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RESUMO

Para que a empresa se estabilize é necessário que o investimento seja principalmente interno para que alavanque a produção e meça toda a 
rentabilidade da operação. É importante, para qualquer tipo de investimento, o estudo da viabilidade econômica, refletindo os possíveis pontos 
fracos e fortes. Uma maneira de resolver tal impasse é aplicar, conjuntamente com as análises de investimentos, o Método (ou Simulação) de 
Monte Carlo no qual consiste em trabalhar com números aleatórios em suas diversas simulações e gera um resultado automático e simplificado 
delineando todo o processo em análise. A vantagem de aplicação dessa ferramenta é de considerar o risco obtido ao ato de projeção e mensurá-
lo através do cálculo do desvio padrão das médias dos valores presentes líquidos gerados em cada tentativa. A pesquisa teve como principal 
objetivo utilizar as principais técnicas de análise de investimentos (VPL, TIR e payback) conjuntamente com a Método de Monte Carlo (MMC) para 
realizar diversas simulações com o escopo de auxiliar o usuário na tomada de decisão quando da escolha de um projeto de investimento. 
Procurou-se obter as vantagens e desvantagens da utilização do MMC, avaliar o risco, aceitabilidade e o retorno do projeto. As perspectivas de 
retornos dos fluxos de caixa esperados podem, portanto, variar ao longo do tempo e até se comportar de maneira não prevista, dado a 
volatilidade dos valores envolvidos, já que há as condições de incerteza. Com base no exposto apresentado, surge o objetivo dessa pesquisa: 
identificar a viabilidade econômica da compra de um ativo em uma empresa do setor sucroalcooleiro utilizando o MMC. Logo, o trabalho se 
justifica por apresentar e demonstrar ferramentas combinadas com o MMC, capazes de auxiliar o usuário na tomada de decisão. Estudos 
anteriores, como os de Bruni, Famá e Siqueira (1998), Barbosa, Freitas e Neves, 2005 e Garcia, Lustosa e Barros (2010) mostraram a importância 
de se utilizar a MMC combinada com outras técnicas. A presente pesquisa é baseada no Método de Monte Carlo (MMC) combinado com as 
técnicas de análise de investimento para simular a viabilidade da compra de um veículo em uma empresa do setor sucroalcooleiro localizada na 
região de Sertãozinho / SP. A pesquisa realizou 1.432 simulações para a compra de um veículo próprio para que pudessem obter uma possível 
economia de receitas e obtenção de lucros. A empresa está analisando a compra de um veículo para entrega de mercadorias em substituição ao 
seu atual cenário: gastos com frete. Embora a depreciação fiscal do veículo seja de cinco anos, a empresa espera o utilizar pelos próximos dez 
anos. Além disso, o veículo seria 100% financiado. Os resultados obtidos apontam que nos primeiros 5 anos de desembolso há prejuízo já que a 
empresa não obteve um retorno maior do que foi aplicado. Mas assim que encerra o financiamento do veículo, começa a ser mais vantajoso, pois 
o retorno é maior do que pago anteriormente, uma vez o lucro auferido passa a ser maior do que exigido pelos investidores. Tanto o VPL quanto a 
TIR são atrativos a uma taxa hipotética de retorno de 10% a.a. O payback, no entanto, foi de 6,76 anos, evidenciando um período muito longo de 
retorno. Conforme debatido anteriormente, o trabalho teve como obstáculo maior a identificação de qual o melhor e mais viável investimento a 
se fazer com mais segurança e retorno de capital garantido. Assim sendo, estudos de viabilidade econômica tornam- se mais complexos já que os 
riscos são altos devido às oscilações econômicas fazendo com que um projeto torne- se inviável.
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