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RESUMO

Os métodos tradicionalmente utilizados nas empresas para avaliação dos riscos em projetos de investimento se apoiam em métodos 
determinísticos, baseados na experiência obtida em projetos similares assumindo-se a possibilidade de uma provável repetição do cenário 
anterior, gerando uma margem de erro muito grande e um desvio fora do comum. A fim de complementar e garantir o planejamento, a 
Simulação pelo Método de Monte Carlo se apresenta como método auxiliar na avaliação dos riscos envolvidos. Esta pesquisa foi desenvolvida a 
partir do orçamento para construção de uma instituição de ensino superior, apresentando os resultados das simulações realizadas sobre o 
comportamento das variáveis com base na EAP (Estrutura analítica do projeto), EAR (Estrutura analítica dos riscos), Matriz de probabilidade e 
impacto e análise orçamentária do investimento (Valor Base). Dessa forma, o objetivo principal desse estudo é mostrar a contribuição da 
Simulação Monte Carlo (SMC) como ferramenta auxiliar nas análises de viabilidade em projetos de investimento. Pode-se entender por simulação 
como sendo todo e qualquer método que tente reproduzir um sistema real. A ideia é reproduzir cenários que ainda não ocorreram e avaliar se o 
investimento justifica o risco e que medidas poderão ser adotadas para mitigar os efeitos. O método de Monte Carlo pode ser comparado a uma 
roleta hipotética no qual uma girada conduz a um resultado aleatório, sendo possível conduzir os resultados, captando variabilidade de medidas 
de desempenho e reproduzir comportamento a curto prazo. A única exigência para execução da SMC é que o sistema seja modelado em termos 
de funções de densidade de distribuição de probabilidade. Uma vez conhecidas essas distribuições, a SMC realiza amostragens aleatórias. Este 
processo é repetido inúmeras vezes e o resultado desejado é obtido por meio de técnicas estatísticas sobre um determinado número de 
amostras. A metodologia adotada segue a seguinte sequência: levantamento bibliográfico das técnicas utilizadas para quantificação dos riscos; 
avaliação do projeto, orçamento analítico e cronograma preliminar; elaboração da EAP; avaliação do cronograma e orçamento do projeto; 
elaboração da Matriz de Probabilidade-Impacto; categorização dos riscos; aplicação da Simulação Monte Carlo (RStudio), com a realização de 
1500 simulações por fator de risco. O objeto de estudo é o projeto de construção de uma instituição de ensino superior que possui 3.965,88m² de 
área construída. O contrato engloba todas as etapas desde a fundação à fase de acabamento e entrega, totalizando R$ 4.273.334,58 em 12 
etapas de construção. Desse modo, foi possível elaborar a EAP para definição dos pacotes de entrega e das atividades. De modo a obter 
simulações mais variadas, foram selecionados os riscos mais representativos baseado na experiência da equipe e do histórico de projetos da 
construtora. Foi elaborada a matriz de probabilidade-impacto para que fosse identificado o grau de severidade. Para realizar o Método de Monte 
Carlo foram definidas 1500 interações, os quais foram geradas no software RStudio, que obedecem a uma distribuição normal com uma média 
igual 4273334 (média de despesas totais calculadas) e um desvio padrão da amostragem de 417357. Com isso é possível fazer uma análise da 
distribuição gerada e verificar quais valores tiveram uma representatividade maior e a quanto corresponde do total acumulado da frequência. Foi 
possível identificar 90% da representatividade, mostrando que o valor mais próximo do real para o projeto é de R$ 4.823.618,00, considerando a 
variação de custos que podem ocorrer durante o projeto de acordo com os riscos levantados, sendo que houve um desvio de R$ 550.283,42 a 
menor entre o orçamento aprovado e o resultado da SMC. Desse modo, foi verificada a necessidade de um plano detalhado de contingência e 
mitigação dos riscos, além de um novo levantamento para fins orçamentários.

Engenharias

Engenharia de Produção
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


