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RESUMO 

 
 

O trabalho aqui apresentado trata do processo de escolha do investimento de longo 

prazo, tendo em vista questões ligadas a custo, risco e retorno, abordando assuntos 

relacionados com a análise estratégica e a construção de cenários. Propõe como 

metodologia de análise financeira de projetos, a simulação de Monte Carlo (SMC). A 

partir de três projetos de investimento com mesmas condições de mercado e 

parâmetros de incerteza, foram gerados diversos cenários aleatórios na SMC, 

constituindo as distribuições de probabilidade do cálculo do valor esperado de 

indicadores financeiros; Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR), Índice Benefício/Custo (IBC) e Período de Recuperação do Investimento (Pay-

Back). Os resultados obtidos são analisados e comparados entre si. Observou-se 

que o projeto de menor tamanho – pela quantidade mínima exigida de maquinário – 

torna-se inviável financeiramente no cenário mais provável. Sendo o projeto de 

maior aporte financeiro a opção de investimento que apresentou maior projeção de 

geração de riquezas, obtendo os melhores resultados nos métodos determinísticos e 

maiores chances de sucessos na SMC.    

 

Palavras-chaves: Decisões financeiras, investimentos, projetos, análise de projetos, 

risco, retorno e incertezas.      

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



	  
	  

ABSTRACT 

 
 
The paper presented here deals with the process of choosing a long term 

investment, bearing in mind issues of cost, risk and return, addressing issues related 

to strategic analysis and scenario building. Proposed as a method of financial 

analysis of projects, Monte Carlo simulation (MCS). From three investment projects 

with de same market conditions and uncertainty parameters, different scenarios were 

generated at random Monte Carlo simulation, representing the probability 

distributions of calculating the expected value of financial indicators; Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), benefit / cost index (BCI) and Pay Back. 

The results are analyzed and compared. It was noted that the project of smaller size 

– the required minimum amount of machinery – it becomes financially unfeasible in 

the most likely scenario. Being the largest financial contribution to project the 

investment option with the highest projection of wealth, getting the best results in the 

deterministic and greater chances of success in the Monte Carlo simulation.  

 

Keywords: Financial decisions, investments, projects, project analysis, risk, return 

and uncertainties.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia global que estampa o mundo contemporâneo, com toda sua  

integração entre mercados, competitividade e velocidade, gera nas empresas que 

buscam lograr sua missão a necessidade de se reavaliar e planejar estratégias 

constantemente. 

Principalmente sentido nas grandes organizações tradicionais, houve uma 

mudança no cenário global dos mercados; do “velho” modelo econômico para o 

“novo” modelo econômico, caracterizado por empresas ágeis, flexíveis e com 

respostas rápidas às demandas do mercado, ao contrário daquele, que pressupõe 

organizações “engessadas”. 

Assim, desenvolvimento tecnológico e globalização dos mercados, 

intensificaram e aperfeiçoaram o processo de criação, além de elevarem a rapidez 

nas respostas aos clientes e promoverem antecipação aos concorrentes. 

Desta forma, o dinamismo característico da economia moderna, exige que as 

organizações busquem o fortalecimento de suas operações. E isto se faz necessário 

não só para a rentabilidade e atratividade dos investidores, mas por um simples 

motivo; não ser incorporado por gigantes do setor. Casos como JBS-Friboi, em que 

houve aquisição da brasileira Bertin e da americana Swift pela JBS; Brasil Foods – 

Perdigão e Sadia; Itaú – Unibanco; InBev, que recentemente comprou a Anheuser-

Busch, ilustram bem essa dinâmica do novo modelo econômico. 

Na busca por resultados satisfatórios por parte das organizações, são 

imperativas as escolhas realizadas no processo de decisão de investimentos. Nestes 

devem ser consideradas questões quanto à natureza do projeto pretendido e suas 

variáveis, o que mostra a importância de uma boa análise de investimento, 

demandadas constantemente por departamentos de planejamento das empresas e 

por investidores.  

Para tanto, se fazem necessários procedimentos bem estruturados a fim de 

se produzir, com eficácia e eficiência, documentos pertinentes à atividade de análise 

de viabilidade de investimentos. Cecconello e Ajzental (2008) destacam que 

diariamente aparecem as mais diversas oportunidades de negócio que demandam 

estudos de viabilidade, e que fundamentar e indicar uma aparente alternativa de 

investimento é tão importante quanto alertar e não recomendar o investimento em 

uma empreitada que apresente inviabilidade ou alta chance de insucesso. “A 
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decisão pelo não é tão importante quanto a decisão pelo sim.”       A administração 

dos negócios está diretamente ligada ao ato de decidir. A decisão quanto ao 

dispêndio de recursos bem como a hora certa de investir é fundamental. Decisões 

estas que podem mover horizontes de curto e longo prazo. Seguindo essa premissa, 

um projeto de investimento bem elaborado é imprescindível para uma análise mais 

realista do mercado, da operacionalidade da organização e do risco. 

Projetar um potencial futuro de maneira que as incertezas sejam amenizadas 

(RAPPERT,1999 apud COSTA; ALMEIDA, 2008, p.111) é um modelo conhecido 

como o estudo de cenários, definitivos no processo decisório, onde pessoas e 

organizações enfrentam diariamente para gerar resultados mais efetivos. 

A escolha por uma estratégia de inserção em mercados internacionais se faz 

necessária para a capilaridade e fortalecimento da organização. Para isso deve-se 

levar em conta o conhecimento de mercado, identificando oportunidades e ameaças, 

oriundas dessa internacionalização, informações sobre os ambientes político, 

cultural, econômico e social dos países destino, bem como o comprometimento com 

o mercado, que trata do montante de recursos destinado à entrada nesses 

mercados (COSTA; ALMEIDA, 2008). 

Como mencionado antes, fundamental é a decisão quanto ao dispêndio de 

capital sob condições de risco. Este projeto se faz importante para uma análise 

consistente de viabilidade de investimento, no intuito de alocar recursos em 

investimentos realmente com boas possibilidades de retorno.  

Neste estudo o problema da pesquisa é: qual a rentabilidade financeira para a 

implantação de uma indústria de grande porte de couro, sob condições de risco? O 

Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, segundo dados do Centro 

das Indústrias de Curtumes do Brasil – CICB (2011), com estimativa de 185,3 

milhões de cabeça de gado bovino em 2010, ficando atrás da Índia que possui 304 

milhões. No entanto, por motivos religiosos, boa parte do gado indiano não é 

utilizado para fins comerciais, de tal sorte que o Brasil detém o maior rebanho 

comercial de gado bovino do mundo. Ainda segundo a CICB (2011), o mercado de 

couro brasileiro emprega cerca de 50mil pessoas, movimenta um PIB de US$ 3,5 

bilhões e fechou o ano de 2010 com exportações de US$ 1,74 bilhões, alcançando 

27,3 milhões de peças de couros bovinos. O que resultou em um aumento de 50% 

em relação a 2009 e queda de 7% em relação a 2008 – reflexo da recuperação à 

crise de 2009, iniciada em meados de setembro de 2008 – como é demonstrado na 
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tabela 01 e gráfico 01. 

 
Tabela 01 – Exportações Brasileiras de Couros e Peles - 2008/2010 

VALOR FOB (US$) VARIAÇÃO (%)       PESO (Kg) VARIAÇÃO (%) 

MÊS ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 MENSAL 2010/2009 2010/2008 ANO 2008 ANO 2009 ANO 2010 MENSAL 2010/2009 
2010
/200

8 

JAN 183.489.682 73.639.871       104.412.561 -21% 42% -43% 30.342.136 20.811.769     25.244.634 -13% 21% 
-

17
% 

FEV 176.804.322 74.716.016       
130.932.097 

25% 75% -26% 25.959.935 21.561.850     28.291.899 12% 31% 9% 

MAR 172.353.551 79.707.254       
160.514.324 

23% 101% -7% 25.810.531 24.662.400     35.013.989 24% 42% 36
% 

ABR 183.046.397 81.211.341       
160.093.235 

0% 97% -13% 28.214.246 26.745.190     36.551.148 4% 37% 30
% 

MAI 182.136.134 90.300.157       
158.011.426 

-1% 75% -13% 29.066.775 27.419.746     34.479.204 -6% 26% 19
% 

JUN 177.363.246 95.894.238       
165.683.449 

5% 73% -7% 26.521.200 30.798.984     33.681.421 -2% 9% 27
% 

JUL 142.436.390 93.160.822       
143.911.821 

-13% 54% 1% 20.919.289 27.638.281     26.798.737 -20% -3% 28
% 

AGO 164.742.347 96.539.914       
154.783.037 

8% 60% -6% 24.780.470 27.890.235     28.057.962 5% 1% 13
% 

SET 149.867.916 105.906.470 
      
127.696.993 -17% 21% -15% 27.043.400 29.191.906     23.580.971 -16% -19% 

-
13
% 

OUT 148.324.616 121.971.852       137.149.578 7% 12% -8% 28.727.537 27.897.183     24.817.288 5% -11% 
-

14
% 

NOV 103.489.458 115.263.196       
138.468.143 

1% 20% 34% 21.770.070 25.091.847     27.666.947 11% 10% 27
% 

DEZ 96.119.260 132.458.756       
161.066.130 

16% 22% 68% 18.262.433 28.885.054     32.068.791 16% 11% 76
% 

Total 1.880.173.319 1.160.769.887 1.742.722.794 - 50% -7% 307.418.022 318.594.445 356.252.991 - 12% 16
% 

 FONTE:SECEX/CICB 

 

 Gráfico 01 – Exportações Brasileiras de Couros e Peles - 2008/2010 

 
  Fonte: SECEX/CICB 

 

Segundo dados da SECEX (2011, apud CICB, 2011), o setor de couros foi o 

que apresentou o maior crescimento do grupo de semimanufaturados em 2010 

quando comparado a 2009. 

Os principais destinos do couro exportado brasileiro, são destacados na 

tabela 02. Em número de couros, são: China e Honk Kong com 34%, Itália com 31% 
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e EUA com 6%. Sendo os principais estados exportadores São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Ceará e Paraná (CICB, 2011). 

 
Tabela 02 – Destino das Exportações Brasileiras de Couros e Peles – Principais Países 

PAÍSES VALOR (US$) PESO (KG) 
No. DE 

COUROS 
BOVINOS 

  Jan-Dez/2008 Jan-Dez/2009 Jan-Dez/2010 
Jan-

Dez/2008 
Jan-

Dez/2009 
Jan-

Dez/2010 
Jan-Dez/2010 

CHINA + 
HONG 
KONG 

                
592.767.274 

          
413.877.682 

              
560.799.811 

            
143.351.882 

     
161.936.390 

      
163.344.110 

                         
   9.272.054 

ITALIA 
                
511.714.684 

          
266.501.841 

              
388.402.710 

              
85.743.528 

        
87.393.319 

         
98.878.073 

                         
   8.492.468 

ESTADOS 
UNIDOS 

                
171.660.248 

          
101.127.633 

              
189.746.049 

                 
9.319.675 

          
9.485.516 

         
12.729.781 

                         
   1.782.675 

OUTROS 
PAÍSES 

                
604.031.113 

          
379.262.731 

              
603.774.224 

              
69.002.937 

        
59.779.220 

         
81.301.027 

                         
   7.823.560 

CHINA 
                
374.995.294 

          
267.952.597 

              
354.287.788 

            
109.915.638 

     
135.870.124 

      
130.869.033 

                         
   6.574.747 

HONG 
KONG 

                
217.771.980 

          
145.925.085 

              
206.512.023 

              
33.436.244 

        
26.066.266 

         
32.475.077 

                         
   2.697.307 

TOTAL 1.880.173.319 1.160.769.887 1.742.722.794 307.418.022 318.594.445 356.252.991 27.370.757 

 FONTE: SECEX/CICB 

 

Este mercado é formado por mais de 800 empresas que atuam na produção e 

processamento de couros. No entanto, de acordo com a CICB (2010), em toda a 

cadeia produtiva do couro – de curtumes e calçados a máquinas e equipamentos – 

há 10 mil indústrias, mais de 500 mil empregos e faturamento superior a US$ 21 

bilhões ao ano. 

Na tabela 03 visualizamos a projeção do mercado. Tendo como dados iniciais 

a demanda internacional pelo couro brasileiro, o mercado é projetado 20 anos à 

frente.  

 
Tabela 03 – Projeção das Exportações de Couro Bovino por Tipo de Couro – Unidade de                                                                                                             
Couros                                       

Ano Wet Blue Semi-Acabado Acabado 

2001 
               

11.731.956  
              

2.798.044  
                  

2.263.730  

2010 
                 

9.283.074  
              

9.391.167  
                  

9.287.067  
i (taxa de 

crescimento) 
                        

(0,03) 
                      

0,14  
                          

0,17  

2020 
                 

6.899.339  
            

22.915.294  
                

25.057.880  

2025 
                 

5.707.471  
            

29.677.358  
                

32.943.286  

2030 
                 

4.515.603  
            

36.439.421  
                

40.828.693  
Fonte: SECEX / CICB / PROJEÇÃO ELABORADA PELO AUTOR 
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Nota-se uma queda na projeção das exportações futuras para o artigo wet 

blue. No entanto isto se deve à uma taxação sobre a exportação deste tipo de couro, 

criado pelo governo em 2001 com o intuito de refrear o aumento das exportações de 

couro em primeiro estágio – de baixo valor agregado – e induzir as vendas de couro 

com maior valor agregado (semi-acabado e couro acabado). A despeito disso há 

uma tendência de reaquecimento da demanda para o wet blue, como já se nota na 

variação 2010/2009, com um acréscimo de 6% e de 2010/2008 com 18% a mais no 

número de couros exportados (CICB, 2011). 

Tem-se como objetivo geral para este trabalho, analisar a viabilidade 

financeira de uma planta operacional de um curtume, voltada para o mercado 

externo, sob condições de risco. 

Como específicos tem-se: 

a) Elaborar três projetos - com rubricas distintas - de viabilidade financeira 

do investimento; 

b) Identificar cenários para os três projetos, tendo em vista questões 

relacionadas a custo, risco e retorno; 

c) Determinar os indicadores de rentabilidade financeira sob condições de 

risco; 

d) Analisar a decisão de investir ou não em cada projeto. 

A indústria do couro mostra-se um importante mercado a ser analisado pela 

relevância que a cadeia produtiva tem na pauta de exportação brasileira. Sua 

complexidade exige projetos bem elaborados e profundamente analisados. Este 

trabalho aborda o processo de análise de viabilidade financeira sob condições de 

risco, sendo apresentada nos capítulos seguintes a metodologia aplicada para a 

obtenção dos dados, estruturação dos cenários e análise dos resultados, levando 

em conta a pré-análise do mercado, opinião de especialistas, a utilização dos 

principais métodos determinísticos e a aplicação de análise de cenários através do 

Método de Simulação de Monte Carlo. Para tanto, a partir de estudo bibliográfico, a 

pesquisa revisa as principais técnicas de análise de investimento consagradas pela 

teoria bem como busca discorrer sobre a aplicação do risco em investimento de 

capitais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

Entende-se como investimento, a aplicação de recursos em ativos e 

atividades produtoras de bens ou serviços. Souza e Clemente (1999) definem 

investimento, para empresa, como sendo um desembolso que é feito visando gerar 

um fluxo de benefícios futuros.  

Na decisão de investir, leva-se em conta o retorno proporcionado por tal 

dispêndio financeiro e o risco agregado. Se levarmos em conta a mutabilidade do 

ambiente econômico e que os ganhos futuros não são certos, podemos definir a 

decisão de investir como uma atividade complexa. Souza e Clemente (1999) 

observam que os retornos esperados do investimento atraem o investidor enquanto 

o risco o afasta, atuando em sentidos opostos, e contrastando com a dita de que 

quanto maiores forem os ganhos futuros que podem ser obtidos de certo 

investimento, tanto mais atraente o investimento parecerá para o investidor. No 

entanto quanto melhor o nível de informação do decisor, tanto menor será o nível de 

risco a que estará sujeito. Seguindo a premissa, no mundo corporativo, as decisões 

tomadas por dirigentes definem a longevidade das organizações.  

Assaf Neto (2003) destaca que as decisões de investimento criam valor e, 

portanto, mostram-se economicamente atraentes quando o retorno esperado da 

alternativa exceder a taxa de retorno exigida pelos investidores. 

O projeto de investimento, ponderado por Souza e Clemente (1999), pode ser 

interpretado como um esforço para elevar o nível de informação a respeito de todas 

as implicações, tanto desejáveis quanto indesejáveis, para diminuir o nível de risco; 

é uma simulação da decisão de investir. A contravenha, os projetos de investimentos 

apenas diminuem o nível de incerteza e não definem a tomada de decisão - o que 

exige uma análise priorística da situação de risco. 

 
2.1.1 Horizonte de Planejamento 

 

Os métodos de avaliação de oportunidades de investimento baseiam-se na 

comparação do dispêndio de capital – investimento – com os ganhos líquidos 

esperados durante certo período de tempo, denominado horizonte de planejamento 
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(SOUZA; CLEMENTE, 1999). 

O horizonte de planejamento do projeto é influenciado pelas características da 

empresa e pela natureza do próprio projeto de investimento – quanto mais curto for 

a vida útil dos ativos fixos envolvidos e a capacidade financeira do projeto, menor 

será o horizonte de planejamento (SOUZA; CLEMENTE, 1999).  

 
2.1.2 Taxa Mínima de Atratividade – TMA 

 

TMA é a taxa de juros que o investidor deixaria de obter em outra aplicação 

caso escolha pelo investimento em análise. É a taxa mínima de retorno exigida para 

investir em um novo projeto. Souza e Clemente (1999) definem como a taxa de 

desvalorização imposta a qualquer ganho futuro por não estar disponível 

imediatamente. É a menor taxa de juros que tem de ser paga quando recursos de 

terceiros são aplicados.  

O horizonte de planejamento influencia indiretamente a taxa mínima de 

retorno à medida em que as empresas que possuem estratégias de médio e longo 

prazos a serem observadas estarão menos suscetíveis às flutuações de curto prazo 

do mercado financeiro. Portanto sua importância não pode ser exagerada, pois a 

mesma oportunidade de investimento, avaliada sob certo horizonte de planejamento, 

pode mostrar-se viável ou inviável dependendo da taxa mínima de atratividade a 

qual são descontados os ganhos futuros líquidos (SOUZA; CLEMENTE, 1999).    

 

2.1.3 Fontes do Financiamento  
 

As decisões de financiamento devem levar em conta elementos internos e de 

mercado. Por vezes o aporte de recursos para a realização de investimento requer 

complementação com capital de terceiros. Capital este disponível em instituições 

financeiras à taxas e modalidades de financiamento específicas. 

Assaf Neto (2003) define como alavancagem financeira, o efeito de tomar 

numa ponta recursos de terceiros a determinado custo, aplicando-os na outra ponta 

(investimento) a outra taxa de retorno. 

O objetivo central da decisão de financiamento, segundo Assaf Neto (2003), 

envolve a determinação da melhor estrutura de financiamento da empresa, de 

maneira a preservar sua capacidade de pagamento e dispor de fundos com os 
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menores custos possíveis em relação ao retorno que se espera apurar de suas 

aplicações. 

 

2.1.3.1 Sistemas de Amortização 

 

Para a capitação desses recursos, existem várias modalidades de 

amortização, tais como: sistema americano; sistema de pagamentos variáveis; 

Sistema de Pagamento Único; Sistema de Amortização Constante (SAC); Sistema 

Price ou Francês (PRICE); Sistema de Amortização Misto (SAM) e Sistema Alemão. 

No Brasil, os dois Sistemas de Amortização mais utilizados são o Sistema de 

Amortização Constante (SAC) e o Sistema Francês – também conhecido como 

Tabela Price.      

a) Sistema Francês de Amortização 

Neste sistema as prestações são constantes. As iniciais contêm uma alta 

parcela de juros, que vão caindo geometricamente à medida que a dívida vai sendo 

saldada, ao passo que a amortização apresenta crescimento. 

b) Sistema de Amortização Constante – SAC 

Como se verifica pelo nome, esse sistema se caracteriza por amortizações 

constantes. O saldo devedor decresce sempre de um mesmo valor – a amortização. 

As prestações decrescem ao longo dos períodos. 

Souza e Clemente (1999) afirmam que do ponto de vista de custo do capital, 

os dois sistemas se equivalem, pois em ambos os casos o valor presente do fluxo de 

desembolso será igual ao valor do financiamento.  

 
2.1.4 Indicadores Financeiros – Métodos Determinísticos 

 

Decisões financeiras têm sua avaliação fundamentada nos resultados 

operacionais apurados pelas empresas e é por meio do desempenho operacional 

que é discutida a viabilidade econômica de um empreendimento (ASSAF NETO, 

2003). Para tanto, utiliza-se técnicas de análise de investimentos para determinar os 

indicadores financeiros. 

Técnica de análise de investimento está associada ao processo de geração 

de indicadores utilizados na seleção de alternativas de investimentos (SOUZA; 

CLEMENTE, 1999). A determinação dos fluxos incrementais de caixa de um novo 
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projeto pode ser considerada etapa imperativa para  o processo de análise de 

investimento. Após essa etapa é que são empregadas as técnicas de análise. 

Tais técnicas podem ser divididas em Métodos Robustos de Análise de 

Investimento  – que servem para selecionar os projetos rentáveis – e os Métodos 

Classificatórios ou de Corte – estes geram indicadores para os projetos já 

selecionados. 

Na primeira categoria estão o Valor Presente Líquido (VPL) e o Valor Anual 

Uniforme Equivalente (VAUE). Estes métodos permitem uma decisão mais acertada 

quando há mais de uma oportunidade de investimento, pois apresentam sempre a 

mesma classificação para um elenco de projetos de investimento. 

Os Métodos Classificatórios, por  sua vez, podem apresentar resultados 

contraditórios, razão pela qual são evitados na seleção inicial dos projetos. São 

Exemplos: Taxa Interna de Retorno (TIR); Índice Benefício/Custo (IBC); Taxa de 

Retorno Contábil e Pay-Back. 

 

2.1.4.1 Valor Presente Líquido – VPL  

 

O Valor Presente Líquido, conhecido também como Valor Atual Líquido – 

VAL, é a concentração de todos os valores esperados de um fluxo de caixa na data 

zero, descontado à Taxa Mínima de Atratividade – TMA, reduzido do custo do 

investimento. 

Brealey e Myers (1992) destacam quatro ações básicas para a decisão de 

investir, quais sejam: 

1. Prever os fluxos de caixa futuros; 

2. Identificar o custo de oportunidade do capital investido que deve refletir o 

valor do dinheiro no tempo e o risco envolvido no projeto; 

3. Utilizar este custo para atualizar os fluxos futuros e somá-los (VP); 

4. Calcular o Valor Presente Líquido – VPL subtraindo-se do valor presente 

o investimento inicial necessário. 

 É o critério mais recomendado por especialistas em finanças para decisão de 

investimento, pelo fato de considerar o valor do dinheiro no tempo e não ser 

influenciado por preferências do gestor ou pela rentabilidade da atividade atual.  

VPL positivo significa que o investimento vale a pena, pois o valor investido 

seria menor que a soma dos fluxos futuros descontados no tempo. Caso negativo, 



19	  
	  

optando pelo projeto, o investidor estaria ganhando menos por um investimento com 

maior risco, ou simplesmente o capital aplicado não seria remunerado. 

O seu resultado implica no valor adicional que se teria sobre o investimento 

avaliado, considerando a opção de aplicar em outro investimento à uma TMA. E é 

obtido pela fórmula: 

 

 
 

Então temos: 

 

VPL > 0   Aceitar o Projeto 

VPL < 0   Rejeitar o Projeto 

VPL = 0  O retorno será igual a outro investimento à uma TMA, disponível 

no mercado, sob menores condições de risco; 

 

O ponto crucial para uma eficiente utilização do VPL, é a definição da Taxa 

Mínima de Atratividade – TMA (custo de oportunidade do capital) ao qual os 

benefícios serão descontados, principalmente quando o fluxo é muito longo. 

 

2.1.4.2 Taxa Média de Retorno 

 

A Taxa Média de Retorno indica o retorno médio do projeto. É a divisão do 

fluxo de caixa médio do projeto pelo investimento médio. Sua simplicidade é 

demonstrada na fórmula: 

 

MédiotoInvestimen
CaixadeFluxoTMR

 
Médio   

=
 

 

Entretanto sua simplicidade implica na principal deficiência deste método; não 

considerar o valor do dinheiro no tempo. 
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2.1.4.3 Taxa Interna de Retorno – TIR  

 

Taxa Interna de Retorno é a taxa proporcionada pelo projeto. Independe da 

taxa de juros do mercado. É a taxa que remunera o investimento e “torna o Valor 

Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa igual a zero” (SOUZA; CLEMENTE, 

1999). 

A Taxa Interna de Retorno-TIR é a taxa que torna verdadeira a seguinte 

equação: 

 

 
 

Como regra geral para decidir se um investimento é atrativo financeiramente, 

tendo a TIR como referência, temos: 

 

Se TIR > TMA , logo  VPL > 0    Aceitar o Projeto 

Se TIR = TMA , logo  VPL = 0    Indiferente (Com ressalva para o risco 

inserido) 

Se TIR < TMA , logo  VPL < 0    Rejeitar o Projeto 

 

Entretanto, na existência de várias alternativas onde apenas uma será 

escolhida, o gestor não deve hierarquizar os projetos simplesmente pelo que 

apresente a maior TIR, mas sim pelo o que gere mais riqueza.  

 

2.1.4.4 Pay-Back 

 

O Período de Recuperação do Investimento (PRI) ou Pay-Back, indica o 

tempo necessário para se recuperar o investimento realizado (SOUZA; CLEMENTE, 

1999). É obtido calculando-se  o número de anos que será necessário para que os 

fluxos de caixa futuros acumulados se igualem ao valor do investimento inicial. 

Somam-se os benefícios dos fluxos de caixa até um período antes de o 

montante ser maior que o valor do investimento. À diferença restante de benefícios 

para igualar ao capital aplicado, dividi-se pelo valor do benefício do período 

seguinte. Tem-se então, deste período, o complemento do tempo total necessário 
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para a recuperação do investimento realizado.    

Se este prazo de recuperação for aceitável pelos investidores, poderá então o 

projeto ser efetivado, caso contrário será descartado.  

Souza e Clemente (1999) ponderam que as incertezas associadas a um 

projeto tendem a aumentar à medida que as previsões das receitas e dos custos se 

afastam da data focal zero. Por este motivo, o Pay-Back pode ser interpretado 

também como uma medida do grau de risco do projeto. Quanto maior o PRI, mais 

incerta estará a recuperação do capital. 

Entretanto, não se pode ter o Pay-Back como fator determinante para a 

decisão de investimento, pelo fato de ser desconsiderado tudo o que acontece após 

o período de recuperação. Isto “penaliza todos aqueles projetos que tenham receitas 

iniciais pequenas, porém crescentes ao longo da vida do projeto” (SOUZA; 

CLEMENTE, 1999, p.63). 

 

2.1.4.5 Índice Benefício/Custo – IBC 

 

Também conhecido como índice de lucratividade (IL), é a mensuração de 

quanto se ganha por cada unidade investida. Tem-se o índice benefício/custo, 

somando todos os valores presentes dos fluxos de caixas futuros e dividindo pelo 

investimento inicial. Este índice sobrepõe a eficácia do método do VPL nos casos de 

análise de mais de um investimento em que houver limitação de recursos. Para 

tanto, é preciso aferir que o IBC demonstra pelo menos a recuperação do 

investimento no projeto.  

Assim sendo, temos: 

 

IBC > 1  Aceitar o Projeto 

IBC < 1  Rejeitar o Projeto 

Logo, 

Se IBC > 1, então VPL > 1      Aceitar o Projeto 

 

Citando o exemplo de um projeto apresentar um índice de lucratividade 

1,0456 a uma taxa de 10% (TMA), significa dizer que o capital receberia uma 

remuneração de 4,56% sobre o que teria se optasse por outro investimento a 10%.  
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2.1.4.6 Análise dos Indicadores 

 

Nas decisões de investimento de projetos excludentes, deve-se atentar para a 

compatibilização dos resultados. Todos os indicativos deveriam apontar para  a 

mesma decisão. Entretanto, enquanto os Métodos Classificatórios (TIR, IBC, Pay-

Back), que trabalham com conceito de valor relativo (taxas), podem apontar para um 

determinado projeto, a efetividade, comprovada pelo VPL – que trabalha com 

conceito de valor monetário -, aponta para outro.  

Isto se justifica pelo fato, por exemplo, de um projeto com investimento inicial 

de $ 20.000,00 apresentar uma TIR de 18% e VPL $ 2.200,00, e outro projeto com 

aporte de capital de $ 50.000,00 com TIR de 12%, apresentar VPL $ 3.900,00. A 

riqueza gerada pela segunda opção de investimento é mais atrativa que a primeira. 

Este conflito nas análises de decisão de investimento é decorrente da existência de 

projetos com investimento e horizonte de planejamento diferentes. 

 
2.1.5 Análise de Investimento com Risco 

 

A análise inicial do fluxo de caixa é feita através de valores representativos 

para as variáveis consideradas, permitindo o cálculo dos indicadores determinísticos. 

Entretanto, estas variáveis  são previsões, e como tais não têm 100% de precisão. 

Por mais que o projeto seja bem elaborado e o VPL considerado o melhor 

método de decisão, eventos como as vendas futuras, custos de manutenção e 

conjuntura econômica futura, associam um certo grau de incerteza e risco ao projeto 

– podendo a previsão não se concretizar. 

O Risco se difere da incerteza pela probabilidade associada de acontecer. Ou 

seja, um evento arriscado é conhecido e tem chances de acontecer, diferente de um 

evento incerto, cujas chances de acontecer são desconhecidas. Pode ser definido 

como o potencial para a realização de retornos baixos ou até mesmo perder 

dinheiro. 

Segundo Casarotto Filho (2008), quando se conhece a distribuição de 

probabilidade dos dados, utilizando modelos probabilísticos, é possível fazer uma 

análise sob condições de risco. Entretanto, quando pouco ou nada se conhece sobre 

os dados de entrada, a análise acontece sob condições de incerteza. 

Gitman (2002) define risco como a possibilidade de perda financeira, ou mais 
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formalmente, refere-se à variabilidade dos retornos. 

Assaf Neto (2003) destaca os dois tipos de risco associados às decisões 

financeiras: risco operacional - inerente à própria atividade da empresa e às 

características do mercado em que opera -  e o risco financeiro (que reflete o risco 

associado às decisões de financiamento). Esses riscos não são tratados de forma 

independente, pois uma decisão financeira tende a afetar a outra.  

Souza e Clemente (1999) ponderam que “pode-se fazer previsão sobre o 

comportamento futuro de determinados eventos, mas não se pode determinar 

exatamente quando e em que intensidade eles deverão ocorrer.  

Num projeto de investimento o risco é refletido pela variabilidade de suas 

entradas de caixa (GITMAN, 2002). Outrossim, é importante identificar sinais de 

perigo – que poderão levar ao fracasso do empreendimento -  e medidas que 

poderão ser tomadas para reduzi-los.   

Como é sabido, os valores resultantes dos métodos determinísticos não 

passam de aproximações. A mutabilidade do ambiente em que está inserido o 

projeto pode comprometer todo o planejamento.  

Tal fragilidade pode ser reduzida com técnicas de análise que considerem a 

aleatoriedade dos elementos que compõem o fluxo de caixa. 

 

2.1.5.1 Análise de Sensibilidade 

 

A Análise de Sensibilidade é uma técnica que verifica qual o impacto nos 

indicadores financeiros, quando se varia um determinado parâmetro relevante no 

projeto. Pressupõem variáveis significativas do empreendimento, tais como Taxa 

Mínima de Atratividade, receitas, custos fixos, custos variáveis, aporte de capital 

aplicado no projeto. 

Gitman (2002) pondera que, utilizando inúmeros valores possíveis para uma 

dada variável, essa técnica é útil para se ter uma noção da variabilidade do retorno 

em resposta a mudanças na variável principal. 

Para aplicá-la, deve-se variar, uma por vez, as variáveis de entrada - para 

cima e para baixo do valor esperado - mantendo-se constante o valor estimado dos 

demais parâmetros, calculando um novo VPL para cada variação. Desta forma é 

possível detectar em qual das estimativas do projeto os indicadores são mais 

sensíveis - sinalizadas pelas situações em que provocam VPL negativo - e por isso 
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deverão ser estimadas com maior precisão, e consequentemente as informações 

relevantes para a tomada de decisão também serão melhoradas.    

Projetos muito sensíveis são mais arriscados – um erro relativamente 

pequeno na  estimativa de uma variável produzirá um VPL totalmente diferente do 

previsto. A técnica de Análise de Sensibilidade pode proporcionar uma boa 

percepção sobre o risco do projeto. Entretanto, por tratar isoladamente as variáveis - 

quando na verdade estas tendem a estarem relacionadas – a Análise de 

Sensibilidade mostra-se um quanto insegura.  

 

2.1.5.2 Análise de Cenários 

 

A Análise de Cenários consiste em variar simultaneamente mais de um 

parâmetro, examinando diversos possíveis cenários diferentes para o projeto, em 

que cada um considera uma combinação de fatores, amenizando as deficiências da 

Análise de Sensibilidade para as variáveis inter-relacionadas. “Ao invés de isolar o 

efeito da mudança em uma única variável, a análise de cenários é usada para 

avaliar o impacto, no retorno da empresa, de mudanças simultâneas em inúmeras 

variáveis.” (GITMAN, 2002,p. 342). 

Segundo Ross (2000, p. 248), análise de cenários é “a determinação do que 

acontece com as estimativas de VPL quando fazemos perguntas do tipo ´E se tal 

coisa acontecer`.”  

Esta técnica considera três tipos de cenários : Mais Provável, Otimista e 

Pessimista (MOP). Onde no primeiro cenário é utilizado o valor esperado, o mais 

provável, considerado pelos especialistas do projeto. Nos cenários Otimista e 

Pessimista, são, respectivamente, aumentados e diminuídos os valores de 

determinados parâmetros do cenário base (Mais Provável). Para cada cenário MOP 

é atribuída uma probabilidade de ocorrência. 

Com os fluxos de caixa futuros estabelecidos, é calculado o VPL 

individualmente para cada cenário e depois o VPL ponderado (somatórios dos 

valores encontrados pelas probabilidades de ocorrência de cada cenário).      

 

2.1.5.3 Árvore de Decisão 

 

Alguns projetos envolvem decisões seqüenciais, onde a decisão inicial exige 
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novas decisões no futuro. Sendo assim, as decisões futuras devem ser analisadas 

hoje. Nesse caso, a solução é melhor desenvolvida por meio de árvores de decisão, 

que, segundo Assaf Neto (2003),  destaca “as decisões seqüenciais que devem ser 

tomadas pelas empresas, e as incertezas a que essas decisões conduzem.” 

Árvores de decisão são diagramas que permitem analisar problemas que 

envolvem decisões seqüenciais, destacando os riscos e os resultados financeiros 

identificados em cada ação (ASSAF NETO, 2003).  

A estrutura da árvore, que representa o problema, é iniciada do lado esquerdo 

pela decisão inicial de investimento, formando em seguida – de forma lógica -  os 

ramos que correspondem às decisões seqüenciais, ou seja, diversas situações que 

podem ocorrer. 

O diagrama é constituído por quadrados, que simbolizam as decisões 

tomadas, e círculos que destacam os pontos de incerteza. Para cada ponto de 

incerteza estima-se a probabilidade de situação favorável e desfavorável. 

Elaborada a árvore, considerando as probabilidades de ocorrência dos 

sucessos e fracassos, calcula-se a média ponderada do VPL dos diversos pontos de 

incerteza, partindo do lado direito para o esquerdo, até então, identificar o VPL da 

decisão inicial de investimento.   

 

2.1.5.4 Simulação de Monte Carlo 

 

Simulação infere em imitar algum sistema real, ou seja, gerar cenários 

diferentes, embora possíveis, representando um conjunto de variáveis aleatórias 

dentro do espaço de probabilidade definida, com o intuito de se obter a distribuição 

probabilística dos retornos de um projeto. 

Segundo Gitman (2002), é uma abordagem comportamental baseada em 

estatística utilizada para se obter uma noção do risco, estimando os resultados 

arriscados através da aplicação de distribuições probabilísticas predeterminadas e 

números aleatórios. 

Para a construção de cenários mais consistentes a partir das distribuições de 

probabilidades das variáveis de interesse utiliza-se o método de Monte Carlo. Para 

facilitar o uso desta metodologia é recomendável um software especializado.  
Determinados os possíveis valores e comportamentos das variáveis, o 

método de Monte Carlo simula diversos possíveis cenários a partir de um 
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mecanismo gerador de dados para a variável aleatória de interesse, identificando a 

distribuição e características dos possíveis valores de uma variável dependente. 

Entretanto, como ponderado por Casarotto Filho (2008), deve-se ter muito 

cuidado ao definir tipos e parâmetros de distribuição de cada variável para não obter 

resultados inúteis. 
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3 PROCESSO PRODUTIVO DO COURO 

 

O processo produtivo do couro é caracterizado por vários procedimentos  que 

dão origem, em suas respectivas etapas, aos três estágios principais do couro, quais 

sejam: Wet Blue, Semi-acabado e Acabado. De tal forma que o semi-acabado é 

processado a partir do wet blue e o couro acabado tem o semi-acabado como sua 

base. Em ordem relacionamos os principais procedimentos do processo produtivo de 

um curtume de acordo com o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro de 

Portugal – CTIC (2011) e Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de 

São Paulo – CETESB (2005): 

� Bater sal 

É uma operação introduzida mais recentemente, que surgiu para diminuir a 

concentração de cloretos nos efluentes de curtumes, que recebem a pele 

conservada com sal. Consiste em bater a pele em equipamento designado para este 

fim, fulão de bater, onde o sal superficial é retirado por ação mecânica. A operação 

de bater sal serve, também, para padronizar o remolho. 

� Remolho 

O remolho pode ser conceituado como processo de limpeza e reidratação das 

peles. Os principais objetivos do remolho são: interromper a conservação da pele e 

retorná-la, o máximo possível, ao estado de pele fresca; reidratar a pele 

uniformemente em toda a sua superfície e espessura; extrair as proteínas 

globulares; retirar os produtos químicos eventualmente adicionados durante a 

conservação; extrair materiais (como sangue, sujeiras e esterco) e preparar as peles 

adequadamente para as operações e processos seguintes. 

� Depilação/ caleiro 

O processo de depilação e caleiro são feito para atender os seguintes 

objetivos: retirar o pêlo ou a lã da pele, remover a epiderme, intumescer e separar as 

fibras e fibrilas do colágeno, continuar o desengraxe que tem início no remolho e 

modificar as moléculas de colágeno, transformando alguns grupos reativos e 



28	  
	  

algumas ligações entre as fibras. A consecução dos objetivos citados é fundamental 

para a obtenção de couros de qualidade, entretanto para peles em que se deseja 

preservar a epiderme e os pêlos ou a lã, devem-se empregar sistemas adequados 

de trabalho, sem depilação. 

� Descarne 

O descarne tem por objetivo eliminar os materiais aderidos ao carnal (tecido 

subcutâneo e adiposo). Sua finalidade é facilitar a penetração dos produtos químicos 

aplicados em etapas posteriores. Antes do descarne, a pele geralmente sofre 

recortes visando aparar e remover apêndices que não foram removidos no 

matadouro ou frigorífico. 

� Divisão 

Em seguida ao descarne, a pele é submetida à divisão em duas camadas: a 

camada superior (flor) e a inferior (raspa). Deve-se observar que há perda da 

espessura das camadas assim obtidas em etapas posteriores. Por esta razão, a 

espessura da divisão deve ser 25% maior que a desejada no material pronto. A 

espessura é medida em décimos de milímetros (linhas). 

� Descalcinação 

Este processo remove as substâncias alcalinas depositadas ou quimicamente 

combinadas à pele. Na desencalagem, são utilizados agentes que reagem com a 

cal, dando origem a produtos de grande solubilidade facilmente removíveis por 

lavagem.  

� Purga 

A purga age sobre as peles retirando materiais queratinosos degradados, 

desdobrando gorduras em ácidos graxos e glicerol e decompondo fibroblastos. Na 

purga, enzimas proteolíticas limpam a pele dos restos de epiderme, pêlo e gordura, 

originando uma flor mais fina e sedosa. Peles não submetidas a tratamento de purga 

apresentam tato áspero, com acentuação de certos defeitos nas operações 

complementares. 
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� Píquel 

O píquel tem por objetivo preparar as fibras colágenas para uma fácil 

penetração do curtente cromo. Para tal, o píquel deve acidificar a pele. A operação 

de píquel é muito importante para a etapa seguinte que é o curtimento. 

� Curtimento 

Nesta etapa, ocorre o aumento da estabilidade de todo o sistema do 

colágeno, diminui a capacidade de intumescimento do mesmo, aumenta a 

temperatura de retração e o couro é estabilizado face às enzimas e aos 

microrganismos. Devido à grande variedade de couros, é fácil supor que são muitos 

os tipos possíveis de curtimento existentes, sendo o mais utilizado o curtimento ao 

cromo. 

� Enxugamento  

O enxugamento é uma etapa mecânica que elimina o excesso de água para 

facilitar o rebaixamento do couro. 

� Rebaixamento 

No rebaixamento, o couro passa por uma máquina que uniformiza a 

espessura do couro, esta etapa é conhecida por gerar uma elevada quantidade de 

resíduo sólido (farelo de wet-blue) . 

� Recurtimento 

O recurtimento ou acabamento molhado compreende as seguintes etapas: 

a. Lavagem ácida (em couros curtidos com sais de cromo): para eliminação de 

depósitos de sais curtentes presentes na superfície;  

b. Neutralização: para ajustar o pH do couro e abrandar a sua carga catiônica;  

c. Recurtimento: nesta etapa, definem-se parte das características físico-

mecânicas, tais como maciez, elasticidade, enchimento e algumas 

características da flor, como: toque, tamanho do poro da flor, etc;  
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d. Tingimento: esta etapa é executada com o objetivo de melhorar o aspecto 

conferindo cor aos couros;  

e. Engraxe: esta etapa influi, acentuadamente, em algumas características, tais 

como a resistência à tração e a impermeabilidade, maciez, flexibilidade, toque 

e elasticidade do couro.  

� Secagem 

Após o recurtimento, são realizadas etapas que envolvem a eliminação de 

água por ação mecânica e secagem, assim como etapas de pré-acabamento: 

a. Máquina de enxugar e estirar: os couros são submetidos à operação de 

estiramento e enxugamento, visando abrir e alisar o couro e eliminar o 

excesso de água;  

b. Secagem: existem diferentes sistemas de secagem, cada um apresentando 

suas particularidades e vantagens, como ganho de área, maciez, lisura de flor 

e etc;  

c. Condicionamento: consiste na reposição de água, visando atingir a 

percentagem adequada que permita a execução do trabalho mecânico de 

amaciamento sem afetar as fibras do couro;  

d. Secagem final estirada (em alguns casos): realizada após o amaciamento dos 

couros;  

� Lixamento 

Etapa realizada de acordo com o tipo de couro  com o objetivo de efetuar uma 

correção, com a atenuação de defeitos ou a diminuição do tamanho dos poros;  

� Acabamento 

O acabamento praticamente constitui a última etapa do processamento. São 

aplicadas composições de produtos sobre a flor do couro por meio de pistolas ou 

equipamento especial. A principal finalidade do acabamento é a de melhorar o 

aspecto e servir, ao mesmo tempo, como proteção para o couro. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como demarcação fazer uma análise de investimento 

sob condições de risco, fazendo uso dos métodos determinísticos e da simulação de 

Monte Carlo, através da análise de cenários. Utilizando o setor de couro como 

ambiente de estudo, foi elaborado projeto de investimento em um curtume para 

produção de couros para estofamento. Este projeto serviu de base para a criação de 

outros dois projetos com capacidade produtiva diferentes, para uma melhor 

demonstração da decisão de investimento, ou seja, nas mesmas condições de 

mercado, porém com plantas industriais diferentes (capacidade de produção), qual a 

melhor opção de investimento? Projeto A, B ou C? 

Com o intuito de desenvolver um trabalho que realmente represente uma 

informação útil e com a característica da prudência quanto ao risco envolvido, fez-se 

aqui o uso de uma metodologia que consiga mensurar, com certo grau de 

confiabilidade, as incertezas ambientais, fazendo uso da simulação de Monte Carlo -  

reafirmando a importância da prudência à medida que mensura o risco - 

conjecturando a realidade de um conjunto de possibilidades futuras; ao invés de 

considerar apenas um valor fechado  - o Mais Provável – para os resultados futuros 

do investimento.  

Simulação designa um método analítico destinado a imitar um sistema real. A 

simulação de Monte Carlo gera, aleatoriamente e inúmeras vezes – neste caso 

quinhentas vezes - valores para as variáveis de incerteza, de modo a simular um 

modelo.  

Para a aplicação do método de Monte Carlo em cada projeto, foi utilizado um 

software de análise de risco para fazer a simulação, levando em conta as variáveis 

de incerteza. Para tanto, foram criados parâmetros para os cenários MOP – Mais 

Provável, Otimista e Pessimista. Parâmetros estes indicados por especialistas do 

setor – associações de classe, fornecedores de máquinas e equipamentos, agentes 

comerciais, fornecedores de produtos químicos e técnicos da área. Segundo 

Cesarotto Filho (2008), é necessário ponderar bem os parâmetros para não se obter 

resultados fora da realidade. 

Para cada projeto, foram identificados variáveis de incerteza que poderiam 

influenciar positiva ou negativamente no investimento. A tabela 04 mostra as 

variáveis de incerteza e os parâmetros utilizados para a simulação de Monte Carlo. 
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Tabela 04 – Parâmetros de incertezas  

Mais Provável Otimista Pessimista
Demanda (m2)
Projeto Curtume A 2.880.000                 3.600.000            1.929.600         
Projeto Curtume B 4.800.000                 6.000.000            3.216.000         
Projeto Curtume C 9.600.000                 12.000.000          6.432.000         
Preço de Venda
Wet blue 18,00R$                   22,00R$              13,00R$           
Semi-acabado 24,00R$                   30,00R$              16,00R$           
Acabado 45,00R$                   56,00R$              35,00R$           
Preço do couro Salgado 2,00R$                     1,30R$                2,70R$             

Cenários MOPVariáveis

 
Fonte: Próprio autor 

 

Após gerar a simulação com 500 iterações, foram obtidos gráficos dos 

resultados. A partir destes gráficos foi possível analisar o risco de cada projeto, 

através das probabilidades de sucesso. Contribuindo assim para a decisão de 

investir ou não. 

O potencial do mercado, bem como parâmetros utilizados para dimensionar 

os investimentos necessários – aqui incluindo-se  tipo/qualidade do investimento, 

quantidades e valores - custos fixos e variáveis, composição dos produtos finais, 

capital de giro, foram estabelecidos a partir de entrevistas informais com 

especialistas, fornecedores, associações de classe e órgãos competentes para 

elaborar estatísticas. O serviço da dívida e valores provenientes de recursos próprios 

foram estabelecidos pelo o autor deste estudo, levando em conta a taxa de juros 

usualmente praticada no mercado – para projetos de tal grandeza.  

Estabelecidos os quantitativos, os investimentos foram elencados 

considerando as necessidades das diferentes rubricas de capital nos valores para os 

três projetos na Tabela 05. 

 

Tabela 05 – Investimentos  

Curtume A Curtume B Curtume C
Máquinas e Equipamentos 10.357.500,00         14.132.800,00         24.375.200,00           
Móveis e Utensílios 124.400,00              148.200,00              199.300,00                
Material de Informática 604.500,00              630.000,00              659.000,00                
Edificações 35.000.000,00         50.120.000,00         84.000.000,00           
Gastos Preliminares 720.000,00              720.000,00              720.000,00                
TOTAL 46.806.400,00R$    65.751.000,00R$    109.953.500,00R$     

Projetos

 
Fonte: Próprio autor 
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As receitas foram programadas conforme Tabela 06. 

 

Tabela 06 – Programa Anual de Produção e Vendas  
QUANT. VALOR QUANT. VALOR QUANT. VALOR

Projeto Curtume A
COURO WET-BLUE 360.000     M2 18,00R$  180.000    3.240.000,00R$       288.000    5.184.000,00R$       360.000    6.480.000,00R$       
COURO SEMI-ACABADO 1.080.000  M2 24,00R$  540.000    12.960.000,00R$     864.000    20.736.000,00R$     1.080.000 25.920.000,00R$     
COURO ACABADO 1.440.000  M2 45,00R$  720.000    32.400.000,00R$     1.152.000 51.840.000,00R$     1.440.000 64.800.000,00R$     
Total 2.880.000  1.440.000 48.600.000,00R$     2.304.000 77.760.000,00R$     2.880.000 97.200.000,00R$     
Projeto Curtume B
COURO WET-BLUE 600.000     M2 18,00R$  300.000    5.400.000,00R$       480.000    8.640.000,00R$       600.000    10.800.000,00R$     
COURO SEMI-ACABADO 1.800.000  M2 24,00R$  900.000    21.600.000,00R$     1.440.000 34.560.000,00R$     1.800.000 43.200.000,00R$     
COURO ACABADO 2.400.000  M2 45,00R$  1.200.000 54.000.000,00R$     1.920.000 86.400.000,00R$     2.400.000 108.000.000,00R$   
Total 4.800.000  2.400.000 81.000.000,00R$     3.840.000 129.600.000,00R$   4.800.000 162.000.000,00R$   
Projeto Curtume C
COURO WET-BLUE 1.200.000  M2 18,00R$  600.000    10.800.000,00R$     960.000    17.280.000,00R$     1.200.000 21.600.000,00R$     
COURO SEMI-ACABADO 3.600.000  M2 24,00R$  1.800.000 43.200.000,00R$     2.880.000 69.120.000,00R$     3.600.000 86.400.000,00R$     
COURO ACABADO 4.800.000  M2 45,00R$  2.400.000 108.000.000,00R$   3.840.000 172.800.000,00R$   4.800.000 216.000.000,00R$   
Total 9.600.000  4.800.000 162.000.000,00R$   7.680.000 259.200.000,00R$   9.600.000 324.000.000,00R$   

PRODUTO ANO 01 ANO 02 ANO 03 E SEGUINTESCAPAC. 
INSTALAD

UND PRÇ

 
Fonte: Próprio autor 

 

Os custos fixos são apresentados na Tabela 07.  

 

Tabela 07 – Custos Fixos  

Curtume A Curtume B Curtume C
Depreciação 2.649.690,00           3.642.900,00           6.037.116,67             
Manutenção 348.746,30              481.788,40              805.796,60                
Seguro 220.913,80              304.584,40              509.330,60                
Mão-de-obra Fixa 4.471.632,00           5.061.312,00           5.746.032,00             
Outros Fixos 646.500,00              928.720,00              1.606.000,00             
TOTAL 8.337.482,10R$      10.419.304,80R$    14.704.275,87R$       

Projetos

 
Fonte: Próprio autor 

 

Para este projeto pressupõe-se a comercialização  de couros em seus três 

estágios produtivos: wet blue, semi-acabado e acabado. Partindo deste requisito, se 

faz necessária para o wet blue, uma produção que supra sua meta de  

comercialização, bem como a quantidade demandada para a comercialização do 

semi-acabado e do couro acabado. Assim como o semi-acabado deve ter sua 

produção voltada à atender suas vendas e o quantum que servirá de base para o 

acabado. Dessa maneira os custos variáveis foram alocados conforme apresentados 

nas Tabelas 08 e 09. 
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Tabela 08 – Matérias-Primas e Materiais Secundários  
PRODUÇÃO QUANT. VALOR PRODUÇÃO QUANT. VALOR PRODUÇÃO QUANT. VALOR

PROJETO CURTUME A
Couro Wet-blue m2 360.000        14,80R$   180.000     288.000     360.000     

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       1.260.000      2.520.000,00R$       2.016.000      4.032.000,00R$       2.520.000      5.040.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       36.000           144.000,00R$          57.600           230.400,00R$          72.000           288.000,00R$          

Total 2.664.000,00R$       4.262.400,00R$       5.328.000,00R$       
Couro Semi-acabado m2 1.080.000     17,20R$   540.000     864.000     1.080.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       3.780.000    7.560.000,00R$       6.048.000    12.096.000,00R$     7.560.000    15.120.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       108.000       432.000,00R$          172.800       691.200,00R$          216.000       864.000,00R$          
PRODUTOS QUÍMICOS TING. kg 0,12 20,00R$   64.800         1.296.000,00R$       103.680       2.073.600,00R$       129.600       2.592.000,00R$       

Total 9.288.000,00R$       14.860.800,00R$     18.576.000,00R$     
Couro Acabado m2 1.440.000     30,64R$   720.000     1.152.000  1.440.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       5.040.000      10.080.000,00R$     8.064.000      16.128.000,00R$     10.080.000    20.160.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       144.000         576.000,00R$          230.400         921.600,00R$          288.000         1.152.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS TING. kg 0,12 20,00R$   86.400           1.728.000,00R$       138.240         2.764.800,00R$       172.800         3.456.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS ACAB. kg 0,2 35,00R$     144.000         5.040.000,00R$       230.400         8.064.000,00R$       288.000         10.080.000,00R$     

AGENTE DE TOQUE kg 0,2 32,00R$     144.000         4.608.000,00R$       230.400         7.372.800,00R$       288.000         9.216.000,00R$       
MATERIAL  SECUNDARIO -R$                      

LONA PLASTICA 1 mt 0,007 1,20R$       5.040             6.048,00R$              8.064             9.676,80R$              10.080           12.096,00R$            
PALLET2 und 0,002 15,00R$     1.440             21.600,00R$            2.304             34.560,00R$            2.880             43.200,00R$            

Total 22.059.648,00R$     35.295.436,80R$     44.119.296,00R$     
TOTAL GERAL 2.880.000       1.440.000    34.011.648,00R$     2.304.000    54.418.636,80R$     2.880.000    68.023.296,00R$     

PROJETO CURTUME B
Couro Wet-blue m2 600.000        14,80R$   300.000     480.000     600.000     

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       2.100.000      4.200.000,00R$       3.360.000      6.720.000,00R$       4.200.000      8.400.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       60.000           240.000,00R$          96.000           384.000,00R$          120.000         480.000,00R$          

Total 4.440.000,00R$       7.104.000,00R$       8.880.000,00R$       
Couro Semi-acabado m2 1.800.000     17,20R$   900.000     1.440.000  1.800.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       6.300.000    12.600.000,00R$     10.080.000  20.160.000,00R$     12.600.000  25.200.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       180.000       720.000,00R$          288.000       1.152.000,00R$       360.000       1.440.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS TING. kg 0,12 20,00R$   108.000       2.160.000,00R$       172.800       3.456.000,00R$       216.000       4.320.000,00R$       

Total 15.480.000,00R$     24.768.000,00R$     30.960.000,00R$     
Couro Acabado m2 2.400.000     30,64R$   1.200.000  1.920.000  2.400.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       8.400.000      16.800.000,00R$     13.440.000    26.880.000,00R$     16.800.000    33.600.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       240.000         960.000,00R$          384.000         1.536.000,00R$       480.000         1.920.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS TING. kg 0,12 20,00R$   144.000         2.880.000,00R$       230.400         4.608.000,00R$       288.000         5.760.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS ACAB. kg 0,2 35,00R$     240.000         8.400.000,00R$       384.000         13.440.000,00R$     480.000         16.800.000,00R$     

AGENTE DE TOQUE kg 0,2 32,00R$     240.000         7.680.000,00R$       384.000         12.288.000,00R$     480.000         15.360.000,00R$     
MATERIAL  SECUNDARIO -R$                      

LONA PLASTICA 1 mt 0,007 1,20R$       8.400             10.080,00R$            13.440           16.128,00R$            16.800           20.160,00R$            
PALLET2 und 0,002 15,00R$     2.400             36.000,00R$            3.840             57.600,00R$            4.800             72.000,00R$            

Total 36.766.080,00R$     58.825.728,00R$     73.532.160,00R$     
TOTAL GERAL 4.800.000       2.400.000    56.686.080,00R$     3.840.000    90.697.728,00R$     4.800.000    113.372.160,00R$   

PROJETO CURTUME C
Couro Wet-blue m2 1.200.000     14,80R$   600.000     960.000     1.200.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       4.200.000      8.400.000,00R$       6.720.000      13.440.000,00R$     8.400.000      16.800.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       120.000         480.000,00R$          192.000         768.000,00R$          240.000         960.000,00R$          

Total 8.880.000,00R$       14.208.000,00R$     17.760.000,00R$     
Couro Semi-acabado m2 3.600.000     17,20R$   1.800.000  2.880.000  3.600.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       12.600.000  25.200.000,00R$     20.160.000  40.320.000,00R$     25.200.000  50.400.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       360.000       1.440.000,00R$       576.000       2.304.000,00R$       720.000       2.880.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS TING. kg 0,12 20,00R$   216.000       4.320.000,00R$       345.600       6.912.000,00R$       432.000       8.640.000,00R$       

Total 30.960.000,00R$     49.536.000,00R$     61.920.000,00R$     
Couro Acabado m2 4.800.000     30,64R$   2.400.000  3.840.000  4.800.000  

COURO SALGADO kg 7 2,00R$       16.800.000    33.600.000,00R$     26.880.000    53.760.000,00R$     33.600.000    67.200.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS CURT. kg 0,2 4,00R$       480.000         1.920.000,00R$       768.000         3.072.000,00R$       960.000         3.840.000,00R$       
PRODUTOS QUÍMICOS TING. kg 0,12 20,00R$   288.000         5.760.000,00R$       460.800         9.216.000,00R$       576.000         11.520.000,00R$     
PRODUTOS QUÍMICOS ACAB. kg 0,2 35,00R$     480.000         16.800.000,00R$     768.000         26.880.000,00R$     960.000         33.600.000,00R$     

AGENTE DE TOQUE kg 0,2 32,00R$     480.000         15.360.000,00R$     768.000         24.576.000,00R$     960.000         30.720.000,00R$     
MATERIAL  SECUNDARIO -R$                      

LONA PLASTICA 1 mt 0,007 1,20R$       16.800           20.160,00R$            26.880           32.256,00R$            33.600           40.320,00R$            
PALLET2 und 0,002 15,00R$     4.800             72.000,00R$            7.680             115.200,00R$          9.600             144.000,00R$          

Total 73.532.160,00R$     117.651.456,00R$   147.064.320,00R$   
TOTAL GERAL 9.600.000       4.800.000    113.372.160,00R$   7.680.000    181.395.456,00R$   9.600.000    226.744.320,00R$   

ANO 03 E SEGUINTESANO 02PRODUTO CAPAC. 
INSTALADA

CUSTOUND TX 
CONS.

ANO 01

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 09 – Custos Variáveis  
ANO 01 ANO 02 ANO 03 E SEG.
VALOR VALOR VALOR

Projeto Curtume A
Mão-de-obra Variável 1.555.200,00           2.345.760,00           3.045.600,00           
Impostos 1.773.900,00           2.838.240,00           3.547.800,00           
Frete Sobre Compras 1.700.582,40           2.720.931,84           3.401.164,80           
Comissão Sobre Vendas 1.458.000,00           2.332.800,00           2.916.000,00           
Total 6.487.682,40R$       10.237.731,84R$     12.910.564,80R$     
Projeto Curtume B
Mão-de-obra Variável 1.969.920,00           3.058.560,00           3.926.880,00           
Impostos 2.956.500,00           4.730.400,00           5.913.000,00           
Frete Sobre Compras 2.834.304,00           4.534.886,40           5.668.608,00           
Comissão Sobre Vendas 2.430.000,00           3.888.000,00           4.860.000,00           
Total 10.190.724,00R$     16.211.846,40R$     20.368.488,00R$     
Projeto Curtume C
Mão-de-obra Variável 3.278.880,00           5.204.736,00           6.557.760,00           
Impostos 5.913.000,00           9.460.800,00           11.826.000,00         
Frete Sobre Compras 5.668.608,00           9.069.772,80           11.337.216,00         
Comissão Sobre Vendas 4.860.000,00           7.776.000,00           9.720.000,00           
Total 19.720.488,00R$     31.511.308,80R$     39.440.976,00R$     

PRODUTO

 
Fonte: Próprio autor 

 
Os parâmetros utilizados para identificar a necessidade de capital de giro, 

definir fontes e usos bem como calcular o serviço da dívida foram os mesmos para 

as três opções de projeto. 

A metodologia utilizada para a análise do investimento foi a Simulação de 

Monte Carlo. Identificando parâmetros para as variáveis de incerteza, foi possível 

mensurar o risco de cada projeto. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos serão mostrados através de duas perspectivas, a 

saber: análise determinística – considerando o cenário mais provável – e análise de 

risco, sob a simulação de Monte Carlo. 

 

5.1 ANÁLISE DETERMINÍSTICA 

 

Observando-se os resultados da análise de investimento de forma 

determinística, nota-se que o projeto para implantação de um curtume pode ser um 

investimento de boa rentabilidade. De acordo com os projetos elaborados - tomando 

como Taxa Mínima de Atratividade – TMA 11% para os três projetos - foram obtidos 

os seguintes resultados para os métodos determinísticos no cenário mais provável 

(Tabelas 10 e 11). 

 

Tabela 10 – Parâmetros de Viabilidade  

Método Curtume A Curtume B Curtume C
VPL (2.109.424,64)R$     24.546.304,18R$    88.705.672,52R$    
TIR 8,33% 32,15% 53,59%

PAY-BACK                              -   4,04 2,03
IBC (IL) 0,82                         2,40                         3,91                         

TMR 19,33% 46,33% 72,43%

Projetado

Fonte: Próprio autor 
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Tabela 11 – Fluxo de Caixa  
ZERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROJETO A
Entradas 48.600.000,00R$     77.760.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     97.200.000,00R$     
WET-BLUE 3.240.000,00R$       5.184.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       6.480.000,00R$       
SEMI-ACABADO 12.960.000,00R$     20.736.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     25.920.000,00R$     
COURO ACABADO 32.400.000,00R$     51.840.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     64.800.000,00R$     
Saídas 52.197.883,63R$     76.354.921,87R$     100.634.964,33R$   100.074.785,81R$   99.514.607,29R$     98.954.428,77R$     98.394.250,24R$     97.834.071,72R$     89.271.342,90R$     89.271.342,90R$     
CUSTO FIXO 8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       8.337.482,10R$       
CUSTO VARIAVEL 40.499.330,40R$     64.656.368,64R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     80.933.860,80R$     
AMORT E JUROS 3.361.071,13R$       3.361.071,13R$       11.363.621,43R$     10.803.442,91R$     10.243.264,39R$     9.683.085,87R$       9.122.907,34R$       8.562.728,82R$       
Fluxo Antes do IR (3.597.883,63)R$      1.405.078,13R$       (3.434.964,33)R$      (2.874.785,81)R$      (2.314.607,29)R$      (1.754.428,77)R$      (1.194.250,24)R$      (634.071,72)R$         7.928.657,10R$       7.928.657,10R$       
IR (27,5%) -R$                      386.396,49R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.180.380,70R$       2.180.380,70R$       
DEPRECIAÇÃO 2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       2.649.690,00R$       
Investimentos 12.003.825,45R$    
FIXOS E NÃO FIXOS 9.361.280,00R$      
CAPITAL DE GIRO 2.642.545,45R$      
Fluxo de Caixa (12.003.825,45)R$   (948.193,63)R$         3.668.371,65R$       (785.274,33)R$         (225.095,81)R$         335.082,71R$          895.261,23R$          1.455.439,76R$       2.015.618,28R$       8.397.966,40R$       8.397.966,40R$       

PROJETO B
Entradas 81.000.000,00R$     129.600.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   162.000.000,00R$   
WET-BLUE 5.400.000,00R$       8.640.000,00R$       10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     10.800.000,00R$     
SEMI-ACABADO 21.600.000,00R$     34.560.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     43.200.000,00R$     
COURO ACABADO 54.000.000,00R$     86.400.000,00R$     108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   108.000.000,00R$   
Saídas 82.189.457,41R$     122.222.227,81R$   160.704.131,44R$   159.888.573,33R$   159.073.015,23R$   158.257.457,13R$   157.441.899,03R$   156.626.340,93R$   144.159.952,80R$   144.159.952,80R$   
CUSTO FIXO 10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     10.419.304,80R$     
CUSTO VARIAVEL 66.876.804,00R$     106.909.574,40R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   133.740.648,00R$   
AMORT E JUROS 4.893.348,61R$       4.893.348,61R$       16.544.178,64R$     15.728.620,53R$     14.913.062,43R$     14.097.504,33R$     13.281.946,23R$     12.466.388,13R$     
Fluxo Antes do IR (1.189.457,41)R$      7.377.772,19R$       1.295.868,56R$       2.111.426,67R$       2.926.984,77R$       3.742.542,87R$       4.558.100,97R$       5.373.659,07R$       17.840.047,20R$     17.840.047,20R$     
IR (27,5%) -R$                      2.028.887,35R$       356.363,86R$          580.642,33R$          804.920,81R$          1.029.199,29R$       1.253.477,77R$       1.477.756,25R$       4.906.012,98R$       4.906.012,98R$       
DEPRECIAÇÃO 3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       3.642.900,00R$       
Investimentos 17.476.245,04R$    
FIXOS E NÃO FIXOS 13.150.200,00R$    
CAPITAL DE GIRO 4.326.045,04R$      
Fluxo de Caixa (17.476.245,04)R$   2.453.442,59R$       8.991.784,84R$       4.582.404,71R$       5.173.684,33R$       5.764.963,96R$       6.356.243,58R$       6.947.523,20R$       7.538.802,83R$       16.576.934,22R$     16.576.934,22R$     

PROJETO C
Entradas 162.000.000,00R$   259.200.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   324.000.000,00R$   
WET-BLUE 10.800.000,00R$     17.280.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     21.600.000,00R$     
SEMI-ACABADO 43.200.000,00R$     69.120.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     86.400.000,00R$     
COURO ACABADO 108.000.000,00R$   172.800.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   216.000.000,00R$   
Saídas 156.342.088,00R$   236.156.204,80R$   309.780.364,90R$   308.356.170,88R$   306.931.976,86R$   305.507.782,83R$   304.083.588,81R$   302.659.394,79R$   280.889.571,87R$   280.889.571,87R$   
CUSTO FIXO 14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     14.704.275,87R$     
CUSTO VARIAVEL 133.092.648,00R$   212.906.764,80R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   266.185.296,00R$   
AMORT E JUROS 8.545.164,14R$       8.545.164,14R$       28.890.793,04R$     27.466.599,01R$     26.042.404,99R$     24.618.210,97R$     23.194.016,94R$     21.769.822,92R$     
Fluxo Antes do IR 5.657.912,00R$       23.043.795,20R$     14.219.635,10R$     15.643.829,12R$     17.068.023,14R$     18.492.217,17R$     19.916.411,19R$     21.340.605,21R$     43.110.428,13R$     43.110.428,13R$     
IR (27,5%) 1.555.925,80R$       6.337.043,68R$       3.910.399,65R$       4.302.053,01R$       4.693.706,36R$       5.085.359,72R$       5.477.013,08R$       5.868.666,43R$       11.855.367,74R$     11.855.367,74R$     
DEPRECIAÇÃO 6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       6.037.116,67R$       
Investimentos 30.518.443,35R$    
FIXOS E NÃO FIXOS 21.990.700,00R$    
CAPITAL DE GIRO 8.527.743,35R$      
Fluxo de Caixa (30.518.443,35)R$   10.139.102,86R$     22.743.868,18R$     16.346.352,11R$     17.378.892,78R$     18.411.433,45R$     19.443.974,11R$     20.476.514,78R$     21.509.055,45R$     37.292.177,06R$     37.292.177,06R$     

ANOS

 
Fonte: Próprio autor 

 

Analisando inicialmente o projeto A, nota-se que o investimento não é atrativo, 

pois a TIR projetada é menor do que a TMA e o VPL apresentou resultado negativo. 

Esse projeto deve ser descartado.  

É possível observar que nos projetos A e B, embora se utilizem de plantas 

industriais de menor capacidade produtiva, há uma exigência mínima de maquinário 

para o seu pleno processo produtivo. Isso se explica pelo fato de que cada etapa do 

processo produtivo necessita de pelo menos uma máquina para curtir o couro. É o 

caso da operação de secagem. A planta do curtume B utiliza nessa etapa um 

Toggling para processar 960.000 couros/ano. O projeto A, embora com capacidade 

produtiva bem menor – de 576.000 couros/ano – também necessita de um Toggling 

do mesmo porte, considerando que pressupomos neste trabalho curtumes para 

produção de peles inteiras, que exigem máquinas de maior porte existentes no 

mercado. 

Deste modo, os investidores deveriam optar pelo projeto B ou C, que 
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apresentaram resultados positivos para todos os indicadores de viabilidade 

financeira e tempo de retorno do investimento (Pay-Back) condizente com o 

aceitável para o setor. 

Entretanto - pressupondo capacidade dos investidores em captar recursos - a 

opção de investir no projeto do Curtume C mostra-se mais atrativa considerando que 

gerou os melhores resultados, tornando o projeto mais favorável ao investimento, 

pois há uma geração maior de riquezas.   

 

5.2 ANÁLISE DE RISCO 

 

Para uma melhor análise dos resultados obtidos com a simulação de Monte 

Carlo – com o auxílio do software - subdividimos os resultados nas três opções de 

investimento: Projeto A, Projeto B e Projeto C. 

 
5.2.1 Projeto A 

 
Conforme já analisado, o projeto para a implantação do curtume A, 

considerando o cenário mais provável, não se mostra viável. Tal afirmativa é 

confirmada na simulação de Monte Carlo. O Gráfico 02 reafirma a inviabilidade do 

projeto, tendo como indicador o VPL projetado. 

 
Gráfico 02 – Probabilidade VPL Projetado Curtume A 

 
Fonte: @RISK 
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5.2.2 Projeto B 

 

Com investimento de R$ 65.751.000,00 e capacidade para processar 

4.800.000 m2 por ano, o projeto para o curtume B apresenta, no cenário mais 

provável, um ganho de capital de 32,15%. Quando analisamos a probabilidade deste 

cenário se confirmar, notamos que há  66,5% de chance de acontecer (Gráfico 03). 

 
Gráfico 03 – Probabilidade TIR Projetado Curtume B 

 
Fonte: @RISK 

 

O VPL favorável ao projeto, apresentado na Tabela 10, se confirma em 46,8% 

das iterações realizadas na simulação, de acordo com o Gráfico 04. 
 
Gráfico 04 – Probabilidade VPL Projetado Curtume B 

 
Fonte: @RISK 
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Quanto ao Pay-Back projetado, o mais provável é que fique entre um e seis 

anos (Gráfico 05). Para um retorno do investimento em até quatro anos a 

probabilidade é de 75,6% (Gráfico 06). 

 
Gráfico 05 – Probabilidade PAY-BACK Projetado Curtume B 

 
Fonte: @RISK 

 

Gráfico 06 – Probabilidade PAY-BACK Projetado – até quatro anos -  Curtume B 

 
Fonte: @RISK 

  

Analisando o Índice Benefício / Custo – IBC do curtume B, no cenário mais 

provável, os investidores estariam ganhando 140% a mais que a TMA, se optassem 

por esse projeto. O Gráfico 07 explicita a chance desta situação se confirmar. 
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Gráfico 07 – Probabilidade IBC Projetado Curtume B 

 
Fonte: @RISK 

 

5.2.3 Projeto C 

 

O projeto do curtume C é o que apresenta valores mais vultosos. Com 

investimentos da ordem de R$ 109 milhões e capacidade para produzir 7.273 

couros/dia (9.600.000 m2/ano), pode gerar um faturamento de R$ 324 milhões anual.  

No entanto, apesar do cenário mais provável prever resultados positivos e 

favoráveis, o risco agregado pode ser considerado alto dependendo do perfil do 

investidor. Para o projeto C, a probabilidade do investimento apresentar VPL entre -

152 a 265 milhões de reais (Gráfico 08) é de 90%. 

 
Gráfico 08 – Probabilidade VPL Projetado Curtume C 

 
Fonte: @RISK 
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O Gráfico 09 apresenta a probabilidade de o investimento obter um VPL 

positivo - podendo chegar até R$ 415 milhões. Dentro das condições de incerteza, a 

probabilidade para VPL>0 é de 73,6%. 

 
Gráfico 09 – Probabilidade VPL Projetado Positivo Curtume C 

 
Fonte: @RISK 

 

Para o investimento previsto do referido projeto, avaliado em R$ 

109.953.500,00 a chance de - num prazo de dez anos - obter um acréscimo do 

capital investido da ordem de R$ 100 milhões é de 42,8% (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10 – Probabilidade VPL Projetado – 10 anos - Curtume C 

 
Fonte: @RISK 
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O Gráfico 11 indica que há 90% de chance deste projeto remunerar os 

investidores a uma TIR que pode ficar entre 7,6% e 126,6%. 

 
Gráfico 11 – Probabilidade TIR Projetado Curtume C 

 
Fonte: @RISK 

 

Para os investidores obterem uma TIR maior que a TMA – aqui considerada 

em 11% - há uma probabilidade de 91% conforme se observa no Gráfico 12. 

 
Gráfico 12 – Probabilidade TIR Projetado > TMA Curtume C 

 
Fonte: @RISK 
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O Pay-Back projetado para o Curtume C ficou, com 90% de chance, entre um 

ano e um mês e quatro anos e dez meses (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13 – Probabilidade Pay-Back Projetado Curtume C 

 
Fonte: @RISK 

 

Analisando o Gráfico 14 podemos observar que a chance, nesse projeto, do 

capital investido ser remunerado em até dois anos é de 64,4%. 

 
Gráfico 14 – Probabilidade Pay-Back Projetado ≤ Dois Anos Curtume C 

 
Fonte: @RISK 
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Para o Índice Benefício/Custo, a probabilidade de se obter um IBC > 1 é de 

73,6% (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15 – Probabilidade IBC Projetado Curtume C 

 
Fonte: @RISK 

 
A Taxa Média de Retorno – TMR tem 75,8% de chance de ser maior que a 

Taxa Mínima de Atratividade. Entretanto, para este trabalho, esse índice foi 

considerado irrelevante por não considerar o valor do dinheiro no tempo, que neste 

caso foi projetado com dez períodos. O Gráfico 16 demonstra tal resultado. 

 
Gráfico 16 – Probabilidade TMR Projetado > 0 Curtume C 

 
Fonte: @RISK 

 

No entanto, para o cenário  mais provável do projeto C temos uma TIR de 

53,59%; VPL de R$ 88.705.672,52 e o retorno do capital investido (Pay-Back) em 



46	  
	  

dois anos e três meses, conforme já observado na Tabela 10. 

Ressalta-se novamente que o projeto A não é financeiramente viável. 

Seguindo essa premissa, a decisão de investir fica atrelada aos resultados dos 

métodos determinísticos e da simulação de Monte Carlo dos projetos B e C. 

Resultados estes consolidados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Parâmetros de Viabilidade Financeira Sob Condições de Risco 

MÉTODO PROJETADO REQUISITO % PROB. PROJETADO REQUISITO % PROB.
VPL 24.546.304,18R$    VPL > 0 61,60% 88.705.672,52R$    VPL > 0 73,60%
TIR 32,15% TIR > TMA 87,70% 53,59% TIR > TMA 91%

PAY-BACK 4,04 76,60% 2,03 64,40%
IBC (IL) 2,40                       IBC > 1 61,60% 3,91                       IBC > 1 73,60%

TMR 46,33% TMR > TMA 66,20% 72,43% TMR > TMA 75,80%

PROJETO B PROJETO C

 
Fonte: Próprio autor 

 

Observa-se que todos os indicadores apontam para o projeto C como a 

melhor decisão de investir, de fato é o que pode gerar maior retorno aos 

investidores. Mesmo se não o fosse, priorizaríamos nesta análise o VPL – sendo o 

método mais indicado para análise no processo de decisão de investir – e o Pay-

Back  que, quanto menor, melhor seria para potencializar a organização. 

A simulação de Monte Carlo vem a fortalecer essa decisão, quando aponta 

com 73,6% a previsão de sucesso. Deste modo, pressupondo a capacidade dos 

investidores em captar recursos, se indica como melhor opção de investimento entre 

os três projetos analisados sob condições de risco, o projeto de implantação do 

curtume C, sendo a opção de investimento que apresentou maior projeção de 

geração de riquezas e maior probabilidade de sucesso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Brasil conta com o maior rebanho comercial de gado bovino do mundo. A 

despeito disso, as indústrias curtidoras de couros sofrem atualmente com a grande 

especulação no couro salgado, com pressão da demanda interna – enfraquecida 

pela indústria chinesa - por menores custos e por períodos de queda da demanda 

externa, que apesar de crescente, vem sofrendo com a desaceleração do 

crescimento em alguns mercados.  

Outro fator que vem a contribuir para o risco é o processo de consolidação 

por qual o setor vem passando nos últimos dois anos. Apenas um dos players detém 

68% do mercado (entre Wet-Blue, Semi-acabado e Acabado).  

Além disso, o processamento do couro por si só é uma atividade de alta 

complexidade, exigindo grande investimento em máquinas, equipamentos e mão-de-

obra qualificada. O uso dos métodos determinísticos aliados às simulações de 

cenários dá conta do quão arriscado pode ser investir na implantação de um novo 

curtume no Brasil. 

A utilização das técnicas demonstradas neste trabalho – apesar de não ser o  

único determinante do sucesso – denota no plano de negócio, com maior clareza, as 

projeções futuras contribuindo para a redução do índice de fracasso dos primeiros 

anos.  

Embora existam vários indicadores que auxiliam no processo de decisão de 

investimento, o VPL se apresenta como prioritário na análise dos resultados, pois 

evidencia a riqueza gerada pelo projeto, contemplando todos os fluxos de caixa 

futuros e o custo do capital aplicado.  

A avaliação de risco por sua vez deve ser uma preocupação constante, já que 

o sucesso do plano pode estar condicionado às variáveis de incerteza. Para tanto a 

simulação de Monte Carlo se faz muito útil para a análise de investimento. Sua 

razão de ser é que raramente todos os valores entram na análise como se fossem 

certos, com absoluta segurança a respeito de seus verdadeiros números. 

Nota-se que as variáveis de incerteza podem ter enorme influência sobre as 

projeções dos fluxos de caixa dos projetos de investimentos. Negligenciá-las ou 

parametriza-las de forma incorreta, incorre em distorções com graves repercussões 

nos resultados.       

Há uma imposição de contínuas alterações nas empresas para atingir uma 



48	  
	  

melhor competitividade no mundo globalizado. Ao gestor financeiro é imperativo 

estar atento às sinalizações da economia e o uso de ferramentas eficientes para 

análise e controle de risco associados a novos projetos. Neste âmbito, o seu 

sucesso será sempre avaliado pela maximização da riqueza dos investidores.   
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