a precisão das 

estimativas é essencial para o sucesso do planejamento, devendo ser 
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levado em consideração todos os fatos conhecidos e o conhecimento 

da equipe envolvida em sua elaboração/projeção; 

b) deve estar adaptado às circunstâncias: caso o cenário ao qual o 

planejamento está inserido sofra alterações o plano deverá ser revisto 

e adaptado à nova realidade; 

c) a execução não é automática: não basta a conclusão do planejamento, 

pois é necessário que o mesmo seja efetivamente posto em prática 

pelos envolvidos para que tenha real utilidade; e 

d) o plano de resultados não deve tomar o lugar da administração: tudo o 

que não estiver no processo de planejamento deverá passar pela 

análise da administração, que optará pela sua implementação caso seja 

considerado adequado ao alcance dos seus objetivos. 

No que se refere à primeira limitação, que trata da precisão das estimativas, 

Welsch (1996, p.63) afirma: 

 
[...] o processo de estimação das receitas e despesas não deve ser uma 
ciência exata; entretanto, existem numerosas técnicas estatísticas, 
matemáticas e outras que podem ser aplicadas eficazmente aos problemas 
adequados, chegando-se a resultados satisfatórios. 
 

Neste trabalho será apresentado um processo de estimação de receitas 

através de um modelo probabilístico. 

 

2.8 Orçamento das Receitas 

 

É do orçamento de receita que dependem os demais (orçamento de custos 

e despesas, orçamento de caixa e orçamento de capital), já que é preciso saber dos 

recursos que se terá disponível para fazer frente às necessidades da empresa (SÁ, 

2013). 

Tem como objetivo definir quanto a empresa irá dispor para gastar e investir 

no exercício futuro. Portanto, deve-se evitar a ideia de que o orçamento de receita é 

um jogo de adivinhação de quanto a empresa irá faturar no próximo período. 

Segundo Zdanowicz (2003, p.149) o orçamento de vendas “é o instrumento 

que relacionará produtos e linhas de produtos a serem distribuídos logisticamente pela 

empresa nos diversos segmentos mercadológicos, considerando a quantidade, o 

preço unitário e a receita total”. 
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2.8.1 Projetando o Faturamento 

 

Estão incluídas como receitas tanto os valores obtidos com a venda de 

produtos e prestação de serviços quanto os valores referentes à venda de imobilizado, 

aportes de capital por parte dos acionistas e lucros obtidos de investimentos 

financeiros. 

Com relação à projeção de vendas, as empresas podem ser classificadas 

dentro de três classes (SÁ, 2013): 

a) Empresas com vendas concentradas: vendem grandes quantias para 

um número relativamente pequeno de clientes, como por exemplo as 

construtoras e imobiliárias; 

b) empresas com vendas pulverizadas: vendem pequenas quantias para 

uma quantidade relativamente grande de clientes, como é o caso dos 

supermercados e lojas de departamento; e 

c) empresas com vendas mistas: empresas cujas vendas tanto são 

realizadas para poucos compradores em grandes quantidades quanto 

para muitos compradores em pequenas quantidades. 

Uma maneira prática de se identificar em qual das três classes se enquadra 

uma empresa é fazendo-se o seguinte questionamento: a decisão de um cliente, em 

comprar ou não um produto/serviço, afeta significativamente o resultado da empresa? 

Caso a resposta seja sim, as vendas da empresa são concentradas. Caso 

a resposta seja não, isso significa que as vendas são pulverizadas. 

 

2.8.2 Projeção das vendas concentradas 

 

De acordo com Sá (2013), as vendas concentradas são projetadas 

utilizando o método discricionário, que se baseia a partir das informações recebidas 

pelas pessoas envolvidas no processo comercial. Devem ser levadas em 

consideração, ao se utilizar o método discricionário, o grau de consolidação das 

empresas cujas vendas estão sendo orçadas. 

Quanto ao grau de consolidação as empresas classificam-se em (SÁ, 

2013): 
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a) empresas consolidadas financeiramente: a empresa possui reservas 

financeiras suficientes para superar dificuldades; e 

b) empresas não consolidadas financeiramente: empresas que não 

possuem reservas financeiras o suficiente para não se desestruturar em 

momentos de crise. 

Para se avaliar o grau de consolidação de uma empresa é necessário 

verificar separadamente cada uma de suas principais contas do Ativo. Quanto menor 

for a sua dependência de empréstimos de curto prazo para liquidar seus 

compromissos, mais consolidado estará seu Disponível. 

Pode-se utilizar o índice de Grau de Endividamento Financeiro de Curto 

Prazo, que nada mais é do que a relação entre o Passivo Financeiro de Curto Prazo 

e o Ativo Circulante, para medir o grau de consolidação do Disponível, pois quanto 

mais o Ativo Circulante estiver sendo financiado por empréstimos de curto prazo, mais 

fragilizado estará o Disponível da empresa (SÁ, 2017). 

Caso a empresa seja consolidada financeiramente é possível projetar suas 

vendas no melhor cenário e dimensionar seus gastos com base nessa projeção, já 

que mesmo com a não realização do melhor cenário, a empresa disporá de recursos 

para cumprir seus compromissos. 

As empresas que não possuem essa consolidação não devem assumir 

compromissos baseados no melhor cenário, pois caso este não se realize, a mesma 

poderá enfrentar dificuldades para cumprir seus compromissos. 

Sendo assim deve ser priorizada a regra de ouro do orçamento: “O bom 

orçamento deve assegurar a sobrevivência da empresa no pior cenário e ser capaz 

de aproveitar as oportunidades geradas pelos melhores cenários”. 

Pior cenário é quando as probabilidades de ocorrência são pequenas, mas 

isso não significa que o setor comercial deixará de ser cobrado por vendas de um 

cenário melhor (SÁ, 2013). 

Por exemplo, um restaurante mexicano que também possua em seu 

cardápio outras comidas que não sejam típicas. Uma boa parte do faturamento da 

empresa é referente à venda dessa opção. O pior cenário seria projetar as vendas 

baseadas apenas no cardápio típico, carro chefe do restaurante, já que esperasse que 

as pessoas vão ao local na intenção de saborear uma comida mexicana. Isso não 

significa que o restaurante deixará de divulgar as outras opções no seu cardápio. 
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2.9 Análise do Risco 

 

Após uma introdução aos conceitos fundamentais do orçamento 

empresarial, serão apresentados a seguir os conceitos de risco e sua análise, dando 

maior ênfase ao Método de Monte Carlo. 

Analisando a bibliografia estudada, todas apontam a definição de risco 

como algo ligado à probabilidade de ocorrência de uma situação não esperada. O 

termo risco é proveniente do latim risicu ou riscu, que significa ousar (LIMA, 2017). 

Durante muito tempo o conceito de risco esteve ligado às atividades do ramo 

financeiro, porém ao longo do tempo a sua percepção foi sendo modificada, pois todas 

as atividades humanas estão ligadas a incerteza, desde o risco inerente presente nas 

caçadas em busca do alimento ao qual o homem primitivo passava, até as doenças 

causadas pela falta de segurança nos postos de trabalho atuais. Ou seja, o conceito 

de risco está ligado a todos os aspectos da atividade humana, abrangendo os 

aspectos social, profissional, econômico etc. 

Segundo a ISO (2008), risco é o efeito da incerteza nos objetivos, podendo 

este efeito ser positivo, negativo ou até mesmo um desvio do esperado. 

Conforme citado por Bernstein (1996, p.VII), “quando investidores 

compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros projetam pontes, 

empresários abrem seus negócios e políticos concorrem a cargos eletivos, o risco é 

um parceiro inevitável”. 

No início da década de 90 começou a ser disseminado, devido a regras 

empresariais mais rígidas, os conceitos de riscos corporativos de uma maneira mais 

abrangente, passando desde então a ser objeto de estudo para melhoria dos 

processos produtivos dentro das organizações. 

Para se determinar o nível do risco, o DSMC (1989) definiu que são 

necessários três pontos: 

a) a existência de uma probabilidade de ocorrência do evento; 

b) a consequência e o seu grau de impacto caso um evento venha a 

ocorrer; e 

c) a junção dos dois pontos acima citados, que irá demandar uma análise 

mais subjetiva. 

Segundo Hubbard (2009), o gerenciamento de risco é a identificação, 

avaliação e priorização de riscos, seguido da aplicação coordenada e econômica de 
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recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e/ou impacto causado 

por um evento inesperado. 

É necessário um amplo conhecimento tanto da empresa quanto do 

mercado no qual a mesma está incluída para que seja possível identificar quais os 

pontos de exposição ao risco nos quais a organização está vulnerável. Adicione-se a 

isso toda a complexidade do ambiente jurídico, político e social no qual a empresa 

está inserida. 

Lembrando que a análise do risco não busca apenas a identificação de 

perigos, mas também facilita no encontro de pontos de oportunidade para a empresa. 

A partir da criação de um sistema que integre os resultados obtidos na 

avaliação do risco é possível estudar quais medidas são mais adequadas para a 

situação, assegurando assim uma melhora no desempenho da empresa para o 

alcance dos seus objetivos. 

Porém, a implementação de um sistema de gestão de risco traz alguns 

pontos negativos, dentre eles, o custo, pois muitas empresas precisarão proporcionar 

treinamento para os seus empregados ou até mesmo proceder com a contratação de 

novos empregados que já possuam experiência com a análise de riscos. 

 

2.9.1 Tipos de Risco 

 

Algo fundamental para o gerenciamento do risco é a classificação do 

mesmo de acordo com critérios previamente definidos, levando em consideração sua 

natureza e tipificação. Com isso é possível classificá-los de acordo com as prioridades 

da organização e suas estratégias relacionadas ao gerenciamento do risco. 

A classificação por tipo leva em consideração a natureza do fato originador 

do risco. De acordo com Cocurullo (2002), classificam-se em: 

a) riscos estratégicos: estão associados ao modo como a empresa está 

organizada e como a mesma trabalha para a tomada de decisões que 

podem afetar substancialmente o valor econômico da organização. Um 

exemplo de risco que decorre de erros estratégicos é a obsolescência 

dos produtos da empresa, devido ao não acompanhamento das 

tecnologias disponíveis e já utilizadas por seus concorrentes, o que 

causa uma queda na demanda de seus produtos e serviços; 
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b) riscos operacionais: riscos associados às condições de operação da 

empresa, sistemas utilizados, processos internos, greves, fraudes etc. 

Esse tipo de risco geralmente provoca a interrupção, redução e/ou 

interrupção das atividades da empresa, total ou parcial, causando 

prejuízos à imagem da organização junto a sociedade, podendo ainda 

gerar passivos diversos; 

c) riscos de conformidade: ligados à capacidade da empresa em atender 

as normas legais e regulamentadoras do negócio, incluindo inclusive as 

normas e procedimentos internos; e 

d) riscos financeiros: associados a exposição das operações financeiras 

da empresa, desde a criação e gestão dos fluxos de caixa até a correta 

alocação dos recursos em investimentos. 

 

É necessário se ater no momento da classificação dos riscos quais as 

consequências, diretas e indiretas, dos mesmos nas operações da empresa. Mas vale 

salientar que se encontram descritos dentro da literatura casos de categorias 

resultantes da combinação de fatos originadores de riscos, dentre eles o risco ligado 

à confiabilidade das informações financeiras divulgadas pela organização. 

 

2.9.2 Avaliação do Risco 

 

De acordo com o IBGC (2007), o primeiro passo na avaliação de risco é a 

identificação do efeito causado pelo mesmo, ou seja, qual o grau de exposição àquele 

risco na organização. Para a determinação deste grau de exposição é necessário 

levar em consideração dois pontos: a probabilidade de ocorrência do risco e o seu 

impacto, podendo haver a interdependência entre riscos, devendo nestes casos ser 

considerado o impacto consolidado e a probabilidade conjunta de todos os eventos. 

A avaliação do risco pode ser realizada por meio das análises qualitativa e 

quantitativa. A análise qualitativa foca na identificação dos principais fatores que 

causam o risco através de uma rotulação subjetiva em termos de impacto, de risco ou 

de probabilidade de ocorrência (BANAITIS E BANAITIENE, 2012). 

Monta-se uma matriz com a combinação entre impactos ou consequências 

com a probabilidade de ocorrência do risco, conforme Quadro 1: 
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Quadro 1 – Combinação Probabilidade X Consequência 

  Consequência 

Probabilidade Insignificante Baixa Moderada Alta Catastrófica 

Quase Certa Médio Médio Alto Alto Alto 

Provável Baixo Médio Médio Alto Alto 

Possível Baixo Médio Médio Médio Alto 

Improvável Baixo Baixo Médio Médio Alto 

Quase Impossível Baixo Baixo Baixo Médio Médio 

Fonte: Cooper et al (2005, p. 47) 

 
O resultado qualitativo das combinações na matriz depende da natureza 

dos riscos previstos especificamente para a empresa, com isso é importante que se 

documente o significado de cada terminologia utilizada, como, por exemplo, o que 

classifica um evento como improvável ou de ocorrência quase certa, ou ainda o que 

classifica uma consequência como catastrófica ou simplesmente algo insignificante 

(COOPER et al, 2005). 

Nos Quadros 2 e 3 são apresentados exemplos de como realizar a 

descrição tanto das consequências quanto das probabilidades: 

 

Quadro 2 – Descrição das consequências 
Medida Descrição da consequência 

Catastrófica 
Evento extremo: grande perda financeira e grandes atrasos; reputação da 
empresa é afetada. 

Alta 
Evento crítico: grande perda financeira e grandes atrasos; produtos 
inapropriados. 

Moderada 
Grande impacto, mas podem ser mitigados a partir de procedimentos 
gerenciais "padrões". 

Baixa Impacto pode ser mitigado com procedimentos gerenciais de rotina. 

Insignificante Podem ser seguramente ignorados. 

Fonte: Cooper et al (2005, p. 53) 
 

Quadro 3 – Descrição das probabilidades 

Medida Descrição das probabilidades 

Quase Certa Pode ocorrer várias vezes ao longo do ano Probabilidade maior que 80% 

Provável Pode ocorrer pelo menos uma vez ao ano Probabilidade de 50%-80% 

Possível Pode ocorrer em um período de 1-10 anos Probabilidade de 10%-50% 

Improvável Pode ocorrer nos próximos 10-40 anos Probabilidade de 1%-10% 

Quase 
Impossível 

Improvável nos próximos anos Probabilidade menor que 1% 

Fonte: Adaptado de Cooper et al (2005, p. 53) 
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Já a análise quantitativa busca encontrar numericamente a probabilidade 

de um determinado risco ocorrer e a magnitude das suas consequências. 

Dentre as técnicas utilizadas para fazer a análise quantitativa serão 

apresentadas a seguir as duas que se destacam segundo o PMI (2008). 

 A primeira é através da representação e coleta de dados, que tem como 

técnica mais comum a utilização de entrevistas que coletam dados em cenários 

diferentes, com visões otimista, pessimista e mais provável/média. Outra técnica de 

representação e coleta de dados é a utilização de distribuições de probabilidade 

(valores contínuos para representar, por exemplo, a incerteza nos custos de 

componentes, ou discretos para representar eventos incertos, como em cenários 

possíveis de arvores de decisão). 

A segunda é a análise quantitativa de risco e técnicas de modelagem. 

Nesta são comumente utilizadas: 

a) a análise de sensibilidade, que “examina a extensão com que a 

incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que está sendo 

examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos 

em seus valores de linha de base” (PMI, 2013, p.338); 

b) a análise de Valor Monetário Esperado, conceito estatístico que calcula 

o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem ou não 

acontecer (PMI, 2013); 

c) a análise da Árvore de Decisão, que é uma representação através de 

diagramas das decisões que estão sendo tomadas e as consequências 

de cada uma dessas escolhas, sendo calculada nela as probabilidades 

de ocorrência; e 

d) a análise de Monte Carlo, que utiliza números aleatórios e a 

probabilidade para chegar na resolução dos problemas. 

 

Neste trabalho será abordada a utilização da análise de Monte Carlo como 

técnica de modelagem para a avaliação e análise do risco. 

 

2.9.3 Análise de Monte Carlo 

 

O termo Monte Carlo foi utilizado pela primeira vez durante a 2ª Guerra 

Mundial por John Von Neumann e outros matemáticos que participavam do projeto 
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Manhattan, que tinha como objetivo o desenvolvimento da bomba atômica. Neumann 

descobriu que através de um modelo de amostragem aleatória simples era possível 

resolver problemas até então tidos como de solução impossível (SCHUYLER, 1994), 

como, por exemplo, para descrever o processo de fissão nuclear das partículas nas 

reações químicas da bomba atômica. 

O nome Monte Carlo faz referência à cidade de Mônaco e seus famosos 

cassinos com jogos de azar, como roletas, dados e caça-níqueis, que exibiam um 

comportamento aleatório. Foi formalizado como um método em 1949, através do 

artigo “Monte Carlo Method” publicado por Neumann e Stanislav Ulam (SOBOL, 

1994). 

A simulação de Monte Carlo visa quantificar os riscos envolvidos no 

negócio, sendo bastante útil quando a geração de dados não é padronizada. Seus 

resultados são gerados por meio de diversas simulações. 

Segundo Correa Neto et al. (2002, p.7), 

 
[...] esse método gera continuamente e aleatoriamente números a fim de criar 
vários eventos possíveis de acontecerem. Essa geração “randômica” isenta 
os números de uma inclinação mais otimista ou pessimista do autor da 
projeção. Cada geração de novos valores correspondentes a um evento ou 
cenário provável de ocorrer é guardado em uma distribuição de probabilidade. 
A disposição desses eventos em uma distribuição possibilita avaliação da 
probabilidade de ocorrência de cada evento, através de medidas de 
estatística descritiva, como a média e o desvio-padrão. 
 

Chang e Asgupta (2011) consideram a simulação de Monte Carlo como um 

método saudável para a avaliação da adequação de inferência e metodologia 

empírica, gerando os dados a partir de hipóteses alternativas nas quais as 

propriedades das estimativas serão analisadas para se identificar os parâmetros reais 

subjacentes aos processos. 

Andrade (2000) enumera algumas razões para se utilizar a simulação de 

Monte Carlo. São elas: 

a) a impossibilidade de se observar determinados processos em um 

ambiente real; 

b) a complexidade do sistema que impossibilita a descrição através de 

conjuntos de equações matemáticas; e 

c) mesmo com o desenvolvimento de um modelo matemático, a solução 

do mesmo poderá ser muito trabalhosa. 

 



30 
 

Uma das vantagens da simulação de Monte Carlo é a sua simplicidade e 

flexibilidade. Na Figura 1, a seguir, é mostrado um exemplo de um processo de 

simulação de Monte Carlo proposto por Jui-Sheng Chou (2011), no qual o primeiro 

passo é a entrada dos dados, sejam eles obtidos a partir de uma base histórica ou da 

expertise dos envolvidos no negócio. Em posse dos dados, deve-se verificar a qual 

distribuição eles mais se aproximam e construir os seus modelos juntamente com uma 

análise de covariância/correlação, onde há uma verificação se os dados necessitam 

de ajustamento ou não. Caso não seja necessário realizar o ajuste, segue-se para a 

utilização do processo estocástico multivariado com a ajuda de um sistema 

computadorizado, gerando em seguida os relatórios estatísticos. Com o resultado da 

simulação deve-se seguir para a tomada de decisão. 

 

Figura 1 – Processo de simulação de Monte Carlo 

 

Fonte: Chou (2011) 

 

Segundo Anthony e Govindarajan (2002, p. 479), 

 
Alguns autores têm proposto que os orçamentos sejam elaborados 
inicialmente já por meio da distribuição por cálculo de probabilidades – 
isto é, a comissão de orçamento deve aprovar várias distribuições de 
probabilidades, em vez de grandezas respectivas. A análise de 
variações subsequentes basear-se-ia nessas distribuições. 
 

Dentro do orçamento empresarial as simulações de risco podem ser 

utilizadas com os seguintes intuitos: 

a) como uma ferramenta para a implantação do orçamento: nesse caso 

são calculadas as probabilidades de sucesso/insucesso dos objetivos 

propostos pela empresa, concedendo aos gestores do orçamento 
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flexibilizá-lo ou não, de acordo com os resultados obtidos a partir das 

simulações; 

b) monitoramento de metas e objetivos: após a implementação do 

orçamento, com o período orçado em curso, é verificada a probabilidade 

de sucesso de se atingir as metas e objetivos da empresa após o final 

do período. Trata-se de um acompanhamento para identificação de 

possíveis ajustes necessários no orçamento; e 

c) definição de metas e objetivos a partir de intervalos de confiança: nesse 

caso as metas e objetivos são definidos probabilisticamente, 

demandando assim um estudo aprofundado para que estes não afetem 

o fator motivacional da equipe em seguir o objetivo determinado. 

Para a aplicação prática presente neste trabalho foi utilizado o primeiro 

intuito relatado, com a simulação para identificar a probabilidade de sucesso de se 

alcançar o faturamento proposto pelos acionistas. 

 

2.10 Softwares para a Gestão de Riscos 

 

Devido à complexidade da gestão do risco, é válida a utilização de 

softwares para o apoio no processo de identificação, análise e gestão dos principais 

fatores de risco presentes nas empresas e em seus processos produtivos, 

independente da área de atuação nas quais estas estejam inseridas. 

Serão apresentados a seguir alguns exemplos de softwares disponíveis no 

mercado, que podem ser utilizados para auxiliar na análise, identificação e gestão dos 

riscos, além dos fatores que influenciaram a escolha do software Crystal Ball para o 

desenvolvimento do exemplo prático presente neste trabalho. 

 

2.10.1 BlockSim 
 

Disponibilizado pela ReliaSoft, o BlockSim oferece uma interface gráfica 

que permite a modelagem de sistemas (desde o mais simples ao mais complexo), 

através do que eles chamam de Metodologia de Diagrama de Blocos de 

Confiabilidade (Reliability Block Diagrams-RBD), que busca representar a interrelação 

entre os componentes de um sistema/produto/processo até os níveis mais básicos, se 

necessário, permitindo analisar detalhadamente a sua confiabilidade, e a Árvores de 
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Falhas (Fault Tree Analysis-FTA), que através da estruturação de um diagrama lógico 

busca avaliar quantitativamente as causas que conduzam a possíveis eventos 

indesejáveis. Ambos funcionam a partir da simples técnica do drag-and-drop (clique, 

arraste e solte). 

O BlockSim disponibiliza além da análise de confiabilidade e sua 

otimização, a mantenabilidade (probabilidade de um item ser restaurado a uma 

condição definida após ocorrer uma falha), disponibilidade, produção (throughput, 

métrica que busca medir a utilização de algo em uma unidade de tempo), alocação de 

recursos, custo do ciclo de vida (LCC – Life Cycle Cost, que avalia economicamente 

os custos necessários durante a vida útil de um produto, desde a aquisição até o 

descarte), dentre outras análises. 

 

Figura 2 – Interface do programa BlockSim 

 

Fonte: www.reliasoft.com.br/BlockSim 

 

2.10.2 Hazop Manager 
 

É um programa abrangente para a gestão de risco, estudos de 

operabilidade e outras análises semelhantes relacionadas à segurança. 

Seu termo tem origem no inglês “Hazard and Operability Study”, também 

conhecido como “Estudo de Perigos e Operabilidade”. O método HAZOP é uma 
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técnica inicialmente utilizada em programas de segurança para sistemas pelos 

militares norte-americanos, onde se busca identificar possíveis perigos que possam 

gerar acidentes em diferentes áreas (FERREIRA, 2014). 

Figura 3 – Interface do programa HAZOP 

 
Fonte: www.lihoutech.com 

É disponibilizado pela Lihou Technical & Softwares Services, e tem como 

característica a sua facilidade em ser configurado para o uso de outras metodologias, 

dentre elas: 

a) Processo de Análise de Perigos (Preliminary Hazard Analysis - PHA): 

visa, ainda na fase de criação e desenvolvimento, identificar possíveis 

riscos que surgirão na fase operacional. Utiliza-se de uma análise 

qualitativa, que permite identificar quais os responsáveis pelo controle 

do risco. Não é tão relevante quando já se tem experiência com gestão 

de risco (DE CICCO; FANTAZZINI, 1985); 

b) Avaliação e Identificação de Perigos (HAZID); 

c) Avaliações de risco; 

d) Avaliação do Nível de Integridade e Segurança (SIL): está relacionada 

a probabilidade de falha na demanda de uma determinada função; 

e) Modo de Falha e Análise de Efeito (Failure Mode and Efect-Analysis - 

FMEA): busca detectar falhas nos processos antes que o projeto seja 
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executado, ou o produto seja produzido, através de uma análise 

quantitativa/qualitativa do sistema, sendo capaz ainda de estimar as 

taxas de falhas (DE CICCO; FANTAZZINI, 1985); e 

f) Check-list e muitos outros. 

 

Tem como principais vantagens a possibilidade de identificação antecipada 

dos perigos em potencial, podendo os mesmos serem eliminados, minimizados ou 

controlados ao longo do desenvolvimento dos processos. 

Porém, o HAZOP Manager não exclui a necessidade de utilização de outro 

programa para a avaliação do risco, servindo na verdade como um precursor de outras 

análises. 

 

2.10.3 FMEA-PRO 
 

Desenvolvido pela IHS Global, esse software utiliza a metodologia FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis – Modos de Falha e Análise de Efeitos) que busca 

melhorar a qualidade, confiabilidade e segurança dos seus produtos, através da 

identificação das ações necessárias para inibir falhas, classificando-as em níveis de 

importância. 

O método FMEA pode ser utilizado em diversas áreas dentro de uma 

organização, dentre elas a área industrial, administrativa, projetos, controle de 

processos, manutenção de ativos etc. 

Por eliminar falhas no processo produtivo, o FMEA tem impacto direto no 

retorno financeiro da empresa na qual é utilizado. 

O software FMEA-PRO envolve passos como a identificação dos possíveis 

modos de falha e determinação de suas causas, atribuindo uma classificação de 

ocorrência e gravidade em cada uma delas, determina as ações corretivas/preventivas 

mais adequadas baseada na quantidade de riscos e suas gravidades, etc. O software 

também auxilia na implementação dos programas de qualidade na empresa, fazendo 

a gestão do risco baseando-se em normas e diretrizes. 

A qualidade da análise através do método FMEA demanda dados históricos 

de informações importantes como, por exemplo, a maneira como ocorreram as falhas, 

se a melhoria do processo já realizada provocou alterações nos tipos de falhas e se 

há similaridade entre elas. 
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Figura 4 – Interface do programa FMEA-PRO 

 
Fonte: www.apis-iq.com/software 

 

2.10.4 @Risk 
 

Este software, fornecido pela Palisade Corporation, executa a gestão do 

risco através da Simulação de Monte Carlo, disponibilizando vários resultados e suas 

probabilidades de ocorrência em cada cenário. 

Fundamenta-se no algoritmo de Iman e Conover (1982), que, conforme 

explanado por Maletta (2005, p.38), é “um método para introduzir a correlação ordinal 

entre as variáveis aleatórias no qual estas são mantidas, permitindo o uso de qualquer 

processo de estratificação e amostragem de variáveis aleatórias”. 

Sua aplicação é bem abrangente, indo da área financeira (análise de fluxo 

de caixa, planejamento de aposentadoria, otimização de portfólio) até a área médica 

(estimativas de infecções por doenças, análise de novos medicamentos/produtos). 

O software funciona de forma integrada ao Microsoft Excel, o que facilita a 

modelagem, o manuseio e navegação, não havendo a necessidade de sair do Excel 

para fazer suas pesquisas, análises e definições. Sua integração com o Microsoft 

Project permite a modelagem de risco em projetos com uma maior flexibilidade. 



36 
 

Figura 5 – Interface do programa @Risk 

 
Fonte: www.palisade.com/risk 

 

2.10.5 Analytica 
 

Figura 6 – Interface do programa Analytica 

 
Fonte: www.lumina.com/products/analytica-cloud-player  
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Fornecido pela Lumina Decision Systems, este software é utilizado para 

construir, explorar e compartilhar modelos de decisão quantitativos. Também trabalha 

com o Método de Monte Carlo para a análise das incertezas e permite a criação de 

modelos a partir de diagramas de influência. 

 

2.10.6 Crystal Ball 
 

Distribuído pela Oracle Corporation, este software funciona com base no 

método de simulação de Monte Carlo para realizar as modelagens das previsões. O 

software apresenta os resultados em gráficos de previsão, indicando ainda a 

probabilidade de atingir cada um dos resultados possíveis.  

Assim como o @Risk, o Crystal Ball é um programa integrado ao Microsoft 

Excel, o que facilita o seu manuseio, não necessitando aprender uma linguagem 

especial ou trabalhar com um layout estranho. Duas técnicas em especial são 

acrescentadas ao Excel ao se utilizar o Crystal Ball, a substituição de valores únicos 

por distribuições de probabilidade e a simulação randômica de um modelo 

(GOLDMAN, 2002). 

Segundo o fornecedor, o Crystal Ball é utilizado por 85% das empresas 

listadas na Fortune 500 (lista elaborada pela revista Fortune que reúne as 500 maiores 

empresas do mundo). 

 

2.11 Definição do software a ser utilizado 
 

Para o exemplo prático presente neste trabalho, optou-se pela simulação a 

partir do método de Monte Carlo. Com isso, apesar dos softwares BlockSim, Hazop 

Manager e FMEA-PRO serem úteis na gestão do risco em projetos, processos 

produtivos, manutenção de ativos etc., os três foram descartados por não utilizarem o 

método de Monte Carlo. Porém, ainda é necessário identificar quais fatores 

influenciarão a escolha do software que trabalhe com este método.  

Metzger et al (s.d.) criou um método de avaliação dos pacotes 

computacionais que utilizam a Simulação de Monte Carlo, focando em cinco critérios: 

a) capacidade de modelação: mede a capacidade do software em lidar 

com diferentes pacotes de dados e modelos; 
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b) introdução de dados: como são inseridos os parâmetros iniciais no 

software e como ele trata essas entradas; 

c) apresentação dos resultados; 

d) análise dos resultados: que avalia outras opções de análise como a de 

Sensibilidade; e 

e) tempo de aprendizagem e material de referência: a facilidade em 

aprender a manusear o software e a disponibilidade de materiais de 

pesquisa bibliográfica sobre o mesmo. 

 

A partir desses critérios Metzger et al (s.d.) realizou uma avaliação dos 

softwares disponíveis, resultado este que foi utilizado no trabalho conforme 

demonstrado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Avaliação dos softwares 

Critérios 
Avaliação dos Softwares 

Crystal Ball @Risk Analytica 

Capacidade de 
modelação 

55 56 49 

Introdução de dados 71 54 55 

Apresentação de 
resultados 

55 60 57 

Análise de resultados 26 42 41 

Tempo de aprendizagem 
e material de referência 

70 61 56 

Total 277 273 258 

Fonte: adaptada de Metzger, et al. (s.d) 

 

Cada um dos softwares apresentados é capaz de gerar os resultados 

estatísticos desejados, sendo essa variação de pontuação (Tabela 1) apenas um 

reflexo do acesso a estes resultados. 

Levando em consideração a classificação global, o Crystal Ball se 

destacou, principalmente, por apresentar uma maior facilidade na introdução dos 

dados de entrada, além de apresentar um bom leque de distribuições disponíveis. 

Outro destaque para o Crystal Ball é a presença da ferramenta de análise 

de sensibilidade, incluindo a capacidade de gerar um ranking com as correlações e 

suas percentagens absolutas para os dados de saída. Esses recursos são ótimos para 

a identificação dos riscos com maior impacto (CHARNES, 2007). 



39 
 

A facilidade de se trabalhar com uma ferramenta integrada ao Microsoft 

Excel também é um ponto forte para a escolha do Crystal Ball, o que reduz o tempo 

necessário para o aprendizado de sua utilização. 

Uma das desvantagens de se utilizar os softwares apresentados é o custo 

de aquisição dos mesmos. Seus valores de licença variam de R$ 6.000 a R$ 14.000 

por ano. Uma alternativa em que se tratando do custo é a utilização de softwares 

livres, como por exemplo, o R Project, que permite estimar modelos e fazer previsões 

(ALCOFORADO; LEVY, 2017). Porém uma das desvantagens do software livre R 

Project é a necessidade de o usuário conhecer linguagem de programação, 

demandando assim tempo e habilidades específicas, o que torna a utilização dos 

softwares pagos mais atrativos devido a sua facilidade de interface entre programa e 

usuário. 

Tendo em vista esses fatores, o software Crystal Ball foi o escolhido para o 

desenvolvimento do exemplo prático de simulação e análise de risco presente neste 

trabalho.  
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3 PROJEÇÃO E ANÁLISE UTILIZANDO O CRYSTAL BALL 

 

Uma das grandes dificuldades quando se trata de orçamento de receita é 

a maneira como deverá ser realizada a projeção do faturamento para o período 

orçado. 

Projetar nada mais é do que prever o desdobramento de resultados no 

futuro. Dessa forma, fica claro perceber que a existência do risco é algo inerente ao 

processo de projeção. 

De acordo com Gitman (1987, p.290), “se as previsões forem feitas para 

um futuro cada vez mais distante, maior será o número de variáveis envolvidas e, 

portanto, mais arriscados serão os valores previstos”. 

Diante do risco enfrentado, muitas empresas optam por utilizar softwares 

próprios para realizar simulações, tendo como parâmetros iniciais informações 

gerenciais que a própria empresa dispõe. 

Para a projeção das receitas de vendas neste trabalho (faturamento), 

compreendendo tanto a quantidade de unidades vendidas quanto os valores de 

venda, foi utilizado o software Crystal Ball conforme motivos apresentados no capítulo 

anterior, dentre eles sua facilidade na introdução dos dados, uma maior 

disponibilidade de material de pesquisa e a sua integração ao Microsoft Excel que 

facilita o aprendizado e manuseio do software. 

O primeiro passo para se iniciar a projeção dos dados é realizar a entrada 

das informações que serão utilizadas para a projeção e definir a quais distribuições 

de probabilidade elas mais se assemelham, a partir da sua distribuição histórica de 

dados. 

Foi utilizada a base de dados de uma empresa que atua no ramo de 

revendas automobilísticas, mais especificamente motocicletas pertencentes ao Grupo 

Honda (Moto Honda da Amazônia Ltda.). 

Da base de dados original foram separadas as informações de revenda de 

nove modelos de motocicletas: POP100, BIZ 125 ES, CG 125 FAN KS, CG150 FAN 

ESDI, CG 150 TITAN ESD, NXR 150 BROS ES, NXR BROS 125 ES, CB300R STD e 

XRE300, abrangendo assim tanto os modelos urbanos de baixa cilindrada (utilitárias) 

quanto os modelos esportivos e os conhecidos como trail, com uso misto entre estrada 

e asfalto. 
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Suponha que os acionistas desta empresa de revendas automobilísticas 

esperem um faturamento anual específico para cada um dos nove modelos conforme 

mostrado na Tabela 2: 

 
Tabela 2 – Faturamento esperado pelos acionistas para cada modelo no próximo 
período 

MODELO FATURAMENTO (R$) 

POP100 900.000,00 

BIZ 125 ES 1.600.000,00 

CG 125 FAN KS 1.300.000,00 

CG150 FAN ESDI 3.500.000,00 

CG 150 TITAN ESD 1.000.000,00 

NXR 150 BROS ES 4.000.000,00 

NXR BROS 125 ES 190.000,00 

CB300R STD 150.000,00 

XRE300 190.000,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

O problema proposto no estudo de caso desse trabalho será verificar, após 

a projeção das vendas baseada na distribuição de probabilidade dos dados históricos, 

qual a probabilidade de se atender a demanda de faturamento proposta pelos 

acionistas, permitindo assim concluir se a demanda estipulada é viável ou não. 

 

3.1 Projeção da Quantidade Vendida 

 

No que se refere a quantidade de motocicletas vendidas foi formada uma 

série temporal histórica com as vendas dos últimos 12 meses de cada um dos nove 

modelos, permitindo utilizar uma ferramenta presente no Crystal Ball chamada 

Predictor para, assim, projetar os resultados mais prováveis. 
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Tabela 3 – Histórico de vendas por modelo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Após a utilização do Predictor, o Crystal Ball apresenta o resultado da 

previsão de vendas mensal para cada um dos modelos de motocicletas: 

 

Tabela 4 – Previsão de vendas por modelo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A projeção através do Predictor analisa os dados em quatro componentes: 

nível, tendência, sazonalidade e erro. Essa projeção é baseada em dados históricos, 

e deve-se estar ciente que eventos ocorridos no passado e que influenciaram de 

alguma forma o resultado (quantidade vendida) podem não ser recorrentes. A 

utilização do software busca minimizar esses desvios, porém o risco sempre estará 

presente no processo de estimação de quantidades/valores. 

 

3.2 Definição das Distribuições de Probabilidade dos Valores de Venda 
 

O tipo de distribuição de probabilidade a qual os dados se encaixam 

dependerá das condições que cercam a variável. No exemplo em questão, foi utilizada 

MÊS/ANO POP100 BIZ 125 ES
CG 125

FAN KS

CG150

FAN ESDI

CG 150

TITAN ESD

NXR 150 

BROS ES

NXR BROS 

125 ES

CB300R

STD
XRE300

jan/17 23 27 21 49 13 34 3 2 0

fev/17 15 22 26 55 13 44 2 1 1

mar/17 18 27 24 31 6 30 1 0 1

abr/17 9 16 16 39 7 31 0 1 1

mai/17 14 25 19 43 8 42 2 0 2

jun/17 20 17 15 39 16 29 3 1 1

jul/17 22 18 23 45 8 41 1 2 2

ago/17 17 21 15 44 9 38 1 0 1

set/17 18 17 16 37 10 31 4 1 2

out/17 23 22 26 49 12 30 2 0 1

nov/17 13 19 15 29 14 35 1 3 1

dez/17 17 22 21 42 10 42 2 1 0

MÊS/ANO POP100 BIZ 125 ES
CG 125

FAN KS

CG150

FAN ESDI

CG 150

TITAN ESD

NXR 150 

BROS ES

NXR BROS 

125 ES

CB300R

STD
XRE300

jan/18 18 19 20 48 8 36 2 1 1

fev/18 18 22 20 42 10 36 2 1 1

mar/18 18 19 20 42 13 36 2 1 1

abr/18 18 22 20 42 12 36 2 1 1

mai/18 17 19 20 42 9 36 2 1 1

jun/18 17 22 20 42 8 36 2 1 1

jul/18 17 19 20 42 11 36 2 1 1

ago/18 17 22 20 42 13 36 2 1 1

set/18 17 19 20 42 11 36 2 1 1

out/18 17 22 20 42 9 36 2 1 1

nov/18 17 19 20 42 9 36 2 1 1

dez/18 17 22 20 42 12 36 2 1 1
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a mesma base histórica das vendas realizadas pela empresa nos últimos 12 meses, 

composta por 2.100 dados que contemplam todos os nove modelos de motocicletas, 

para embasar a qual distribuição as informações de valor se enquadram. 

Os dados referentes aos valores de venda aproximam-se de uma 

distribuição normal, tendo seus parâmetros de média e desvio padrão facilmente 

identificados através do próprio Excel, a partir da base histórica. 

 

3.3 Projeção do Faturamento 
 

Para projetar o faturamento é preciso a quantidade vendida, que já foi 

obtida através do Predictor, e do valor de venda de cada modelo, o qual foi identificado 

seguir uma distribuição Normal. 

Deve-se, então, atribuir no Crystal Ball a distribuição a qual o valor de venda 

deve se embasar, definindo o campo de valor de venda como um Assumption 

(Pressuposto). 

Os cenários serão calculados durante a simulação a partir da repetição de 

valores escolhidos da distribuição de probabilidade a qual se atribuiu os dados, no 

caso, uma distribuição Normal, sendo necessário incluir no programa os parâmetros 

de média e desvio-padrão para cada um dos nove modelos de motocicleta. 

Em seguida é necessário definir o Forecast (Previsão), que, no caso do 

exemplo, será o Faturamento, resultado da multiplicação da quantidade de 

motocicletas vendidas pelo valor de venda. 

Depois de definido Assumption (Pressuposto) e Forecast (Previsão) é hora 

de executar a simulação, mas antes é importante verificar alguns parâmetros em 

Preferências, como, por exemplo, a quantidade de simulações que serão realizadas, 

qual o método a ser utilizado e qual o nível de confiança. 

Para o exemplo prático foram realizadas 50.000 iterações para cada um 

dos modelos de motocicletas disponibilizados para venda pela concessionária, com 

um nível de confiança de 95%, utilizando o método de Monte Carlo. 

Quanto maior for o número de simulações realizadas, mais confiáveis serão 

os valores, correspondendo cada série gerada à um cenário possível de ocorrer. 

Vale ressaltar que durante a simulação é possível pausar, continuar ou 

reiniciar o processo a qualquer momento, além de ter a possibilidade de visualizar 

cada interação, passo a passo, através da opção Single-Step. 
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Após a aleatorização dos dados, respeitadas as delimitações de cada 

variável de entrada, o Crystal Ball gera um gráfico de previsão para cada variável 

(cada um dos nove modelos de motocicleta) utilizando uma distribuição de frequência. 

A Figura 7 apresenta o gráfico de previsão gerado pelo Crystal Ball, nele é 

possível utilizar o limite inferior para determinar a probabilidade de se atingir os valores 

de faturamento demandados pelos acionistas. 

 

Figura 7 – Frequência das vendas do modelo CB300R STD 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 7 pode-se identificar a probabilidade do faturamento das vendas 

da motocicleta CB300R STD serem superior ou igual ao valor demandado pelos 

acionistas (R$ 150 mil) no período projetado, no caso 98,5%. 

 

3.4 Analisando os Resultados 
 

Para a análise dos resultados é importante focar em alguns pontos, como, 

por exemplo, os gráficos de previsão gerados para cada variável durante a simulação, 

que condensam uma grande quantidade de informações que podem ser úteis para a 

empresa. 
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Esses gráficos utilizam distribuição de frequência para exibir o número de 

valores que se encontram em um intervalo de dados. 

 

Figura 8 – Frequência e frequência acumulada do modelo CG150 FAN ESDI 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 8 apresenta dois gráficos de frequência, sendo um deles com a 

frequência acumulada, com os valores do faturamento das vendas do modelo CG 150 

FAN ESDI, informando uma probabilidade de 91,315% deste faturamento estar acima 

de R$ 3,5 milhões. 

A projeção apresentou uma mediana com valor de R$ 3,7 milhões, 

existindo uma possibilidade de 50% do valor do faturamento ser igual ou menor a este. 

No canto superior esquerdo da Figura 8 aparece o número de iterações que 

foram realizadas, no caso 50.000 avaliações. Já no canto superior direito é possível 

identificar o número de iterações mostradas nos gráficos de frequência, 49.732. 

O número 49.732 representa a diferença entre a quantidade de iterações 

realizadas e os outliers identificados, que não são apresentados no gráfico, porém 

estão incluídos nos cálculos realizados. Outliers são observações que apresentam um 

afastamento das demais ou então são inconsistentes com elas (FIGUEIRA, 1998). Ou 
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seja, nesta simulação para o modelo CG 150 FAN ESDI, 268 resultados ficaram muito 

distantes das demais observações. 

O software disponibiliza ainda uma tabela com as estatísticas descritivas 

da projeção de cada modelo, contendo os valores de Média, Mediana, Desvio Padrão, 

Mínimo, Máximo etc. 

Já no canto inferior direito observa-se o quadro com os percentiles, que 

mede a probabilidade de a previsão ser igual ou menor que o valor correspondente 

ao percentil. Ou seja, há 90% de probabilidade de o valor de faturamento previsto ser 

igual ou menor que R$ 4,03 milhões. 

Através de um gráfico de caixa (boxplot), construído a partir dos resultados 

de faturamento projetados pelo Crystal Ball, pode-se comparar visualmente os nove 

tipos de modelos. 

Foram utilizadas as informações de mediana, mínimo, máximo e 

percentiles, obtidos pelo próprio software, para construir um gráfico boxplot para cada 

modelo, conforme apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Boxplot dos faturamentos projetados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

É possível ver claramente que os três últimos modelos possuem menor 

dispersão, ou seja, há pouca variabilidade entre o menor e maior valor gerados das 

50.000 projeções. Já os modelos CG150 FAN ESDI e NXR 150 BROS ES, ambos 

com distribuição de dados simétrica, são os que possuem maior amplitude, com uma 

variação significativa entre os valores mínimos e máximos observados (FIGURA 9). 

Após a execução das 50.000 iterações, o software Crystal Ball disponibiliza 

um relatório cujos resultados foram agrupados resumidamente na Tabela 5, 
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ordenados de acordo com a probabilidade de alcance da meta de faturamento 

proposta pelos acionistas. 

 

Tabela 5 – Faturamentos projetados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A partir dos resultados obtidos, constatou-se que as metas de faturamento 

estabelecidas para os modelos NXR BROS 125 ES, CG 150 TITAN ESD e XRE300 

possuem baixa probabilidade de ocorrência, sendo necessária assim uma revisão da 

meta para esses três modelos. 

Após estabelecidas as novas metas de faturamento pelos acionistas, será 

necessário apenas alterar os valores de mínimo nos gráficos de previsão, conforme 

visto anteriormente na Figura 7, até os mesmos alcançarem uma probabilidade de 

realização considerada aceitável pelos envolvidos no processo orçamentário. 

Em contrapartida, as metas estipuladas inicialmente para cinco dos nove 

modelos possuem estatisticamente mais de 90% de probabilidade de ocorrência, com 

destaque para a meta de faturamento do modelo POP100 que possui uma 

probabilidade de 99,1% de alcance. Porém, deve-se ter cautela, pois da mesma forma 

que a identificação da baixa probabilidade de realização de uma meta pode significar 

que a demanda proposta pelos acionistas foi superestimada, a meta de faturamento 

com alta probabilidade de alcance pode ser um sinal de meta subestimada. Uma 

solução para este problema é a participação dos gerentes comerciais, que já possuem 

expertise na área, para auxiliar na definição das metas junto aos acionistas. 

A projeção correta do faturamento permite a empresa se organizar para o 

período futuro, pois a mesma saberá de quanto irá dispor para fazer frente as suas 

despesas e investimentos. 

Após a finalização do processo orçamentário de receita a empresa poderá 

dar sequência a elaboração dos demais orçamentos.  

MÍNIMO MÉDIA MEDIANA MÁXIMO
DESVIO 

PADRÃO

POP100 823.174,85 1.005.489,66 1.005.353,15 1.209.830,29 45.046,39 900.000 99,10

CB300R STD 144.912,18 155.814,71 155.819,43 167.281,00 2.683,07 150.000 98,55

BIZ 125 ES 1.427.761,62 1.758.943,63 1.758.950,69 2.076.070,04 73.107,32 1.600.000 98,53

CG 125 FAN KS 1.029.304,14 1.451.182,38 1.450.657,59 1.914.983,90 101.523,32 1.300.000 93,21

CG150 FAN ESDI 2.910.237,16 3.775.505,14 3.774.776,45 4.567.919,72 202.887,24 3.500.000 91,32

NXR 150 BROS ES 3.392.564,11 4.149.357,84 4.149.295,76 4.908.318,05 179.607,44 4.000.000 79,79

XRE300 166.990,98 192.730,72 192.739,95 215.501,42 5.574,40 190.000 68,91

CG 150 TITAN ESD 824.219,99 1.013.536,76 1.013.492,35 1.209.440,07 46.884,73 1.000.000 61,37

NXR BROS 125 ES 129.725,59 190.033,29 189.947,40 251.263,41 14.075,31 190.000 49,86

MODELO

FATURAMENTO PROJETADO
META DE 

FATURAMENTO

PROBABILIDADE 

(%)
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia computacional trouxe mais facilidade ao processo de 

simulação, permitindo, inclusive, que seus resultados sejam apresentados de diversas 

formas, como por meio de gráficos e tabelas, facilitando sua análise e a identificação 

de pontos que demandam ajustes. 

Apesar da possibilidade de os responsáveis pela elaboração orçamentária 

dentro das empresas utilizarem softwares livres, como o R Project, o mesmo depende 

de um conhecimento prévio por parte do usuário, o que demanda tempo de 

aprendizagem e habilidades específicas. Com isso a procura por softwares pagos que 

possuem uma interface mais didática entre usuário e programa tem se tornado comum 

no meio empresarial, funcionando como um apoio no processo de identificação, 

análise e gestão dos principais fatores de risco presentes nas empresas e em seus 

processos produtivos. 

Foi possível identificar através do exemplo prático que o Crystal Ball, um 

software pago disponível no mercado, é uma importante ferramenta na projeção de 

cenários futuros para o orçamento empresarial, atingindo assim o objetivo ao qual o 

mesmo foi proposto neste trabalho. A sua utilização impede, por exemplo, que a 

empresa comece o seu ciclo operacional baseado em resultados estatisticamente 

improváveis, evitando até mesmo que sejam adquiridas dívidas devido a expectativa 

de alcançar resultados futuros com baixa probabilidade de ocorrência. Outro ponto 

observado é a capacidade do software em auxiliar na identificação de metas mal 

projetadas. Vale ressaltar que por se utilizar de uma base de dados histórica e do fato 

de nem sempre o comportamento das variáveis se repeti nos períodos futuros, é 

necessário que, mesmo com a utilização do software, seja incorporado ao processo 

orçamentário a participação de profissionais que possuem expertise na área 

comercial. 

Dentro do processo de planejamento orçamentário, as simulações de 

cenários se tornam de grande importância para uma melhor assertividade dos valores 

orçados para o período futuro, em especial das informações referentes ao orçamento 

de receitas, do qual depende todos os demais orçamentos conforme visto neste 

trabalho, auxiliando ainda na correta definição das metas de faturamento. 

Não é possível afirmar que todas as empresas que se utilizam do 

orçamento e de ferramentas para projeção de cenários futuros estejam imunes às 
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crises que impactam o mercado, porém elas estarão melhor preparadas para tomar 

suas decisões em momentos delicados devido a uma melhor visão do futuro através 

dos objetivos estabelecidos. 

A pouca bibliografia encontrada no que se refere ao tema de projeções 

orçamentárias foi uma dificuldade enfrentada na elaboração deste trabalho, porém, é 

importante que o mesmo seja continuado, partindo-se de melhorias tais como a 

projeção de outras variáveis do orçamento, dentre elas o custo, investimentos e fluxo 

de caixa, além da realização de sua projeção mensal, o que permitiria uma análise 

mais profunda dos resultados e do impacto da utilização de softwares computacionais 

no processo orçamentário. 
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