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Resumo: O objetivo geral deste projeto 

consiste em efetuar uma análise de investimento 

envolvendo riscos, e aplicar de forma comparativa duas 

ferramentas (Oracle Crystal Ball e Palisade @RISK) 

para o desenvolvimento do estudo. O resultado consiste 

em trazer uma análise das ferramentas citadas e sua 

operacionalização, contribuindo em termos gerenciais 

para execução destes estudos e promover melhores 

decisões de investimento envolvendo riscos. 

 

1. Introdução 
Nos projetos convencionais, o maior risco aparece 

nas entradas de caixa, já que a quantia inicial a ser 

investida é conhecida com relativa certeza. As variáveis 

de entrada, que possuem riscos, são vendas, despesas e 

impostos. Um analista, antes de permitir a aceitação de 

um projeto, deve avaliar as entradas de caixa e estimar a 

probabilidade de serem suficientes para a finalidade 

proposta (GITMAN, 2004) [1]. 

 

2. Metodologia 
Para desenvolvimento desta pesquisa foi feita uma 

análise de investimento aplicando os conceitos riscos e 

simulação de Monte Carlo. 

 

3. Resultados e Discussões 
Foi feito um fluxo de caixa determinístico em um 

empreendimento de construção civil baseado no 

histórico de vendas da construtora. Para o 

desenvolvimento da análise de investimento, foi feita 

uma correlação usando o Índice de Defesa do 

Consumidor (ICC) da cidade de São Paulo [2] e as 

vendas acumuladas, em 12 meses, de imóveis 

residenciais novos na cidade de São Paulo [3], essa 

correlação foi de 51%.  

Cada mês de construção foi associado a uma 

distribuição normal, com valor médio 1 e desvio padrão 

0.17. Cada associação foi multiplicada pelo ganho 

mensal determinado, esses valores foram somados e a 

previsão feita sob o valor total (figura 1).  

 

 
Figura 1 – Simulação do valor determinístico de venda. 

 

O fluxo de caixa foi simulado 402.100 vezes no 

Crystal Ball (figura 2), encontrando uma probabilidade 

de 97.5% para um valor mínimo de R$ 5.758.704,00. 

Caso o índice de confiança do consumidor abaixe mais 

do que o almejado, ainda assim, é esperado um lucro 

mínimo de vendas de R$ 5.340.614,00.  

 
Figura 2 – Simulação do fluxo de caixa no Crystal Ball. 

 

Para a simulação usando o Palisade @RISK foi 

usada a mesma planilha de fluxo de caixa para fazer 10 

simulações e 5000 interações, o resultado converge já 

que se percebe uma mudança de apenas 5% no fluxo de 

caixa.  

Figura 3 – Simulação do fluxo de caixa no @Risk. 

 

4. Conclusões 
Foi concluído que o Oracle Crystal Ball é um 

programa muito mais acessível a qualquer usuário, já 

que apresenta layout e tutoriais simples. Enquanto o 

Palisade @RISK é mais complexo para usar, porém 

apresenta maior exatidão e maior número de 

informações. 
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