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RESUMO
Construir habitações de interesse social é atualmente oportunidade de negócio
atraente para boa parte dos empresários do setor da construção civil no Brasil,
incentivados pela política habitacional que visa entregar milhões de novas moradias
em poucos anos. Os negócios podem ser ainda mais amplos que os de apenas
construir as moradias, podem abranger a aquisição dos terrenos, a elaboração dos
projetos de engenharia, a obtenção das licenças e aprovações em todos os órgãos
públicos, a comercialização das unidades habitacionais, a construção das
edificações e também a elaboração dos projetos e construção de toda a
infraestrutura necessária para integração destas moradias às cidades, ou seja,
incluir a construção das redes de água potável, esgoto, águas pluviais, gás, energia
elétrica, iluminação pública, telefone, terraplenagem e pavimentação de ruas. Estes
empreendimentos se caracterizam por serem de longo tempo de maturação com
investimentos iniciais de grande porte, sendo considerados de elevado grau de risco
por envolver muitas incertezas no momento da tomada de decisão de investir. Este
trabalho apresenta metodologia para contribuir no processo decisório de investir
neste tipo de oportunidade de negócio, através da identificação das incertezas e
fatores de risco, da reflexão sobre os vários resultados que podem ocorrer e da
análise das respectivas probabilidades e impactos, utiliza as atuais ferramentas de
análise de risco e de análise de decisão, apresenta estudo de caso hipotético com
correspondente análise de resultados, conclusões e recomendações.
Palavras Chaves: Construção de habitações de interesse social; Análise de risco;
Análise de decisão

ABSTRACT
Risk Analysis and Decision Analysis on Housing Projects Construction.
Construction of social interest housing is now an attractive business opportunity
for most of the entrepreneurs in the construction industry in Brazil, encouraged by the
housing policy which aims to deliver millions of new homes in the next few years.
Businesses can be even broader than just building houses, may include the
acquisition of land, preparation of engineering projects, obtaining licenses and
approvals on all public agencies, commercialization of housing units, construction of
buildings and also the preparation of projects and construction of all necessary
infrastructure to integrate those homes to the cities, that is including the construction
of drinking water networks, sewage, pluvial water, gas, electricity, public lighting,
telephone, earthwork and streets pavement. These projects are characterized by
being of long-term maturation with large initial investments, being considered high
risk because they involve many uncertainties at the time of investment decisionmaking. This paper presents a methodology to contribute to the decision-making
process to invest in this type of business opportunity, through the identification of risk
factors and uncertainties, reflecting on the various outcomes that may occur and
analysis of their probabilities and impacts, uses the current risk analysis and decision
analysis tools, presents hypothetical case study with a corresponding analysis of
results, conclusions and recommendations.
Keywords: Construction of social interest housing;. Risk analysis; Decision Analysis
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1 INTRODUÇÃO
Em 26.03.2009 foi publicada a Medida Provisória nº 459 instituindo o Programa
Minha Casa Minha Vida (MCMV), que tem como finalidade criar mecanismos de
incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais, objetivando
famílias com renda de até dez salários.
O MCMV visa diminuir o déficit habitacional do Brasil calculado em
aproximadamente seis milhões de domicílios, conforme apurado pelo Ministério das
Cidades (MCidades) em parceria com a Fundação João Pinheiro (FJP), tendo como
base Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2007.
A meta divulgada em 2009 pelo Governo era de contratação de um milhão de
moradias para famílias com renda de até dez salários mínimos, o que foi atingido em
fevereiro de 2011.
Para as famílias com renda de até 3 salários mínimos o Programa estabeleceu
especificações e tipologias para as moradias com área interna útil mínima de 32 m2
para casas e 37 m2 para apartamentos, que podem ser classificadas como
habitações de interesse social de acordo com o Código Sanitário adotado no Estado
de São Paulo (Decreto Estadual nº 12.342) que constitui, para grande parte dos
municípios desse e de outros estados, legislação básica de referência de obras e
edificações e que define habitação de interesse social:
[...] a habitação com o máximo de 60 m2, integrando conjuntos
habitacionais; construída por entidades públicas de administração
direta ou indireta. [...]. a habitação isolada, com o máximo de 60 m2,
construída sob responsabilidade do proprietário segundo projetostipo elaborados pelo Poder Público Municipal [...] Mediante atos
específicos, poderão ser consideradas de interesse social habitações
construídas ou financiadas por outras entidades. (SÃO PAULO,
1978, Art. 95, cap. V)

A segunda etapa do programa lançada em 20/06/2011, chamado de Minha
Casa Minha Vida 2, divulgou meta de contratação de dois milhões e quatrocentos mil
moradias até final de 2014, quantidade que atrai a atenção dos empresários do setor
de construção civil para as oportunidades de execução destas obras (DIAS;
CASTELO, 2013a, p.5).
.
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De acordo com o 4º Caderno Vozes da Nova Classe Média,
divulgado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da
Presidência da República em 5 de agosto de 2013, em dez anos,
cerca de 35 milhões de brasileiros saíram da classe baixa e
passaram para a chamada nova classe C – famílias com renda per
capita entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00 por mês, segundo critérios
adotados pela SAE –, que já representa mais de 50% da população
brasileira. Nesse mesmo período, conforme a SAE, a renda per
capita dessa nova classe média cresceu mais de 50%, sobretudo
devido às transformações ocorridas no mercado de trabalho do País.
Com mais e melhores oportunidades de emprego, condições
favoráveis ofertadas pelo mercado para a aquisição de produtos
diversos, incentivos de programas como o Minha Casa, Minha Vida e
confiança na economia, a nova classe C tem conseguido realizar
muitos sonhos de consumo, inclusive o da casa própria.
(MOBILIDADE..., 2013)

Este programa estabeleceu na primeira etapa dois modelos básicos de
contratação:
1)

Habitação para famílias com renda de até 3 salários mínimos;

2)

Habitação para famílias com renda de três a dez salários mínimos.

O modelo de contratação de empreendimentos habitacionais para famílias com
renda de três a dez salários mínimos, estabeleceu condições para financiamento de
até 100% do custo para a produção de habitação popular, com antecipação de até
10% do custo total de obras ou valor do terreno, aquele que for menor. Para
assinatura do contrato entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira
oficial federal, é necessária a comprovação de no mínimo 15% de comercialização
das unidades mediante análise da velocidade de venda.
O modelo de contratação de empreendimentos habitacionais para famílias com
renda de até três salários mínimos estabeleceu condições para a aquisição pelas
instituições financeiras oficiais federais de empreendimentos na planta com
especificações e custos definidos, com pagamento à vista do terreno ao vendedor e
liberação de recursos mediante execução das etapas da obra, ficando toda a
comercialização por conta da contratante.
Nos dois modelos de contratação os empreendimentos se caracterizam por
serem de longo tempo de maturação com investimentos iniciais de grande porte,
sendo considerados, pelas construtoras e incorporadoras, de elevado grau de risco
por envolver muitas incertezas no momento da tomada de decisão de investir.
Independentemente do esforço para elaboração do orçamento e da previsão do
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fluxo de caixa, não é possível saber com certeza as consequências de eventuais
atrasos na obtenção de licenças e aprovações do projeto, as consequências das
condições geológicas reais em toda a área do empreendimento já que as
prospecções são realizadas em apenas alguns pontos do terreno, as consequências
das condições climáticas reais que podem vir a ser diferentes das previstas ao longo
do período de construção, entre outras incertezas.
Portanto não é possível eliminar as incertezas, mas é possível estimar as
incertezas. Caso o tomador de decisão considere simultaneamente a influência de
todas as condições que podem afetar o resultado, a maioria das análises apontarão
para resultados inviáveis, o que pode fazer o empresário concluir que esta não é
uma boa oportunidade de negócio.
No entanto, se não considerar a influência de nenhuma das condições que
podem afetar o resultado, a maioria das análises apontarão para resultados viáveis,
o que pode fazer o empresário concluir que esta é uma boa oportunidade de
negócio.
Neste ponto surgem os dilemas do tomador de decisão: Devo investir nesta
oportunidade de negócio? O retorno é atrativo? Qual o risco de não obter a taxa de
rentabilidade esperada? Qual é o melhor momento para investir?
1.1 Justificativa
Uma boa decisão é diferente de um bom resultado. Em condições de incerteza
não é possível garantir o sucesso da decisão, mas é possível aumentar
significativamente suas chances de ter efetuado a melhor escolha com as
informações que poderia dispor naquele momento.
Propor uma metodologia para estimar as incertezas de forma estruturada e
sistemática e melhorar as chances de se tomar uma boa decisão, para as
construtoras, ao se investir em negócios de construção de empreendimentos de
habitações de interesse social.

1.2 Objetivo
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O objetivo do trabalho é desenvolver metodologia baseada nas ferramentas de
análise de risco e de tomada de decisão, que possibilitem ao empresário do setor da
construção civil, estimar incertezas e conhecer os riscos, e contribuir no processo
decisório de como se investir neste setor.
1.3 Considerações iniciais
Este trabalho procura apresentar a ótica do empreendedor da construção que
busca oportunidades de negócio para ampliar seu portfólio com novos projetos que
apresentem maior retorno esperado e mesmo risco ou que apresentem menor risco
com mesmo retorno.
Para o estudo de caso foi escolhido o modelo de contratação de
empreendimentos habitacionais para famílias com renda de até três salários
mínimos para a definição da metodologia, dando ênfase às incertezas, fatores de
risco e respectivos impactos no retorno esperado destes empreendimentos.
Neste modelo, apesar de não haverem as incertezas decorrentes da
comercialização das unidades que ficam à cargo das instituições financeiras oficiais
federais, ainda sobram muitas outras, os empresários precisam investir tempo e
dinheiro em atividades anteriores à execução das obras sem a garantia que terão
retorno financeiro sobre estas atividades e sem a garantia da prestação de serviço
de execução das obras efetivada, ou seja, terão de investir, na prospecção e
aquisição de terrenos, na elaboração dos projetos de engenharia das edificações e
de toda a infraestrutura, nas aprovações destes projetos junto aos órgãos públicos,
na elaboração de orçamentos e cronogramas de produção, pois somente terão o
empreendimento contratado pelas instituições financeiras oficiais federais após
análise de toda a documentação técnica e jurídica dos projetos de produção de
empreendimentos apresentados pelas empresas do setor da construção civil.
Uma vez contratado o empreendimento, o empresário terá a responsabilidade
de concluir e entregar as obras por preço certo e de até o valor máximo estabelecido
pelas instituições financeiras oficiais federais por município brasileiro, e entregá-lo
em até o prazo máximo contratado, podendo ter o retorno esperado afetado por
consequências de condições que não podem ser previstas com certeza no momento
da tomada de decisão de investir neste tipo de empreendimento e que podem
ocorrer ao longo do seu ciclo de vida, como mercado aquecido gerando escassez de
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mão de obra, materiais e equipamentos; inflação maior que a prevista dos custos de
construção; baixa produtividade, problemas com desempenho e patologias na
utilização de novos sistemas construtivos e tecnologias inovadoras, condições
geológicas e climáticas diferentes das previstas; ocorrência de greves; roubos;
invasões; falhas de projeto, de gestão e de execução das obras, atrasos na
obtenção de licenças ambientais e aprovações de projetos nos órgãos competentes,
entre outros. Neste trabalho não foi feita nenhuma consideração com relação à
seguros.
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2 CONSTRUÇÃO CIVIL CERTEZAS E INCERTEZAS (REVISÃO BIBLIOGRÁFICA)
O setor da construção no Brasil vive uma fase de grande expansão, como
ilustra a Figura 1, emprego na construção teve crescimento expressivo de janeiro de
2007 à dezembro de 2012.
Figura 1 – Emprego no setor da construção no Brasil

Fonte: Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (2013)

Uma pesquisa com executivos que atuam no segmento imobiliário e de
habitação realizado durante um evento promovido pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), foi divulgada pela revista Conjuntura da Construção,
publicação conjunta da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) de Setembro de 2011,
com a finalidade de entender os fundamentos do sucesso setorial. A percepção
predominante sobre os principais elementos para o crescimento do setor da
construção estão apontados na Figura 2 a seguir:
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Figura 2 – Pesquisa sobre os principais elementos para o crescimento do setor
de construção

Fonte: Dias e Castelo (2011, p.5)

Uma pesquisa mais recente, realizada em março de 2013 com 66 construtoras
que operam com o Programa Minha Casa Minha Vida foi apresentada e debatida no
workshop “Minha Casa, Minha Vida: Gargalos e Propostas” realizado no final de abril
de 2013 pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e mostra a
importância do programa para os empresários, se estão satisfeitos e se estão
enfrentando dificuldades, como ilustra a Figura 3 a seguir:
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Figura 3 – Pesquisa sobre a importância do Programa Minha Casa, Minha Vida para
os negócios do setor de construção

Fonte: Dias e Castelo (2013b, p.5)

Os empresários indicaram as principais dificuldades que estão enfrentando nos
contratos do programa (Figura 4 ):
Figura 4 – Principais dificuldades operacionais na visão dos empresários

Fonte: Dias e Castelo (2013b, p.6)
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A definição do sistema de gestão e controle de qualidade nos novos processos
produtivos para a habitação econômica é fundamental para garantir a qualidade dos
produtos

gerados

evitando

desperdícios,

retrabalhos

e

futuras

patologias

construtivas. Outro aspecto relevante é o atendimento do produto final gerado pelo
sistema construtivo à norma de desempenho NBR 15.575 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (2013) quanto aos aspectos de segurança, habitabilidade e
durabilidade, onde é necessário prever o comportamento potencial do sistema
construtivo ao longo da vida útil da unidade habitacional considerando as exigências
dos usuários e condições de exposição ou ações, sendo que as exigências do
usuário, são:
•

segurança: estrutural, contra o fogo, no uso e operação;

•

habitabilidade: estanqueidade, conforto higrotérmico, conforto acústico,
conforto lumínico, saúde e higiene, funcionalidade e acessibilidade,
conforto tátil, qualidade do ar;

•

sustentabilidade: durabilidade, manutenção, adequação ambiental;

•

economia: custo inicial, custo operação/manutenção.

Os empresários também indicaram as dificuldades para investir em novos
processos produtivos (Figura 5):
Figura 5 – Dificuldades para investir em novos processos produtivos

Fonte: Dias e Castelo (2013b, p.6)
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A alta nos preços dos terrenos, a falta de mão de obra, a demora na obtenção
de licenças e a demora na aprovação dos projetos pelos órgãos competentes foram
também matérias de várias publicações em todo o Brasil, indicadas como
dificuldades na implementação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).
As preocupações e dificuldades apontadas são incertezas que podem resultar
em impactos nos custos, prazos e retorno dos empreendimentos de construção.
Para a estimativa destas incertezas adotaram-se ferramentas de análise de risco e
tomada de decisão, que são apresentadas a seguir.
2.1 Um pouco de história sobre Análise de Risco e Tomada de Decisão
Bernstein (1997) na introdução de seu livro Desafio aos Deuses – A Fascinante
História do Risco, cita que “[...] a ideia revolucionária que define a fronteira entre os
tempos modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro não é
mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são
passivos à natureza” (BERNSTEIN, 1997, p.1). Resumidamente, segundo Bernstein
(1997, p.3), a concepção moderna de risco tem suas raízes no sistema de
numeração indo-arábico que alcançou o Ocidente há cerca de setecentos a
oitocentos anos. Segundo Bernstein (1997), em 1654, o cavaleiro de Méré, um
nobre francês com gosto pelo jogo e pela matemática, desafiou o famoso
matemático francês Blaise Pascal a decifrar um enigma, que com a ajuda de Pierre
de Fermat levou à descoberta da teoria das probabilidades, permitindo que pela
primeira vez, as pessoas tomassem decisões e previssem o futuro com ajuda dos
números. Em 1730, Abraham de Moivre expôs a estrutura da distribuição normal e
descobriu o desvio padrão. Em 1738, Daniel Bernoulli observou que os estudos
matemáticos sobre mensuração de risco levavam em consideração somente as
probabilidades dos eventos multiplicados pelos seus resultados e criticou esta visão,
pois acreditava que o processo de tomada de decisões considera aspectos
psicológicos introduzindo assim o conceito de utilidade como a unidade para medir
preferências. O mundo está cheio de coisas desejáveis, disse ele, mas a quantia que
as pessoas estão dispostas a pagar difere de uma pessoa para outra. Além disso,
quanto mais tem-se algo, menos se está disposto a pagar para obter mais. A teoria
da utilidade tornou-se o paradigma favorito na definição de quanto risco as pessoas
correrão na esperança de obter algum ganho desejado mas incerto (BERNSTEIN,

23

1997). Por volta de 1760 “Thomas Bayes deu um impressionante avanço em
estatística

ao

demonstrar

como

tomar

melhores

decisões

mesclando

matematicamente as novas informações com as informações velhas” (BERNSTEIN,
1997, p.5). Em 1875, o inglês Francis Galton, primo de Charles Darwin, descobriu a
regressão à média – sempre que toma-se uma decisão baseados na expectativa de
que as coisas voltarão ao “normal”, se esta empregando a noção de regressão à
média (BERNSTEIN, 1997, p.6).
A visão do inglês John Maynard Keynes Keynes, sobre incerteza foi
uma grande evolução para a teoria do risco
Em um contexto onde o pensamento era de um universo
determinístico, todo regido por probabilidades, Keynes defendeu em
1921 o conceito de incerteza, usando este para a economia.
Segundo ele, por mais que se tenha o histórico de resultados de
certos tipos de eventos, não havia base científica para atribuir-se
probabilidade para estes, pois dependiam em parte de uma decisão.
Essa análise de Keynes serve como base para o conceito de risco
atual, separando eventos que podem atribuir alguma chance
(arriscados) dos eventos, pois se desconhece as chances de ocorrer
(incertos). Para Keynes, não poderíamos saber o resultado de um
evento que dependesse de uma decisão, pois não se sabe o
resultado dessa decisão. Contudo em 1926, uma importante
ferramenta foi proposta por John Von Neumann para resolver esse
impasse, a Teoria dos Jogos. Nascido em 1903, John Von Neumann
foi um cientista com grandes conquistas intelectuais, suas
contribuições foram marcantes nas áreas da física, matemática,
ciência da computação e meteorologia. Na Teoria dos Jogos, Von
Neumann parte do modelo de um jogo onde as decisões dos
jogadores definem o resultado deste. Com apenas a premissa de que
os jogadores são agentes racionais, o resultado do jogo pode ser
descoberto, mesmo sem saber qual a decisão individual de cada
jogador. Essa ferramenta possibilitou a análise de diversos eventos
em economia cujo resultado antes eram incertos. A precursora de
muitas teorias para análise de risco de investimentos foi feita por
Harry Markowitz em 1952. O impacto desse trabalho foi tão grande,
que rendeu a Markowitz o prêmio Nobel de economia de 1990.
Inicialmente, o campo das finanças não era a linha de pesquisa de
Markowitz, seus trabalhos eram, até então, no campo da
programação linear. Foi, curiosamente, durante uma conversa com
um corretor de ações na sala de espera de seu orientador, que
Markowitz se interessou pelo assunto e começou a pesquisar sobre o
assunto. O resultado desse trabalho foi publicado em 1952 com o
nome de “Portfolio Selection”. Nele, Markowitz monta um modelo de
escolha de carteira de investimentos baseando-se em média de
retorno e variância desses retornos, definindo que um investidor
racional procura altas médias de retorno com baixa variância. Harry
Markowitz demonstrou matematicamente por que colocar todos os
ovos na mesma cesta é uma estratégia inaceitavelmente arriscada, e
por que a diversificação é o melhor negócio para um investidor.
Esse trabalho deu inicio a uma série de trabalhos sobre risco
financeiro, como em 1962 o modelo Capital Asset Price Model
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(CAPM) de William Sharp e, referência para investidores até hoje.
Em 1973 Robert Merton publicou o primeiro trabalho a citar o modelo
de Black-Scholes (modelo de apreçamento de opções de Fischer
Black e Myron Scholes), e com eles as letras ’gregas’ que definiam
risco pelas variações infinitesimais da função de preços de um ativo.
As evoluções na teoria do risco continuaram atreladas ao campo da
estatística, e em 1980 o trabalho publicado por Halbert White serviu
como base para a criação de trabalhos mais precisos para estimação
de volatilidade de ativos, como os modelos ARCH (criado em 1982
por Robert F. Engle) e o GARCH (criado em 1986 por Tim
Bollerslev). Outros avanços surgiram devido à regulação mercado,
como em 1992 o Stress-Test, que estima como uma carteira se
comporta em um cenário de estresse, e em 1993 o Value at Risk
(VaR), que estima o valor máximo a ser perdido dado um nível de
confiança.
Apesar da importância das contribuições matemáticas como
ferramental para a teoria da gerência de risco, pesquisas e
experiências revelam a influência do comportamento humano na
tomada de decisões (CARTEIRA DE INVESTIMENTO, 2012).
A pesquisa mais influente sobre como as pessoas administram o
risco foi conduzida por dois psicólogos israelenses Daniel Kahneman
e Amos Tversky, intitulada Teoria da Perspectiva que descobriu
padrões de comportamento nunca antes reconhecidos pelos
proponentes da tomada racional de decisões. Kahneman e Tversky
atribuem esses padrões a duas deficiências humanas. Primeira, a
emoção muitas vezes destrói o autocontrole que é essencial à
tomada racional de decisões. Segunda, as pessoas muitas vezes
não conseguem entender plenamente com que estão lidando, a
natureza é tão variada e complexa que têm dificuldades em extrair
generalizações válidas do que observam. Usa-se atalhos que levam
a percepções errôneas ou a interpretações de amostras pequenas
como representativas do que amostras maiores revelariam.
Consequentemente, tem-se a recorrer a tipos mais subjetivos de
medição e a intuição domina mesmo quando se pensa que se está
usando a medição. A assimetria entre o modo como se toma
decisões envolvendo ganhos e decisões envolvendo perdas é uma
das descobertas da Teoria da Perspectiva (BERNSTEIN, 1997,
p.271-272).

Que observa que as pessoas têm um impulso maior para evitar perdas do que
para adquirir ganhos (CARTEIRA DE INVESTIMENTO, 2012) (Figuras 6 e 7).
Segundo este teoria, como mostra o gráfico abaixo psicologicamente
as pessoas avaliam o sentimento de perda com 2 vezes mais
intensidade do que o sentimento de ganho. O chamado ‘Viés de
Aversão ao Risco’ faz com que os investidores mantenham por
muito tempo investimentos que não deram certo, na esperança de
recuperarem a perda e diminuir o incômodo do prejuízo. Aversão ao
Risco faz também com que os investidores vendam muito cedo
investimentos que geraram lucro, fazendo com que percam o
benefício de potenciais lucros futuros destes investimentos. Ou seja,
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estes investidores são corajosos na perda e covardes no lucro. Estes
dois impulsos podem fazer com que o portfólio do investidor fique
desbalanceado, levando a retornos abaixo do potencial e a riscos
maiores. (CARTEIRA DE INVESTIMENTO, 2012)

Figura 6 – Gráfico percepção de ganho/perda

Fonte: Carteira de Investimento (2012)

Estudos recentes mostram pesquisas sobre algumas armadilhas
psicológicas, como a citada . Behavioral Finance é a ciência que
estuda a psicologia aplicada a área de finanças, a irracionalidade dos
mercados faz com que esta área cresça cada vez mais em
importância. Seguem abaixo algumas situações comumente
verificadas no cotidiano do investidor:
Viés de Estrutura (Framing) – As decisões são tomadas de forma
diferente, dependendo do contexto que a pergunta ou o problema
são formulados. Pode ser visualizado de maneira simples na figura
abaixo, onde as pessoas ficam inclinadas a achar que a linha de
baixo é mais longa. No entanto, se tirar as setas das extremidades
das duas retas, será visto facilmente que elas tem comprimento
igual. (CARTEIRA DE INVESTIMENTO, 2012)
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Figura 7 – Viés de estrutura

Fonte: Carteira de Investimento (2012)

Como um exemplo deste viés de estrutura, no contexto de
investimento, um investidor de longo prazo pode ficar, por um
período, influenciado pela visão de curto prazo, causando um
excesso de compras e vendas no portfólio, influenciando
negativamente o retorno de seu investimento e alterando sua
estratégia inicial.
Viés de Excesso de Confiança e Ilusão de Controle dos Fatos – No
campo financeiro, vários estudos mostram que alguns investidores
tem excesso de confiança em seus próprios julgamentos e sua
capacidade de investimento, sendo negativamente afetados quando
ficam cegos para os fatos ruins que afetam este investimento,
sentindo-se então surpresos quando realizam as perdas. Este viés
descreve uma tendência de alguns a acreditar que podem controlar
ou ao menos influenciar resultados que eles na verdade não tem
controle algum. Em termos de investimento, isto faz com que as
pessoas superestimem suas capacidades de previsão e controle
sobre eventos futuros. Este viés pode causar excesso de compras e
vendas pelo fato deste investidor achar que tem um conhecimento
especial que os outros não tem, assim como pode causar uma alta
concentração em seu portfólio, levando-o a minimizar o potencial de
perdas e a um nível de risco que ele não toleraria normalmente.
Viés de Anchoring ou Recall – Imagine que alguém lhe pergunte se a
população de um certo país é maior ou menor do que 50 milhões de
habitantes. Certamente sua resposta vai ser maior ou menor do que
50 milhões. Agora imagine que esta mesma pessoa lhe peça logo em
seguida para estimar um número para a população deste país. A
tendência é que você estime algum número próximo de 50 milhões,
ancorado pela primeira pergunta. No campo financeiro, investidores
têm predisposição a fazer previsões muito próximas aos preços de
mercado, sendo influenciadas pelas variações passadas. Outro fato
muito comum é ser influenciado pelo preço de compra de um ativo,
quando o correto seria esquecer este preço e avaliar este
investimento olhando apenas para o potencial de seu lucro futuro.
Viés de Arrependimento - As pessoas que tem estas características
tendem a evitar o processo de decisão porque elas temem que
qualquer ação sua pode se mostrar pior do que a decisão ótima. Este
fenômeno frequentemente acontece com investidores, levando-os a
um pobre processo de decisão, fazendo-os permanecerem com
ativos perdedores para evitar admitir seus erros, além de os
impedirem de comprarem em tempos de preços baixos com medo do
arrependimento se as condições ficarem piores. Este viés pode levar

27

a um excesso de conservadorismo que pode minar os objetivos de
investimento e prejudicar a performance de longo prazo.
Viés da Confirmação – Refere-se a um tipo de percepção que
enfatiza ideias que confirmam nossas crenças, enquanto
desvalorizam tudo que é contrário a estas crenças. Pode-se dizer
que o viés da confirmação é a habilidade de se convencer de tudo
que se acredita, independentemente dos fatos que possam alterar
esta crença. Este auto-engano, por exemplo, faz perceber mais
carros azuis no caminho para o trabalho, se realmente se acredita
que existem mais carros azuis circulando nas ruas da cidade. Em
termos financeiros, isto pode causar que se procure somente
informações que confirmem as decisões tomadas de investimento e
que não contrariem o cenário da economia que se acredita ser mais
favorável.
Viés do Otimismo – Estudos mostram que algumas pessoas tendem
a avaliar-se acima da média em suas habilidades ou características,
como senso de humor, físico, expectativa de longevidade,
capacidade de direção, etc… Em finanças, este viés leva os
investidores a superestimar sua capacidade de previsão do futuro e
tendem a acreditar que investimentos ruins acontecem apenas com
os outros, nunca com eles. Excesso de otimismo pode levar a uma
concentração excessiva do portfólio e aumento do risco. Investidores
com este perfil tendem a apenas enxergar o lado positivo dos fatos,
sub-avaliando qualquer perspectiva negativa que obrigue a modificar
seu investimento e alterar seu estado de espírito. (CARTEIRA DE
INVESTIMENTO, 2012)

2.2 Técnicas para a realização de Análise de Risco e Tomada de Decisão
Segundo o Project Management Institute (2008):
[...] o risco do projeto é um evento ou uma condição incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto. Os
objetivos podem incluir escopo, cronograma, custo e qualidade. Um
risco pode ter uma ou mais causas, e se ocorrer, pode ter um ou
mais impactos. A causa pode ser um requisito, uma premissa, uma
restrição ou uma condição que crie a possibilidade de resultados
negativos ou positivos. As organizações percebem o risco como o
efeito da incerteza nos objetivos organizacionais e do projeto. As
organizações e as partes interessadas estão dispostas a aceitar
vários graus de riscos, o que é chamada de tolerância a riscos. Os
riscos que ameaçam os projetos podem ser aceitos se estiverem
dentro das tolerâncias e em equilíbrio com as recompensas que
podem ser obtidas ao assumir riscos. Os riscos existem a partir do
momento em que o projeto é concebido. Avançar no projeto sem um
foco proativo no gerenciamento dos riscos aumenta o impacto que os
riscos podem ter sobre o projeto e podem levar ao fracasso do
projeto.
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Identificação dos riscos
A identificação dos riscos determina os riscos que podem afetar o
projeto e documenta suas características.
Técnicas utilizadas para identificação de riscos: análise de
documentação, técnicas de coleta de informações, análise de lista de
verificação, análise de premissas e técnicas de diagramação
Análise de documentação: compreende a análise dos planos do
projeto, premissas e informações históricas tanto de uma perspectiva
global quanto em termos das entregas individuais – exemplo: numa
concorrência para construção deve-se ler atentamente o edital de
concorrência (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008).
Técnicas de coleta de informações: Brainstorming, técnica de
Delphi, entrevistas, identificação de causas-raiz, análise SWOT
•
Brainstorming – Levantamento de lista de riscos em um projeto
a partir de reunião realizada com a equipe do projeto normalmente
com um conjunto multidisciplinar de especialistas que não fazem
parte da equipe, sob a liderança de um facilitador.
•
Técnica de Delphi – Especialistas participam anonimamente.
Um facilitador usa um questionário para identificar os riscos
importantes do projeto. Os riscos identificados são resumidos e
então os questionários são redistribuídos para comentários
adicionais. A técnica de Delphi é um meio de alcançar consensos e
evitar que alguém possa influenciar o resultado.
•
Entrevistas – Entrevistas para identificar riscos são realizadas
com participantes experientes do projeto, partes interessadas no
projeto e especialistas no assunto.
•
Identificação de causa-raiz – Esta é uma investigação das
causas dos riscos de um projeto. Ela refina a definição do risco e
permite o agrupamento dos riscos por causas. É possível
desenvolver respostas a riscos eficazes se a causa raiz do risco for
abordada.
•
Análise dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças
(SWOT). Esta técnica garante o exame do projeto de cada uma das
perspectivas da análise SWOT, para aumentar a amplitude dos
riscos considerados.
Análise de lista de verificação - As listas de verificação são
desenvolvidas com base nas informações históricas e na experiência
anterior da equipe. Esta lista serve para verificar projetos
semelhantes ou quando se tem projetos com rotinas semelhantes
(check-list).
Análise das premissas – Todos os projetos são concebidos e
desenvolvidos com base em um conjunto de hipóteses, cenários ou
premissas. A análise das premissas é uma ferramenta que explora a
validade das premissas conforme elas se aplicam no projeto. Ela
identifica os riscos do projeto pelo caráter inexato, inconsistente ou
incompleto das premissas. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
2008).
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Técnicas de diagramação – As técnicas com diagramas podem incluir:
Diagramas de causa e efeito – Também conhecidos como diagrama de
Ishikawa ou diagramas espinha de peixe, úteis para identificar causas de riscos )
(Figura 8).
Figura 8 – Diagrama de causa e efeito

Fonte: Ioshimoto (2010)

Diagramas do sistema ou fluxogramas – Estes mostram como os diversos
elementos de um sistema se inter-relacionam e o mecanismo das causas (Figura 9).
Figura 9 - Diagramas do sistema ou fluxogramas

Fonte: Ioshimoto (2010)
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Diagramas de influência – Estes são representações gráficas de situações que
mostram influências causais, ordenação dos eventos por tempo e outras relações
entre variáveis e resultados (Figura 10). (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
2008).
Figura 10 - Diagramas de influência

Fonte: Ioshimoto (2010)

2.3 Análise qualitativa de riscos
As ferramentas e técnicas de análise qualitativa dos riscos visam a priorização
dos riscos identificados de acordo com suas probabilidades de ocorrência e
possíveis implicações para o atendimento dos objetivos do projeto. As técnicas
compreendem:
•

avaliação de probabilidade e impacto do risco;

•

matriz de probabilidade e impacto;

•

avaliação da qualidade dos dados sobre os riscos;

•

categorização de riscos;

•

avaliação da urgência dos riscos.

A probabilidade de ocorrência de um determinado evento deve ser estimado
por meio de opinião especializada ou baseada em histórico de ocorrência de
eventos semelhantes. Em uma empresa deve-se apurar cada vez mais os critérios
para estimativa das probabilidades de ocorrência.
Probabilidade = possibilidade de ocorrer = nº de possibilidades de ocorrer /
nº total de resultados possíveis (Figura 11).
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Figura 11 – Definição de escalas de probabilidades

Fonte: Andrade Filho e Rodrigues (2006)

A avaliação de impacto de risco investiga o efeito potencial sobre um objetivo
do projeto, a abordagem típica é definir escalas de impacto em objetivos importantes
do projeto e priorizar os riscos com o uso de uma matriz de Probabilidade X Impacto
(Figuras 12 e 13).
Figura 12 – Definição de escalas de impactos para quatro objetivos do projeto
Objetivo do Projeto
Custo

Tempo

Escopo

Qualidade

Muito Alto / 0,80 Alto / 0,40
Aumento de custo Aumento de
> 40%
custo de 20% a
40%
Aumento de
Aumento de
tempo > 20%
tempo de 10% a
20%
Item final do
Redução
do

Escalas de impacto
Moderado / 0,20
Baixo / 0,10
Muito Baixo / 0,05
Aumento de custo Aumento de custo < Aumento do custo
de 10% a 20%
10%
não significativo
Aumento de tempo Aumento de tempo Aumento do custo
de 5% a 10%
< 5%
não significativo

Áreas importantes
projeto sem
escopo
do escopo afetadas
nenhuma utilidade inaceitável para
o patrocinador
Item final do
Redução
da
Redução da
projeto sem
qualidade
qualidade exige a
nenhuma utilidade inaceitável para aprovação do
o patrocinador patrocinador

Fonte: Project Management Institute (2008)
Figura 13 – Matriz probabilidade x impacto

Fonte: Andrade Filho e Rodrigues (2006)

Áreas menos
importantes do
escopo afetadas

Diminuição do
escopo quase
imperceptível

Somente as
Degradação da
aplicações mais
qualidade quase
críticas são afetadas imperceptível
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Pode-se construir uma Matriz P x I numérica.

A definição não é mais

linguística, estará baseada em arrazoado quantitativo e definir valores para
classificação de P x I, como por exemplo: Risco Baixo com P x I < 0,05 , Risco
Médio com 0,1 < P x I < 0,25 e Risco Alto com P x I > 0,25. (Figura 14)
Figura 14 – Matriz numérica de probabilidade x impacto

Fonte: Andrade Filho e Rodrigues (2006)

Avaliação da qualidade dos dados sobre riscos
Ela envolve examinar até que ponto o risco é entendido e também a exatidão,
qualidade, confiabilidade e integridade dos dados sobre riscos. Se a qualidade dos
dados não for aceitável é necessário coletar dados de melhor qualidade.
Categorização de riscos
A classificação por categorias de risco também contribui para a eficácia e
qualidade da identificação dos riscos. Uma boa prática é identificar sistematicamente
os riscos e classificá-los em uma Estrutura Analítica de Riscos (EAR) baseada em
projetos anteriores e ajustada ao projeto atual (Figura 15).
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Figura 15 – Exemplo de uma estrutura analítica dos riscos (EAR) para um projeto
Projeto

Técnico

Externo

Organizacional

Gerenciamento
de projetos

Requisitos

Subcontratadas
e Fornecedores

Dependências
do projeto

Estimativa

Tecnologia

Regulamentos

Recursos

Planejamento

Complexidade e
Interfaces

Mercado

Financiamento

Controle

Desempenhos e
Confiabilidade

Cliente

Priorização

Comunicação

Qualidade

Clima

Fonte: Project Management Institute (2008)

Avaliação da urgência do risco
Os riscos que exigem resposta a curto prazo são considerados mais urgentes e
os indicadores de prioridade podem incluir o tempo para efetuar uma resposta a
riscos.
2.4 Análise quantitativa de riscos
A análise quantitativa de riscos é realizada nos riscos que foram priorizados
pelo processo de análise qualitativa, e utiliza técnicas como diagrama de tornado e a
análise da árvore de decisão para:
•

quantificar os possíveis resultados do projeto e suas probabilidades;

•

avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos do projeto;

•

identificar os riscos que exigem mais atenção quantificando sua
contribuição relativa para o risco total do projeto;

•

identificar metas realistas e alcançáveis de custo, cronograma ou escopo
quando fornecidos os riscos do projeto;

•

determinar a melhor decisão de gerenciamento de projetos quando
algumas condições ou resultados forem incertos.
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As técnicas recomendadas para análise quantitativa de riscos são:
Análise de Sensibilidade – A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais
riscos apresentam maior impacto potencial no projeto. Ela examina a extensão com
que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que está sendo
examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus
valores de linha de base. Uma representação típica da análise de sensibilidade é o
diagrama de tornado, que é útil para comparar a importância relativa das variáveis
que possuem um alto grau de incerteza com as que são mais estáveis.
Segundo Sotille (2011), o Diagrama de Tornado mostra graficamente o
resultado da análise de sensibilidade de um fator ou variável. No gerenciamento dos
riscos de um projeto o diagrama de tornado ajuda a determinar quais riscos têm
maior impacto potencial no projeto, examinando como a incerteza associada a cada
risco afeta o objetivo que está sendo examinado.
A análise de sensibilidade é uma comparação da importância relativa. Nesta, a
variável sensível é modelada como valor incerto enquanto todas as outras variáveis
são mantidas nos seus valores da linha de base (estáveis).
O Diagrama de Tornado é apresentado como um tipo especial de gráfico de
barras, onde as categorias de dados são listadas verticalmente e ordenadas de
forma que a maior barra aparece na parte superior do gráfico, a segunda maior
aparece em segundo a partir do topo, e assim por diante. Eles são assim chamados
porque o gráfico final parece ser um tornado.
Figura 16 – Diagrama de Tornado

Fonte: Sotille (2011)
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Quanto mais longa a barra, maior a sensibilidade do objetivo do projeto para o
fator. A incerteza no parâmetro associado com a barra mais longa (no topo do
gráfico) tem o máximo impacto no resultado. Cada barra sucessiva logo abaixo tem
menor impacto. As extremidades das barras horizontais indicam o valor mais alto e
mais baixo do fator.
Em um projeto, ao focalizar a variável mais crítica, o Diagrama de Tornado
auxilia a classificar e priorizar as variáveis de acordo com seu impacto sobre o
objetivo do projeto, perceber o quanto o valor do projeto é impactado pelas
incertezas do projeto e decidir onde você precisa investir esforço adicional.
Análise do valor monetário esperado – A análise do Valor Monetário Esperado
(VME) é um conceito estatístico que calcula o resultado médio quando o futuro inclui
cenários que podem ou não acontecer (por exemplo, análise em condições de
incerteza). A VME é calculada multiplicando o valor de cada resultado possível por
sua probabilidade de ocorrência e somando estes produtos. Um uso comum deste
tipo de análise é a árvore de decisão.
Uma maneira fácil de construir uma Árvore de Decisão (Análise de Decisão) é
seguir os passos descritos na metodologia a seguir:
a)

definir os possíveis resultados advindos de cada uma das alternativas.
Estes possíveis resultados podem ser interpretados como os eventos
decorrentes da escolha de cada alternativa;

b)

determinar os ganhos ou perdas para cada um destes possíveis
resultados, o qual é geralmente expresso em termos monetários;

c)

estimar a probabilidade de ocorrência de cada alternativa e de seus
desdobramentos, isto é, o julgamento probabilístico a respeito da
ocorrência dos possíveis eventos;

d)

computar os valores esperados para cada alternativa valorando os
possíveis resultados;

e)

a cada evento de uma alternativa determina-se o produto da probabilidade
estimada no item C pelo ganho ou perda calculada no item B.

É a partir da comparação entre os Valores Monetários Esperados (VME) de
cada alternativa, determinados no item D, que as alternativas são aceitas ou
rejeitadas. Enquanto os passos A e B se constituem no tradicional método de
avaliação econômica de projetos, os passos C e D englobam a abordagem
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probabilística da tomada de decisão, haja vista a necessidade de estimação das
probabilidades dos resultados possíveis para cada alternativa. A resolução da árvore
de decisão fornece a VME (Valor Monetário Esperado ou outra medida de interesse
da organização) para cada alternativa, quando todas as premiações e decisões
subseqüentes estiverem quantificadas (Figura 17).
Figura 17 – Exemplo de Árvore de decisão
Definição da decisão

Nó de decisão

Nó de probabilidade

Valor do caminho de rede

Decisão a ser tomada

Entrada: Custo de cada decisão
Saida: Decisão tomada (verdadeiro, falso)

Entrada: probabilidade do cenário
Saida: VME

Calculado:
Resultados menos custos

VME

70%
vender

110
230

Construir

83,0
120
30%
alugar

20
140

Construir ou reformar?
70%
vender

100
150

Reformar

76,0
50
30%
alugar

20
70
A escolha é construir porque esta alternativa tem um valor monetário esperado (VME) de $83 versus o VME da opção reformar de $76

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Modelagem e simulação – A simulação de um projeto utiliza um modelo que
converte as incertezas especificadas de maneira detalhada no seu possível impacto
nos objetivos do projeto. As simulações são normalmente realizadas usando a
técnica de Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado muitas
vezes (iterado), sendo os valores das entradas selecionados aleatoriamente para
cada iteração das distribuições de probabilidade de cada variável. Uma distribuição
de probabilidades (por exemplo, custo total ou data de término) é calculada.
A distribuição cumulativa de probabilidades da Figura 18 a seguir, reflete o
risco de exceder a soma das estimativas de custo mais prováveis. Ela mostra que o
projeto tem somente 30% de probabilidade de atingir a estimativa de $834,3. para
uma probabilidade de sucesso de 90% será necessário um orçamento de $860 (uma
contingência de $25,7 = 3,08%).
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Figura 18 – Resultado da simulação de risco dos custos

30% 

Fonte: Ioshimoto (2010)

Teoria da Utilidade
Ao analisar o método do Valor Monetário Esperado (VME) para a priorização
de investimentos, verifica-se que é bastante útil para demonstrar e quantificar o
risco ao qual uma empresa está exposta. No entanto não considera o
comportamento dos variados tipos de gerentes em situações arriscadas.
A Teoria da Utilidade ou Teoria da Preferência surge como um método de
análise de investimentos capaz de considerar as preferências individuais dos
decisores em relação ao risco.
A grande vantagem da Teoria da Utilidade é que sua aplicação é possível não
apenas em análises de decisões que envolvam resultados quantitativos, mas
também qualitativos. A quantificação é realizada pela associação de um valor
abstrato de utilidade para cada uma das situações possíveis. Portanto, um evento
que não tem correspondente numérico ou monetário pode ser transformado em
valores de utilidade.
A primeira apresentação de utilidade como unidade para medir preferências foi
realizada por Daniel Benoulli em um artigo publicado em 1738, no qual estão
descritas idéias básicas como: quantificação do quanto gosta-se mais de um bem do
que de outro, e quanto maior quantidade tem-se de algo, menos se esta disposto a
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pagar mais por ele. No entanto, o grande marco na Teoria da Utilidade foi a
publicação de Theory of games and economic behaviour por John von Neumann e
Oskar Morgenstern em 1944, quando houve a associação da Teoria da Utilidade
com a Teoria da Decisão e a Teoria dos Jogos. (NEPOMUCENO, 1997).
Por trás da aplicação desta Teoria que, apesar de manter a coerência
quantitativa do processo de tomada de decisão, não apresenta maiores requintes
matemáticos, encontra-se a análise do complexo comportamento dos seres
humanos frente ao risco.
A Figura 19 descreve a estrutura em que a Teoria da Preferência está
baseada, os tipos de informações que são necessárias ao desenvolvimento da teoria
e as respostas obtidas a partir dela.
Figura 19 - Estrutura da Teoria da Preferência

Fonte: Silva e Machado (2003)

Preferência ao Risco
Existem diferentes tipos de tomadores de decisão, que se relacionam com o
risco de formas completamente distintas. As variáveis mais relevantes na
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determinação do comportamento de uma pessoa física ou jurídica frente ao risco
financeiro são seu patrimônio e a quantidade de dinheiro envolvida no negócio.
O nível de aversão ao risco de determinada empresa pode ser definido através
de entrevistas, visando à determinação da utilidade que cada valor monetário
representa para os tomadores de decisão. Ela é fundamental para modelar a melhor
decisão a ser tomada pelos gerentes, através da definição dos projetos a serem
priorizados em um ambiente de recursos limitados.
Durante as entrevistas, deve ficar claro ao tomador de decisão que o analista
deseja conhecer suas reais preferências e esperanças, e que isso é fundamental
para o sucesso do processo.
Normalmente, os investidores buscam oportunidades de negócio com maior
retorno esperado diante de um mesmo risco ou de menor risco, quando apresentam
o mesmo retorno. Portanto, este é o comportamento racional no mundo dos
negócios, onde empresários sempre procuram maximizar o retorno esperado e
minimizar o risco do empreendimento.
No entanto, a situação crítica é a que se tem que decidir entre um investimento
de elevado retorno monetário, mas alto risco e um de menor retorno, porém de baixo
risco. E, na realidade, são estes os tipos de decisões de investimento que definem o
sucesso ou o fracasso da maioria dos empresários. Portanto, o foco desta análise
está no comportamento dos gerentes em situações onde eles devem ponderar suas
preferências individuais e subjetivas entre o retorno e o risco dos projetos.
Este tipo de ponderação é bastante conhecido como “tradeoff” entre risco e
retorno, e ocorre quando o investidor abre mão de um maior retorno para evitar
maior exposição ao risco ou dá prioridade ao projeto mais atrativo financeiramente
apesar de seu elevado risco. O primeiro tipo de comportamento é típico do gerente
avesso ao risco, e o segundo caracteriza um indivíduo propenso ao risco, ou seja,
aquele que se arrisca sem temer o fracasso, podendo colocar tudo a perder, pois
sempre acredita que alcançará o atraente resultado de sucesso. Dessa forma, este
novo modelo decisório será capaz de determinar a melhor estratégia a ser tomada
levando em consideração a disposição do investidor em assumir riscos.
Por fim, o último tipo de indivíduo é o indiferente ao risco, que baseia suas
decisões apenas no critério de maximização do valor monetário esperado, sem
considerar sua limitação de recursos.
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Na Figura 20 estão ilustradas as funções-utilidade dos três tipos de
comportamento frente ao risco.
Figura 20 - Funções-utilidade típicas dos diferentes tipos de tomadores de decisão

Fonte: Nepomuceno (1997)

A partir de agora a discussão fica concentrada em como se define a utilidade
de cada valor monetário para os tomadores de decisão.
Função-Utilidade
A forma mais conveniente de expressar a preferência de um indivíduo ao risco
é através da construção de sua função-utilidade, também conhecida como função de
preferência. Conforme apresentado na Figura 20, os mais variados comportamentos
dos indivíduos frente ao risco são apresentados através dessas funções.
Elas podem ser determinadas analiticamente através do uso de funções
matemáticas, que têm seus parâmetros ajustados de modo a melhor se adequarem
ao comportamento da organização. As mais usualmente aplicadas são a linear,
exponencial, logarítmica e quadrada.
Equação 1 - Funções para a função Utilidade

• Linear: U(x) = cx
• Exponencial: U(x) = -e-cx
• Logarítmica: U(x) = ln(x + c), c > 0, x > -c
• Quadrada: U(x) = (x + c)1/2, c > 0, x > Fonte: Nepomuceno (1997)
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O coeficiente de aversão ao risco está sempre presente nas funções-utilidade.
Trata-se de um valor individualizado e único para cada empresa, que reflete
quantitativamente seu comportamento mais ou menos avesso ao risco. Ele é
inversamente proporcional à tolerância ao risco:
Equação 2 - Coeficiente de aversão ao risco

C = 1 / Tolerância ao Risco
Fonte: Nepomuceno (1997)

A função-utilidade exponencial é a mais aplicada devido à facilidade de
modelagem do coeficiente de aversão ao risco, que coincide exatamente com o
parâmetro c da função, como pode ser verificado pela formulação: (BEKMAN;
COSTA NETO, 1980). Essas funções são obtidas através da definição da utilidade
para o tomador de decisão de cada um dos possíveis resultados do evento incerto,
sendo que, o melhor resultado tem máxima utilidade e o pior mínima utilidade. A
utilidade é um valor abstrato que serve para quantificar o quão desejável é cada uma
das ocorrências para determinada pessoa. Portanto, é flagrante o elevado grau de
subjetividade envolvido na definição das funções-utilidade. E, por esta razão, elas
são absolutamente específicas para determinada pessoa em determinada situação,
não podendo jamais serem extrapoladas para outro decisor ou outro cenário.
Valor Esperado da Utilidade
A melhor decisão a ser tomada é definida com auxílio da função utilidade
através do critério de maximização do Valor Esperado da Utilidade (VEU),
analogamente ao que ocorria com a metodologia de maximização do Valor
Monetário Esperado (VME) da base da Teoria da Decisão.
O Valor Esperado da Utilidade de um projeto é dado por:
Equação 3 - Valor Esperado da Utilidade

VEU = ps x U(VPLs) + pf x U(VPLf)
Fonte: Nepomuceno (1997)
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Onde:
VPLs = Valor Presente Líquido do Sucesso;
ps = Probabilidade de Sucesso;
VPLf = Valor Presente Líquido do Fracasso;
pf = Probabilidade de Fracasso.
Assim como a metodologia do VME, a tomada de decisão através do Valor
Esperado da Utilidade (VEU) estabelece que o projeto deve ser aceito e
empreendido se apresentar um VEU positivo; do contrário, deve ser abandonado.
Comparação entre VME vs VEU
De acordo com o apresentado sobre o Valor Monetário Esperado e o Valor
Esperado da Utilidade, tem-se que a diferença entre estes dois valores, caso exista,
é consequência direta do comportamento que o tomador de decisão tem frente ao
risco (Figuras 21 e 22).
Figura 21 - Prêmio pelo risco

Fonte: Adaptada de Nepomuceno (1997)
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Figura 22 - Comparação entre VME e VEU

Fonte: Nepomuceno (1997)

Análise de Portfólio
Nas situações reais, o risco de um investimento individual não seria
considerado independente de outros investimentos. Os novos investimentos devem
ser examinados à luz de seu impacto sobre o risco e retorno do portfólio. O objetivo
do administrador financeiro é construir uma carteira eficiente, que maximize o
retorno para certo nível de risco ou minimize o risco para determinado nível de
retorno.
Um portfólio pode ser definido como um agregado de investimentos que um
determinado investidor pode escolher. A análise de portfólio consiste em caracterizar
as diferentes combinações dos investimentos que formam os diferentes portfólios e
indicar aquele que é mais adequado às características do tomador de decisão.
Quando um portfólio é constituído por n projetos e deseja-se substituir ou
incorporar um novo projeto nesse portfólio, têm-se as seguintes situações, Figura 23
a seguir:
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Figura 23 - Tabela comparativa entre risco e retorno

Fonte: Nepomuceno (1997)

Nas duas ultimas opções entra a preferência do gerente. Ele prefere um
retorno maior estando disposto a correr um risco maior, ou prefere ter um retorno
menor, porém ter um investimento com mais segurança? Essa ponderação está
diretamente ligada a capacidade financeira da firma em absorver perdas e da
disposição do gerente de correr riscos.
A teoria da preferência é importante para dar coerência ao processo de tomada
de decisão em projetos de risco, especificando o nível ótimo de participação
financeira para cada projeto e preservando a firma quanto a perdas financeiras que
ela não seria capaz de suportar, em um contexto de expectativa racional do negócio.
Usa-se o termo portfólio para indicar as combinações de investimentos que um
investidor pode escolher. O conjunto de portfólio eficiente, deve atender às seguintes
condições:
a)

não existe outro portfólio com um retorno esperado mais alto, para o
mesmo desvio-padrão do retorno;

b)

não existe outro portfólio com um desvio-padrão menor e o mesmo retorno
esperado.
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Esse conjunto de portfólios repousa sobre a linha denominada fronteira
eficiente (Figura 24).
Figura 24 - Fronteira eficiente

Fonte: Adaptada de Nepomuceno (1997)

Fronteira eficiente representa o lugar geométrico das melhores combinações
dos ativos, ou seja, as combinações com o mesmo risco e com maior retorno ou
mesmo retorno com risco menor. Os mais desejáveis portfólios para a empresa são
aqueles que repousam sobre o conjunto eficiente.
Diversificação
Os conceitos básicos envolvendo diversificação são:
a)

decisões são baseadas no “trade-off” entre risco e retorno, em que o
retorno é medido pelo valor monetário esperado e o risco é medido pela
variância ou desvio-padrão;

b)

diversificação reduz o risco da carteira porque retornos de diferentes
investimentos não se movem exatamente juntos.

Pode-se perguntar: será que o risco diminui continuamente à medida que o
número de ativos aumenta ou há um limite para a diminuição do risco?
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Para responder a essa pergunta, é necessário classificar os riscos em dois
tipos: riscos sistemáticos e riscos não-sistemáticos:
Riscos não-sistemáticos são riscos que podem ser potencialmente eliminados
pela diversificação. Exemplos: riscos específicos de uma indústria ou firma, risco
gerencial, riscos financeiros. Como exemplo de riscos sistemáticos, têm-se
mudanças na economia que afetam todos os negócios, risco da taxa de juros,
inflação. Portanto, a diversificação diminui o risco da carteira até se alcançar o risco
sistemático (Figura 25).
Figura 25 - Riscos sistêmico e não-sistêmico

Fonte: Adaptada de Nepomuceno (1997)

O gráfico da Figura 25 mostra que a diversificação diminui o risco da carteira
de projetos, quando se aumenta o número de ativos.
Quando o número de ativos é muito grande (limite), o risco da carteira depende
apenas da covariância dos ativos que compõe a carteira. Risco devido à covariância
dos ativos significa risco não-diversificável ou risco sistemático ou risco de mercado.
Análise de Investimentos
A teoria tradicional de análise de investimentos, usando o Valor Presente
Líquido (VPL). O VPL reflete a diferença entre o valor presente das entradas de
caixa e o valor presente das saídas de caixa.
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Neste caso a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa é a Taxa Mínima
de Atratividade (TMA) – é a taxa mínima a ser alcançada em determinado projeto,
caso contrário é rejeitado – é o rendimento mínimo de uma segunda melhor
alternativa do mercado.
A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a taxa de desconto que iguala,
num único momento, os fluxos de entrada com os de saída de caixa. Em outras
palavras, é a taxa que produz um VPL igual a zero.
Outro indicador de aceitação e rejeição de projetos é o Índice de Lucratividade
(IL).

È Medido por meio da relação entre o valor presente dos fluxos de caixa

positivos (entradas) e o valor presente dos fluxos de caixa negativos (saídas),
usando-se como taxa de desconto a Taxa Mínima de Atratividade (TMA).
A Taxa de Rentabilidade (TR) de um investimento reflete o retorno do
investimento em termos percentuais. TR = IL -1.
Opções Reais
A teoria das opções usada como ferramenta para avaliação de investimentos é
relativamente nova. Seu conceito principal fundamenta-se na teoria das opções
financeiras, já que decisões gerenciais ao longo da vida útil de um projeto de
investimento podem ser consideradas análogas às opções.
Uma opção real é a flexibilidade que um gerente tem para tomar decisões
sobre ativos reais. À medida que novas informações surgem e as incertezas sobre o
fluxo de caixa revelam-se, o gerente pode tomar decisões que influenciarão
positivamente o valor final do projeto. As decisões mais comuns são: saber o
momento certo de investir ou abandonar um projeto, modificar as características
operacionais de um ativo ou trocar um ativo por outro. Assim, um investimento de
capital pode ser considerado um conjunto de opções reais sobre um ativo real.
Decisões de investimento em ativos reais dependem também fortemente do
fator tempo. Um investimento retorna um fluxo de caixa futuro que é afetado pelas
incertezas e pelas decisões que a empresa e seus competidores tomarão no futuro.
Para tomar uma decisão hoje, a empresa precisa levar em conta essas
considerações futuras. As técnicas de avaliação de investimentos que consideram
as decisões gerenciais devem ser capazes de lidar com contingências futuras.
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No próximo tópico tem-se as definições dos conceitos fundamentais da teoria
das opções reais, que é uma metodologia capaz de tratar de maneira adequada
problemas com contingências futuras.
Custo de Investimento Irreversível
Custo de investimento irreversível é aquele que não pode ser recuperado caso
o investidor simplesmente mude de idéia. Normalmente, a irreversibilidade surge
quando o capital a ser investido é específico da indústria. Não basta simplesmente
“desinvestir” para recuperá-lo.
A irreversibilidade desempenha um papel importante no processo de avaliação
de projeto de investimento. Uma empresa cria custo de oportunidade importante,
que deve ser levado em conta, quando faz um investimento irreversível. Este custo
corresponde à oportunidade de esperar por novas informações ao invés de investir
imediatamente. A opção de espera, sua importância e o seu valor serão estudados
mais a frente.
Opção de Espera
Quando um projeto possui custo de investimento irreversível, a decisão de
investir deve levar em consideração o custo de oportunidade de esperar por novas
informações. Logo, a decisão de investimento é a decisão de trocar um custo
afundado (sunk cost) por um ativo real, cujo valor flutua ao longo do tempo. Esta
decisão de investimento é análoga ao exercício ótimo de uma opção Americana de
compra, ou seja, a empresa tem o direito, mas não a obrigação de comprar um ativo
real (fluxo de caixa do projeto) pagando um preço de exercício estipulado (custo de
investimento).
Considere um projeto de investimento de capital, onde o gerente tem a
flexibilidade de retardar o início do projeto, afim de se beneficiar de informações
futuras.
Muitas vezes, o gerente de um projeto não quer saber somente o valor da
opção de investir, quer saber também o Valor Crítico (V*), a partir do qual é ótimo
investir. V* é dado pelo valor de V para o qual a igualdade abaixo é verdadeira, ou
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seja, é o valor de V para o qual é indiferente entre exercer a opção agora ou esperar
até o próximo período.
Se realmente a opção for valiosa, então mesmo que V < I, pode ser
interessante investir no projeto. Os gráficos da Figura 26 apresentam uma
comparação ilustrativa das decisões de investimento tomadas sobre um mesmo
projeto usando a metodologia Tradicional e Teoria das Opções Reais.
Figura 26 - Comparação das decisões de investimento usando Teoria das Opções Reais e Valor
Presente Líquido (VPL)

Fonte: Pereira (2004)
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3 MÉTODO DE TRABALHO
Para alcançar o objetivo proposto no presente trabalho, foram definidas três
etapas, apresentadas na Figura 27:
Figura 27 - Etapas do Trabalho

Definição do tema e objetivo
Revisão bibliográfica – Análise de
riscos e Tomada de Decisão

APLICAÇÃO
Enquadramento do problema

ETAPA 1

(Diagrama de

Influência)

Identificação de incertezas e riscos

ETAPA 2

(Análise das premissas, Entrevistas)

Análise qualitativa dos riscos (Matriz de

fatores de risco e impactos)

Análise quantitativa dos riscos (Análise de

Sensibilidade – Diagrama de Tornado; Análise das probabilidades
de retorno – Árvore de decisão em planilha Excel)

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Entrevistas realizadas;
Análise dos resultados;
Discussão dos resultados;
Inclusão de comentários da Banca;
Elaboração do texto final
.
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

ETAPA 3
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A realização do presente trabalho foi dividida em três etapas:
Etapa 1: Nesta etapa foi definido o tema, objetivos e realizada a revisão
bibliográfica, tendo como focos principais as oportunidades de negócio para o
setor de construção originadas da política habitacional, histórico da evolução
do conhecimento de análise de risco e tomada de decisões.
Etapa 2: Para a avaliação dos possíveis impactos das incertezas e fatores de
risco no retorno do investimento foram definidas cinco fases principais:
a) enquadramento do problema – diagrama de influência;
b) identificação de incertezas e riscos – análise das premissas e entrevistas;
c) análise qualitativa – entrevistas com especialistas;
d) análise quantitativa – cálculo de resultados;
e) análise de sensibilidade: diagrama de tornado e gráfico Resultado X
Probabilidade utilizando planilha Excel.
Etapa 3: Após compilação dos resultados, foi elaborada redação final
abordando a conclusão do trabalho com ênfase nas recomendações para
contribuir no processo decisório de investimento neste tipo de oportunidade de
negócios.
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4 ENSAIO DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE RISCOS E
TOMADA DE DECISÃO - ESTUDO DE CASO: CONSTRUÇÃO DE
EMPREENDIMENTO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Para a realização do ensaio de aplicação adotaram-se quatro etapas, conforme
Figura 28:
Figura 28 – Etapas do ensaio de aplicação

Enquadramento do problema e
elaboração de Diagrama de Influência

Entrevistas com especialistas para seleção
dos tópicos de Risco (aplicação da Análise
Qualitativa)

Entrevistas com especialistas para quantificar
a probabilidade e impacto dos riscos nos
objetivos do projeto (aplicação da Análise
Quantitativa)

Diagrama de Tornado, Árvore de Decisão e
Análise das Probabilidades de Retorno
(aplicação de técnicas de Análise de
Sensibilidade)
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

53
A pesquisa foi delimitada da seguinte forma, segundo a Figura 29:
Figura 29 - Delimitação da Pesquisa

Delimitação da pesquisa
Identificação de novos negócios no mercado

Projeto 1
Projeto 2
Projeto n

Imobilizar
?

Geração da Idéia
/ Pré-viabilidade

Concepção /
Viabilidade do
Empreendimento

Empreender
?

C

Projeto Legal /
Incorporação /
Financiamento /
Vendas

C

Projeto MCMV 0 à 3 SM
Foco do Trabalho
Projeto MCMV 3 à 10SM

C

C

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Conclusão /
Regularização
Final

C

Repasses
Financiamento

Obra Civil

C

Entregas

Projeto Executivo
/ Contratações

Implantar
?
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Portanto, o foco desta pesquisa está no programa Minha Casa Minha Vida, faixa de 0 a 3 salários mínimos (Figura 30).
Figura 30 – Metodologia de aplicação

Metodologia de Aplicação
Avaliação Terreno 1
Estudo do
programa MCMV
0 à 3 SM

Avaliação Terreno 2

Opção de Compra
de Terreno

Avaliação Terreno 3

Definição do
Produto

Projetos Legais /
Licenças

Avaliação Terreno n

Identificação das
principais
incertezas

C

C

Foco do Trabalho

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

C

Avaliação
Probabilística dos
Resultados

Orçamentos

C

Tomada de
decisão

Detalhamento
dos Projetos de
Engenharia

Definição de
métodos
construtivos e
especiicações
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Para a realização deste trabalho foram adotados os seguintes passos:
a)

foi utilizada a técnica de elaboração de diagrama de influência para
representar graficamente a situação de decisão com todas as informações
necessárias para que se entenda adequadamente o ambiente da decisão;

b)

foi utilizada a técnica de análise qualitativa e entrevistas com especialistas
por meio de questionários para identificação dos eventos de riscos. A
técnica de análise qualitativa auxilia na identificação dos riscos do projeto
causados pelo caráter inexato, inconsistente ou incompleto das
premissas;

c)

foi utilizada a técnica de análise quantitativa dos riscos (entrevistas com
especialistas para quantificar a probabilidade e impactos dos riscos nos
objetivos do projeto, sendo coletadas informações para construção dos
cenários pessimista e otimista a partir do cenário esperado);

d)

foram utilizadas as técnicas para análise de sensibilidade através da
elaboração

de

Diagrama

de

Tornado

e

Gráfico

Resultado

X

Probabilidade.

4.1 Enquadramento do problema e elaboração do diagrama de influência para o
modelo de contratação de empreendimentos habitacionais para famílias com
renda de até 3 salários mínimos
Inicialmente foi reunido um grupo de especialistas para identificar as principais
variáveis e respectivas influências no negócio. O Diagrama de Influência é a
representação gráfica do problema (Figura 31).
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Figura 31 – Diagrama de Influência
Diagrama de Influência

Tipologias
Terreno

Condições
Geológicas

Quantidade
de unidades
habitacionais
Legislação
Local

Condições
Climáticas

Preço por unidade
habitacional

Infra estrutura

Projetos e
Consultorias
Impostos
Edificações

Produtividade

Custo Total

Receita Total

Despesas
Indiretas

Resultado
Inflação
Reparos e
Manutenção

Taxa de
Administração
Central

Tecnologia

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Programa
Minha Casa,
Minha Vida

'
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Foram selecionadas variáveis identificadas que influenciam nas receitas do
empreendimento:
1)

preço por unidade habitacional, ver Figura 32:

Figura 32 – Valor das unidades habitacionais

Fonte: Caixa Econômica Federal (2009)

2)

quantidade de unidades habitacionais - o Programa Minha Casa, Minha
Vida estabelece limite máximo de 500 unidades habitacionais por
empreendimento e tipologias de projeto com especificações mínimas a
serem atendidas para cada unidade habitacional.

A quantidade de

unidades habitacionais também é função das dimensões do terreno e
legislação local que define dimensões mínimas para: lotes, vias públicas,
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calçadas, equipamentos sociais, áreas verdes, recuos, gabaritos, entre
outras restrições urbanísticas e de proteção ao meio ambiente.
3) variáveis identificadas que influenciam no custo para execução do
empreendimento:
•

terreno – onde devem ser verificadas principalmente: existência de
infra-estrutura externa ao terreno, legislação local, dimensões,
topografia, condições geológicas e climáticas, preço e condições
comerciais;

•

projetos e consultorias – definir o time de profissionais que
estabelecerão com o empreendedor o escopo a ser executado e as
tecnologias a serem aplicadas, atendendo as especificações do
programa habitacional e respeitando as normas técnicas, legislação
e condições locais;

•

edificações e infraestrutura – definir as tecnologias a serem adotadas
na produção das edificações das unidades habitacionais e
infraestrutura

interna

do

empreendimento

que

deverão

ser

compatíveis com os recursos disponíveis da região (equipamentos,
materiais e mão de obra) e que terão relação direta com a
produtividade e qualidade das obras;
•

inflação – o preço das unidades habitacionais é fixo, como em geral
os empreendimentos são de longo prazo de maturação,

quanto

menor o prazo para viabilizar e concluir os empreendimentos, menor
o risco dos resultados serem corroídos pela inflação;
•

custos e despesas Fixas locais e da administração central – o prazo
dos empreendimentos também está relacionado diretamente com os
custos e despesas fixas locais e da empresa;

•

impostos – diretamente proporcional às receitas e em função da
legislação local;

•

reparos e manutenção das obras a serem executadas – estimativa
de custos para atendimentos decorrentes de garantias na fase pósocupação das unidades habitacionais.
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4.2 Aplicação da técnica de análise qualitativa para identificação preliminar dos
eventos de riscos nas entrevistas com especialistas
Foram identificadas variáveis com valores bem definidos, conforme descrito a
seguir:
Variáveis com valores bem definidos que influenciam nas receitas do
empreendimento:
a)

preço por unidade habitacional: Valor exato definido pela instituição
financeira oficial federal válido por determinado prazo;

b)

quantidade de unidades: Quantidade exata definida em projeto.

Variáveis com valores bem definidos que influenciam nos custos do
empreendimento: Terreno: Valor exato definido por negociação válido por
determinado prazo; Projetos e Consultorias: Valor exato definido por negociação
para elaboração dos projetos; Despesas Comerciais: Valor proporcional às receitas;
Taxa de Administração Central: Valor proporcional às receitas; Impostos: Valor
proporcional às receitas, Entretanto, foram identificadas incertezas para determinar
os valores de outras variáveis.
A partir das variáveis identificadas que influenciam no resultado, foram
questionados nas entrevistas sobre a percepção de fatores que podem afetar a
exatidão, consistência ou certeza dos valores a serem considerados na avaliação do
resultado, cujos resultados foram tabulados na Figura 33 a seguir:
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Figura 33 – Fatores de risco, causas e impactos potenciais
ID

Fator de Risco

Causas

Impactos Potenciais

1

Atrasos na emissão e aprovação do
Projeto Executivo. Impossibilidade
de execução da obra sem projeto
executivo aprovado

Deficiências de gestão da projetista.
Atraso na contratação e na aprovação
de projetos. Alterações de projeto no
campo e ou emissão de projetos com
inconsistências e não conformidades

continua
Erros de informação com
impactos em retrabalho,
suprimentos e dilação de
prazo, com aumento de
custos diretos e indiretos.

2

Produtividade real menor que a
produtividade planejada

Tecnologia nova, Mão de obra não
qualificada

3

Segurança das Instalações

4

5

6

Reforço de equipe
operacional e Dilação de
prazo, com aumento de
custos diretos e indiretos.
Retrabalho - Reforço de
vigilância - Dilação de prazo
e aumento de custos
diretos e indiretos.

Interesses de terceiros na Obra de
grande porte e muito visada. Roubos
de produtos facilmente vendáveis em
mercados paralelos. Obras inseridas
na malha urbana sem condições de
isolamento e controle de acesso.
Atrasos na produção em decorrência Precipitações pluviométricas em geral, Trabalhos e materiais
de chuvas e suas consequências.
tempestades e descargas atmosféricas perdidos, retrabalho,
Alertas de descargas atmosféricas
reorganização do canteiro provocando paralisações de serviços
Dilação de prazo e aumento
de custos diretos e
indiretos.
Interrupção parcial ou total dos
Descumprimento dos procedimentos
Trabalhos perdidos serviços por acidentes laborais e
acordados, quanto à identificação dos Dilação de prazo, com
ocupacionais.
riscos significativos das atividades.
aumento de custos diretos
Treinamento insuficiente. Fiscalização e indiretos.
deficiente.
Recalques e patologias por
Condições geológicas diferentes das
Paralização de frente de
quantidade de sondagens
previstas, presença de água
serviços e custos adicionais
insuficientes
não previstos

7

Inflação dos custos maior que a
prevista

Mercado aquecido

Aumento de custos diretos
e indiretos

8

Paralização dos trabalhos por
problemas com as formas metálicas

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

9

Não conformidades dos serviços
realizados

Falha na fabricação, falta de
manutenção preventiva, operação
inadequada, falta de peças
sobressalentes, falta de mão-de-obra
qualificada
Descumprimento dos procedimentos
acordados. Treinamento insuficiente.
Fiscalização deficiente.

10 Deficiências e inconsistências no
planejamento das atividades.
Atrasos nos suprimentos e equipes
sub-dimensionadas.

Falhas de gestão e coordenação.
Desatenção com o planejamento e
imprevisão com as atividades críticas
da programação.

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

11 Atraso na contratação de
fornecedores e contratação de mão
de obra para mobilização

Atraso no início dos serviços

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

12 Atrasos na obtenção de licenças
ambientais e aprovação das
concessionárias para execução dos
serviços

Atraso na obtenção de documentação
legal. Greves, atrasos burocráticos.

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

13 Desrespeito a locação projetada.
Validação dos marcos e referências
topográficas.

Inconsistência na definição e/ou
acompanhamento topográfico.

Retrabalho e Dilação de
prazo, com aumento de
custos diretos e indiretos.

14 Não execução em tempo hábil pela
Segurança contra invasão e retenção
prefeitura e concessionárias da infra- de 5% das receitas
estrutura externa

Retrabalhos - Dilação de
prazo, com aumento de
custos diretos e indiretos.

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.
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ID

Fator de Risco

Causas

Impactos Potenciais
conclusão

15 Conflitos sociais na região
provocando paralisação da obra

Proprietários insatisfeitos, população
local insatisfeita

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

16 Atraso na aquisição e ou locação de
equipamentos e materiais

Mercado aquecido, má condição dos
equipamentos e necessidade de
manutenções constantes, quantidade
reduzida de fornecedores qualificados
Utilização de sistema construtivo
inovador ainda não normalizado e sem
processo de avaliação concluído

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

18 Paralização dos trabalhos por
problemas com a mão de obra
contratada no local

Greves trabalhistas

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

19 Ações dos proprietários e/ou da
CAIXA em função do desempenho
real das construções ao longo de
sua vida útil

Norma de desempenho em vigor à
partir de maio/10

Retrabalhos e manutenções
com aumento de custos
diretos e indiretos

20 Paralização dos trabalhos por
problemas com a mão de obra
contratada no local

Mercado aquecido, outras atividades
sazonais na região

Dilação de prazo, com
aumento de custos diretos
e indiretos.

21 Exposição financeira

Aumento de custos
financeiros.

22 Impedimento para assinatura do
contrato com a Caixa

Mercado aquecido, descasamento
entre custos e receitas no tempo em
função de condições de
pagamento/recebimento,
investimentos em equipamentos
Sistema construtivo inovador escolhido
não aprovado pela CAIXA

23 Supervalorização de Terrenos

Mercado aquecido

17 Patologias imediatas e ao longo da
vida útil da construção

Retrabalhos e manutenções
com aumento de custos
diretos e indiretos

Investimento em projetos e
horas trabalhadas até a
assinatura do contrato
perdidos
Aumento de custos

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Estes 23 fatores identificados foram agrupados e reduzidos à 17 conforme
descrito a seguir:
1)

inflação diferente da prevista;

2)

recalques e patologias por condições geológicas diferentes das previstas;

3)

ações dos proprietários e/ou da CAIXA em função de patologias e/ou do
desempenho real das construções ao longo de sua vida útil;

4)

segurança das Instalações;

5)

paralização dos trabalhos por problemas com a mão de obra contratada
no local (falta de mão de obra: mercado aquecido e/ou sazonalidade);

6)

paralização dos trabalhos por problemas com a mão de obra contratada
no local (greves);
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7)

conflitos sociais na região provocando paralisação da obra;

8)

atrasos na produção em decorrência de chuvas e suas consequências.
Alertas de descargas atmosféricas provocando paralisações de serviços;

9)

não execução em tempo hábil pela prefeitura e concessionárias da infraestrutura externa ;

10) problemas na aquisição e ou locação de equipamentos e materiais e
contratação de mão de obra;
11) atrasos na emissão e aprovação do Projeto Executivo. Impossibilidade de
execução da obra sem projeto executivo aprovado;
12) deficiências e inconsistências no planejamento das atividades. Atrasos nos
suprimentos e equipes sub-dimensionadas;
13) desrespeito a locação projetada.

Validação dos marcos e referências

topográficas;
14) paralização dos trabalhos por problemas com as formas metálicas;
15) produtividade real menor que a produtividade planejada;
16) não conformidades dos serviços realizados;
17) interrupção parcial ou total dos serviços por acidentes laborais e
ocupacionais.
Estes 17 fatores com valores incertos e que influenciam nos custos do
empreendimento foram também agrupados em 5 grandes tópicos para permitir a
utilização das ferramentas de análise de decisão:
1)

edificações: Valor incerto, pode ser afetado por falhas de projetos,
roubos, falhas de planejamento e gestão, falta de recursos, produtividade
diferente

da

esperada,

interrupções

por

acidentes,

falhas

nos

equipamentos;
2)

infra- Estrutura: Valor incerto, poder ser afetado pelos mesmos fatores
que podem afetar os custos das edificações e também pela não execução
em tempo hábil de infraestrutura externa por terceiros;

3)

custos e despesas fixas: Valor incerto que varia principalmente em
função do prazo real da obra, que pode ser afetado na elaboração de
projetos, obtenção de licenças, condições climáticas, geológicas e de
produtividade diferentes das previstas, ocorrência de greves;
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4)

reparos e manutenção: Valor incerto que pode ser afetado por falhas de
projetos, desempenho abaixo do esperado de sistemas construtivos
inovadores, patologias, qualificação de mão de obra;

5)

inflação: Valor incerto por depender de fatores externos (conjuntura
econômica, mercado aquecido).

Cabe ressaltar que para efeito deste trabalho foi considerado valor exato o
valor do terreno e também exato o valor dos projetos e consultorias, em virtude
destes valores estarem definidos no momento do estudo de viabilidade do
empreendimento. É importante esclarecer também que o modelo estudado é o de
empreendimentos habitacionais para famílias com renda de até três salários
mínimos que prevê pagamento à vista do terreno ao proprietário, tendo sido
considerado o modelo de aquisição do terreno através de opção de compra, ou seja,
o preço fica estabelecido porém o pagamento somente é efetuado diretamente pela
entidade financeira até o limite de prazo previamente estabelecido no contrato de
opção de compra.
Segundo Haddad, Azevedo e Yu (1999) muitos fatores influenciam a estimativa
do valor do terreno e dificultam a sua estimativa com acuracidade, representando
variável chave no estudo de viabilidade do empreendimento quando este é
elaborado em fase anterior à definição do terreno. A utilização do modelo de opção
de compra constitui-se em ferramenta importante para o empresário na mitigação do
risco de incorrer em custo de investimento irreversível caso o empreendimento não
venha a ser implantado.
Em resumo, a análise qualitativa é apresentada na Figura 34:
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Figura 34- Análise qualitativa

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

4.3 Aplicação da técnica de análise quantitativa: entrevistas com especialistas para
quantificar os impactos das incertezas nos resultados do projeto
Os especialistas foram questionados nas entrevistas sobre o impacto que os
fatores de risco podem afetar na exatidão, consistência ou certeza dos valores a
serem considerados na avaliação do resultado.
Inicialmente foi elaborado orçamento preliminar (Figura 35) a partir de
levantamento de quantidades do projeto de empreendimento elaborado para o
Programa Minha Casa Minha Vida, utilizando cotações e composições de preços
unitários da revista Construção Mercado da editora PINI, resultando no seguinte
resumo:
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Figura 35 – Orçamento Preliminar

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Neste orçamento foram considerados também:
a)

valor para o desenvolvimento de Projetos e Consultorias baseado em
contratação específica;

b)

como despesas indiretas as despesas para administração local,
construção, manutenção e operação de canteiro de obras;

c)

estimativa de inflação decorrente da variação de preços dos insumos
durante o período do empreendimento já que o valor de venda é
irreajustável mas os custos sofrem com a inflação, com base na inflação
média dos últimos 10 anos (INCC);
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d)

verba para manutenção das edificações estimando retrabalhos por
eventuais patologias por condições geológicas e/ou desempenho das
construções ao longo do período de garantia;

e)

impostos considerando o subsídio oferecido pelo governo para o
Programa Minha Casa Minha Vida com a condição especial de tributação.
Em 2004 foi instituído o Regime Especial de Tributação aplicável às
incorporações imobiliárias onde a incorporadora fica sujeita ao pagamento
de 6% da receita mensal recebida para pagamento unificado dos
seguintes impostos:
1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
2. Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e
4. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida a lei 11.977/2009
estabelece que o percentual correspondente ao pagamento unificado dos
tributos será equivalente a 1% da receita mensal recebida;

f)

despesas comerciais correspondentes as despesas para aquisição de
terreno, coordenação de projetos, e documentação para obtenção de
financiamento;

g)

despesas com o apoio da administração central para orçamento,
planejamento, suprimentos, recursos humanos, jurídico, contabilidade e
financeiro.

Foi elaborado cronograma físico-financeiro de entradas e saídas que permitiu
a análise de investimento simulando o fluxo de caixa nas condições mais prováveis
definidas pelos especialistas (Cenário Esperado), conforme Figura 36:
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Figura 36 – Resultados Análise de Investimento - Cenário Esperado

ANÁLISE DE INVESTIMENTO
SIMULAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
CENÁRIO: ESPERADO
MÊS

ENTRADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631.000,00
1.912.141,06
1.754.282,34
2.720.175,34
3.499.121,31
4.122.278,08
4.465.014,31
4.496.172,15
4.215.751,60
3.592.594,82
2.720.175,34
745.391,67
1.927.902,00
37.802.000,00

SAÍDAS
35.612,39
35.612,39
60.487,03
60.487,03
60.487,03
60.487,03
1.841.958,39
1.218.496,29
1.670.352,72
2.590.034,79
3.331.713,87
3.925.057,14
4.251.395,94
4.281.063,10
4.014.058,63
3.420.715,36
2.590.034,79
1.346.865,94
1.198.530,13
35.993.450,00

SALDO DE
SALDO DE
CAIXA
CAIXA
MENSAL
ACUMULADO
-35.612,39
-35.612,39
-35.612,39
-71.224,78
-60.487,03
-131.711,82
-60.487,03
-192.198,85
-60.487,03
-252.685,88
-60.487,03
-313.172,91
-210.958,39
-524.131,31
693.644,76
169.513,46
83.929,62
253.443,07
130.140,55
383.583,63
167.407,43
550.991,06
197.220,94
748.212,00
213.618,37
961.830,37
215.109,05
1.176.939,42
201.692,97
1.378.632,39
171.879,46
1.550.511,85
130.140,55
1.680.652,40
-601.474,27
1.079.178,13
729.371,87
1.808.550,00
1.808.550,00

RESULTADOS
TIR (taxa interna de retorno)
TMA (taxa mínima de atratividade)
VPL (valor presente líquido)
IL (índice de lucratividade)
TR (taxa de rentabilidade)

27,08%
1,50%
R$ 1.460.394,72
1,0492
4,92%

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

A partir da identificação dos fatores que apresentam incertezas, foi realizado
exercício de análise de sensibilidade para construção dos cenários pessimista e
otimista, onde foram avaliados os impactos no resultado das possíveis variações dos
valores para cada fator, conforme tabulado na Figura 37 a seguir:
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Figura 37 – Análise de Sensibilidade

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Com estas premissas, foram calculados os valores mínimos e máximos,
conforme tabulado na Figura 38:
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Figura 38 – Valores Mínimos e Máximos

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

A partir destes orçamentos foram elaborados os cronogramas físico-financeiros
de entradas e saídas que permitiram as análises de investimento simulando os
fluxos de caixa nas condições definidas pelos especialistas para os Cenários
Otimista e Pessimista, conforme as Figuras 39 e 40:
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Figura 39 – Resultados Análise de Investimento - Cenário Otimista

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos
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Figura 40 – Resultados Análise de Investimento - Cenário Pessimista

ANÁLISE DE INVESTIMENTO
SIMULAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
CENÁRIO: PESSIMISTA
MÊS

ENTRADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631.000,00
1.912.141,06
1.754.282,34
2.720.175,34
3.499.121,31
4.122.278,08
4.465.014,31
4.496.172,15
4.215.751,60
3.592.594,82
2.720.175,34
745.391,67
1.927.902,00
37.802.000,00

SAÍDAS
42.734,87
42.734,87
67.609,51
67.609,51
67.609,51
67.609,51
1.849.080,87
1.306.093,42
1.827.065,42
2.813.703,19
3.609.378,81
4.245.919,31
4.596.016,58
4.627.843,61
4.341.400,38
3.704.859,89
2.813.703,19
2.190.280,99
2.031.145,87
40.312.399,32

SALDO DE
SALDO DE
CAIXA
CAIXA
MENSAL
ACUMULADO
-42.734,87
-42.734,87
-42.734,87
-85.469,74
-67.609,51
-153.079,25
-67.609,51
-220.688,76
-67.609,51
-288.298,27
-67.609,51
-355.907,78
-218.080,87
-573.988,65
606.047,63
32.058,98
-72.783,08
-40.724,10
-93.527,85
-134.251,95
-110.257,51
-244.509,46
-123.641,23
-368.150,69
-131.002,28
-499.152,96
-131.671,46
-630.824,42
-125.648,79
-756.473,21
-112.265,06
-868.738,27
-93.527,85
-962.266,12
-1.444.889,32
-2.407.155,45
-103.243,87
-2.510.399,32
-2.510.399,32

RESULTADOS
TIR (taxa interna de retorno)
TMA (taxa mínima de atratividade)
VPL (valor presente líquido)
IL (índice de lucratividade)
TR (taxa de rentabilidade)

#NÚM!
1,50%
-R$ 1.995.739,35
0,9398
-6,02%

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Com os valores mínimos e máximos, foram calculados os resultados extremos,
ou seja, se tudo der certo (Cenário Otimista) o empreendimento pode gerar um
resultado melhor com taxa de rentabilidade de 9,40%, por outro lado, se tudo der
errado (Cenário Pessimista) o empreendimento pode gerar um péssimo resultado
com taxa de rentabilidade de -6,02%, conforme tabulado na Figura 41 a seguir:
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Figura 41 – Taxas de Rentabilidade

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

4.4 Análise de Sensibilidade através da elaboração de Diagrama de Tornado e por
meio de cálculo de árvore de probabilidades
Serão utilizadas a seguir ferramentas com o objetivo de identificar e avaliar
quais riscos representam maior impacto no projeto.
4.4.1 Diagrama de Tornado
O Diagrama de Tornado é a representação gráfica da Análise de Sensibilidade,
sendo útil para visualização da importância relativa das variáveis e por estar
ordenado das que possuem mais alto grau de incerteza para as que são mais
estáveis, tem o formato de um tornado, conforme Figura 42 a seguir:
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Figura 42 – Diagrama de Tornado

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

As barras vermelhas e azuis representam quanto cada variável pode variar
considerando as premissas adotadas no item 4.3.
A seguir estão tabulados os valores limites de cada variável utilizados para
elaboração do Diagrama de Tornado, conforme Figura 43.
Figura 43 – Valores de cada variável para os cenários considerados
Variação do Valor Presente Líquido (R$)
DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES
INFRA-ESTRUTURA
DESPESAS INDIRETAS
MANUTENÇÃO

Mínimo
(437.297,79)
(623.441,30)
(589.490,94)
(1.098.527,06)

Máximo

Total

69.271,26
294.745,47
137.315,88

437.297,79
692.712,56
884.236,40
1.235.842,94

INFLAÇÃO
(707.376,99)
712.890,20
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

1.420.267,19

4.4.2 Árvore de probabilidades
Provavelmente, não vai dar tudo certo nem tudo errado.
Quais são as probabilidades de ocorrência de cada fator de risco e quais são
as respectivas consequências no resultado? Como calcular e analisar a combinação
das probabilidades no resultado?
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Inicialmente foram estimadas as probabilidades de ocorrência de cada fator de
risco em cada cenário, conforme tabulado na Figura 44:
Figura 44 – Estimativa das probabilidades de ocorrência dos fatores de risco
Probabilidade
Fator
Otimista
Provável
Pessimista
Inflação
Manutenção
Despesas Indiretas
Infra-Estrutura

20%
5%
10%
30%

40%
80%
70%
60%

40%
15%
20%
10%

5%
75%
Edificações
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

20%

Em seguida, foi montada árvore de probabilidades, combinando cada fator de
risco em cada cenário conforme trecho ilustrado na Figura 45:
Figura 45 – Trecho de Árvore de probabilidades dos fatores de risco
Fator de Risco Cenário Probabilidade Fator de Risco Cenário

Infra-Estr.

Otimista

30,00%

Edificações

Esperado

60,00%

Edificações

Pessimista

10,00%

Edificações

Otimista
Esperado
Pessimista
Otimista
Esperado
Pessimista
Otimista
Esperado
Pessimista

Probabilidade
5,00%
75,00%
20,00%
5,00%
75,00%
20,00%
5,00%
75,00%
20,00%

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Foi elaborada planilha em Excel combinando os 5 fatores de risco e os 3
cenários que resultou em 243 combinações, sendo calculado para cada uma a
respectiva probabilidade ponderada e resultado, conforme trecho ilustrado na Figura
46 a seguir:
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Figura 46 – Trecho de Árvore de probabilidades dos fatores de risco – cálculo das
probabilidades ponderadas e resultados
Variável

Variável 5

Cenário

Probabilidade

Probabilidade
Ponderada

Taxa de
Rentabilidade (%)

Otimista

10,00%

0,011%

9,40%

Esperado

60,00%

0,068%

9,40%

Pessimista

30,00%

0,034%

7,74%

VPL (R$)
2.674.617,53
2.674.617,53
2.237.319,74

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

4.4.3 Gráfico Taxa de Rentabilidade X Probabilidade Acumulada
A soma das probabilidades ponderadas das 243 combinações é igual a 1, o
que nos permite elaborar o gráfico Curva Taxa de Rentabilidade X Probabilidade
Acumulada, conforme Figura 47:
Figura 47 – Gráfico Curva Taxa de Rentabilidade X Probabilidade Acumulada
120,00%

Probabilidade
Acumulada

Esperado = 4,92%
100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

0,00%
-2,00%
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Taxa de Rentabilidade
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

10,00%

12,00%
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
O exercício de identificar fatores de risco e avaliar as consequências das
incertezas no resultado do empreendimento fazem da decisão de empreender uma
atividade muito mais racional e profissional do que intuitiva e emocional, pois permite
ao empreendedor enxergar as possibilidades de sucesso e/ou fracasso e servir de
ferramenta para melhorar sua tomada de decisão e posterior monitoramento de
ações para otimizar o resultado.
No estudo de caso deste trabalho, foram identificados inicialmente 25 fatores
de risco, que foram reduzidos a 17 fatores principais, que foram agrupados em 5
grandes tópicos, o que permitiu a aplicação das ferramentas de análise de decisão.
O resultado inicial (Cenário Esperado) calculado antes da avaliação das
incertezas apontava para uma taxa de rentabilidade de 4,92%. Com a identificação
dos fatores de risco foi possível visualizar que o resultado do empreendimento pode
ter uma grande faixa de variação, indo desde o Cenário Otimista onde o melhor
resultado do empreendimento pode resultar em uma taxa de rentabilidade de 9,40%
até o pior resultado do empreendimento que pode ser traduzido em uma taxa de
rentabilidade negativa de -6,02% no Cenário Pessimista.
O Diagrama de Tornado permite identificar e avaliar os principais fatores de
risco e os respectivos pesos na possibilidade de variação do resultado.
O gráfico Curva Taxa de Rentabilidade X Probabilidade Acumulada nos permite
ver que a probabilidade do resultado ser positivo neste caso é muito maior, o que
pode ficar melhor ilustrado vendo o mesmo gráfico de Taxa de Rentabilidade X
Probabilidade em barras da Figura 48 que indica a probabilidade por faixas de Taxa
de Rentabilidade, onde podemos ver que a probabilidade de Taxa de Rentabilidade
Positiva é de 89,11%. No mesmo gráfico, fica claro também que a probabilidade de
Taxas de Rentabilidade iguais ou maiores que 4% (que representam a atratividade
mínima dos empresários) é de 36,61%.
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Figura 48 – Gráfico em Barras Taxa de Rentabilidade X Probabilidade

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Podemos ainda visualizar os correspondentes VPLs (Valor Presente Líquidos
em R$) para as mesmas faixas de probabilidades no gráfico da Figura 49:
Figura 49 – Gráfico em Barras Valor Presente Líquido (R$) X Probabilidade

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos
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Como os cenários foram montados tendo como referência o ano de 2009
projetando valores a partir de 2010, podemos comparar as projeções feitas em 2009
com os dados reais e analisar as diferenças.
Na Figura 50 são apresentados os valores reais dos impactos relativos à
inflação real do ano de 2012. Como a inflação medida pelo Índice Nacional de
Custos da Construção (INCC) foi menor que a média de inflação entre os anos de
2000 à 2009 – parâmetro utilizado neste trabalho para o Cenário Esperado, se o
empreendimento fosse construído em 2012 a inflação impactaria nos custos em
menor proporção que o estimado no Cenário Esperado, implicando em melhoria do
resultado.
Figura 50 – Impacto da Inflação: Projeções x Real
Variável

Inflação

Fator

Inflação
diferente da
prevista

Otimista
Impacto no custo
considerando a
Menor variação
do INCC nos
últimos 10 anos
1,74%
(870.838,80)

Cenários
Esperado
Pessimista

Real 2012
Impacto no custo Impacto no custo Impacto no custo
considerando a
considerando a
considerando a
variação média
Maior variação
variação real do
do INCC nos
do INCC nos
INCC no ano
últimos 10 anos últimos 10 anos
2012
4,67%

7,59%
-

864.104,07

3,79%
(161.178,11)

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Na Figura 51 são apresentados os valores reais dos impactos relativos à
ocorrência de chuvas do ano de 2012. Como em 2012 a quantidade de dias com
chuva foi menor que a média dos anos 2002 à 2009 na cidade de Bagé/RS –
parâmetro adotado para o Cenário Esperado, se o empreendimento fosse construído
em 2012 as chuvas impactariam nos custos em menor proporção que o estimado no
Cenário Esperado, também contribuindo para melhorar o resultado.
Figura 51 – Impacto da Ocorrência de Chuvas: Projeções x Real

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos
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Da mesma forma o empresário pode melhorar a estimativa dos custos e
impactos incorporando valores reais provenientes da execução de empreendimentos
do programa ou semelhantes, deixando sempre previsões para contingenciar
imponderáveis como os decorrentes de conflitos sociais que tem provocado sérios
prejuízos em muitos empreendimentos, como os mencionados na matéria recente do
jornal Folha de São Paulo reproduzida na Figura 52:
Figura 52 – Impacto da Ocorrência de Conflitos Sociais

Fonte: Talento (2013)

Quanto melhor definido o projeto, o processo construtivo e quanto mais
estiverem sob domínio do empresário todos os fatores que podem influenciar nos
resultados dos empreendimentos, o risco de insucessos é menor, porém quanto
custa ter toda esta informação? quanto os empresários estão dispostos a gastar
para reduzir os seus riscos?
O modelo proposto neste trabalho permite uma grande quantidade de
simulações e avaliações do tipo “What if...”, traduzindo: “O que acontece se...”,
permitindo que o empresário entre com os valores possíveis dos fatores de risco e
simule o respectivo resultado, exemplos:
Uma análise interessante é simular outras probabilidades de ocorrência de
cada fator de risco para cada cenário (Figura 53):
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Figura 53 – Probabilidades dos fatores de risco - Revista
Fator
Inflação
Manutenção
Despesas Indiretas
Infra-Estrutura
Edificações

Otimista
10%
5%
5%
15%
5%

Probabilidade
Provável
25%
35%
40%
40%
45%

Pessimista
65%
60%
55%
45%
50%

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

O gráfico Taxa de Rentabilidade X Probabilidade para esta nova simulação de
probabilidades da Figura 54 indica que a probabilidade de Taxa de Rentabilidade
Positiva é de apenas 32,69%. No mesmo gráfico, fica claro também que a
probabilidade de Taxas de Rentabilidade iguais ou maiores que 4% (que
representam a atratividade mínima dos empresários) cai para 3,83%.
Figura 54 – Gráfico Taxa de Rentabilidade X Probabilidade - Revistas

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos
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Comparando o gráfico de Taxas de Rentabilidade x Probabilidades Revistas da
Figura 54 com o gráfico de Taxas de Rentabilidade x Probabilidades da Figura 48, a
decisão de investimento fica totalmente alterada, conforme demonstrado no gráfico
da Figura 55:
Figura 55 – Comparativo Taxas de Rentabilidade X Probabilidade

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos

Outra simulação é avaliar os resultados para o caso de aumento do valor de
venda das unidades habitacionais que pode ser utilizado o conceito de espera como
vimos na revisão bibliográfica – o empreendimento nas condições simuladas não é
viável, porém se o valor de venda das unidades habitacionais aumentar o
empreendimento pode passar a ser viável – Simulando o aumento do valor de R$
41.000,00 por unidade para R$ 45.000,00 por unidade teremos em todos os cenários
taxas muito mais atraentes conforme gráfico comparativo da Figura 56:
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Figura 56 – Comparativo Taxas de Rentabilidade simulando aumento
no valor de cada unidade habitacional

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados bibliográficos
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6 CONCLUSÃO
Em situações reais o empreendedor da construção deve examinar cada novo
empreendimento avaliando seu impacto sobre o resultado do seu portfólio, visando
aumentar o resultado do portfólio para um certo nível de risco ou diminuir o risco do
portfólio para determinado nível de resultado.
A identificação dos tópicos de risco não é difícil por serem trabalhados
usualmente, o problema é avaliar a relevância de cada tópico de risco, o que é
possível com o diagrama de influência, diagrama de tornado e análises gráficas
simulando probabilidades para diversos cenários.
A utilização de técnicas de análise de risco e tomada de decisão permitem
ampliar em muito o entendimento do negócio, se vale apena investir no momento da
análise ou esperar e principalmente avaliar o que esperar para investir.
Com os dados estudados, para muitas empresas de grande porte o
investimento naquele momento (2010) não se mostrava atrativo por incorrem em
despesas indiretas locais e despesas de administração central significativas para
gerenciar seus empreendimentos e por poder contar com outras alternativas de
investimento que lhes apresentavam melhores taxas de rentabilidade em seu
portifólio.

No mesmo período, para empresas de menor porte este tipo de

empreendimento pode representar oportunidade para melhorar seu portifólio por
conseguir reduzir as despesas indiretas e de administração central com a gestão
direta dos acionistas. Mesmo para as empresas de menor porte existem muitas
incertezas que influenciam o resultado.
No item 5. Análise dos resultados, a comparação da influência real da inflação
e da ocorrência de chuvas do ano de 2012 com os cenários projetados, mostram
impactos positivos em relação ao cenário esperado, porém no mesmo período o
valor dos terrenos, falta de mão de obra e equipamentos e invasões provocaram
impactos negativos em relação ao cenário esperado.
A simulação de aumento no preço das unidades habitacionais, que ocorreu em
parte com o lançamento da 2a. (segunda) fase do Programa Minha Casa Minha
Vida, também mostra que o empreendimento pode se tornar atrativo com a alteração
de variáveis que o empresário atento pode esperar e se ocorrer investir.
Portanto, dependendo do porte, da situação da empresa e da disposição do
empreendedor em assumir riscos, a decisão pode ser diferente.
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O importante é ter mais ferramentas, para ter mais domínio da situação na
hora da tomada da decisão, que pode ser empreender, não empreender ou esperar
e monitorar para empreender quando alguns fatores ficarem mais favoráveis ou com
menores incertezas.
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7 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÃO
Tendo em vista a melhoria obtida no processo de tomada de decisões,
considera-se fundamental a aplicação de técnicas de análise de risco e análise de
decisão no processo decisório de investimento em empreendimentos com esta
tipologia para ampliação do portfólio, pois estes empreendimentos se dão em
condições de muitas e grandes incertezas,

e de não haver garantia de que os

resultados do empreendimento serão bons.
A contribuição deste trabalho é também de desenvolver uma ferramenta
simples de análise de sensibilidade que poderá ser customizada para cada
empreendimento e que auxiliará o tomador de decisão na visualização das
possibilidades de resultado.
Recomenda-se analisar em futura pesquisa a nova tabela de valores máximos
por unidade habitacional e demais novas condições publicadas pelo governo federal
para a 2ª. Fase do programa Minha Casa Minha Vida.
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