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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem objetivou avaliar a viabilidade financeira de um projeto de 

investimento em um novo maquinário para uma empresa do setor de embalagens. Para isso 

foram levantados dados relativos à área de atuação e feitas projeções através de simulações de 

demanda e de custos de oportunidade, além da elaboração de fluxos de caixa buscando dar um 

parecer determinando se o investimento será econômica e financeiramente viável. Foram 

utilizados como fontes diversos autores da área de administração financeira, assim como 

pesquisas na internet, visando subsidiar da maneira mais concreta possível o estudo do caso 

da um investimento em bem de capital na empresa.  

 

Palavras-chave: fluxo de caixa descontado, viabilidade financeira e análise de retorno. 
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 I�TRODUÇÃO  
 
 

O maior desafio de um administrador financeiro é, conforme a maioria dos autores da 

área de finanças, maximizar a riqueza da empresa e dos seus proprietários. E os meios para se 

alcançar este objetivo perpassam pela capacidade de ajustar os níveis de endividamento e de 

equalizar a sua capacidade de gerar lucros e de honrar os seus compromissos junto aos 

credores com proficiência. Para isso, o administrador deve saber onde investir os recursos 

disponíveis, assim como saber o momento correto para captar recursos, os valores a serem 

captados e o custo desta captação. 

Tão importante quanto saber onde investir é saber buscar as fontes de capital mais 

economicamente viáveis e adequadas ao prazo de investimento. Os investimentos de curto 

prazo, também chamados operacionais, são caracterizados pelos recursos alocados 

majoritariamente em ativos circulantes. Por outro lado, temos os investimentos de longo 

prazo, ou estratégicos, que exigirão uma análise mais profunda e qualificada por parte do 

administrador, visto que estes envolvem maiores volumes de recursos. Os investimentos de 

longo prazo devem ser precedidos de projetos de investimento para que sejam minimizados os 

riscos e os níveis de incerteza quanto à viabilidade do projeto. 

Este estudo tem o intuito de fornecer subsídios a respeito de custos, retorno e risco de 

um projeto de investimento de longo prazo, também chamado de investimento ou orçamento 

de capital, baseando-se em técnicas amplamente difundas pelos maiores autores e estudiosos 

deste tema. 

Destacam-se, preliminarmente, duas escalas dessas técnicas. A primeira costuma-se 

chamar técnica não-sofisticada, que não leva em consideração o custo do dinheiro no tempo, 

ou seja, não incorpora os custos de oportunidade ou as perdas promovidas por um cenário de 

inflação. Por outro lado, as técnicas sofisticadas levam em consideração a alteração do valor 

do dinheiro ao longo do tempo, associando o poder de compra de cada unidade monetária ao 

seu devido valor no tempo analisado. Entre estas últimas, há a técnica do fluxo de caixa 

descontado, através da qual se pode ter uma referência e mensurar razoavelmente o nível de 

ganho ou perda do poder aquisitivo em determinado período de tempo.  
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1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Uma vez que o investimento estratégico é uma atividade essencial para o crescimento 

e sucesso de uma empresa, como tomar uma boa decisão de investimento é o problema que 

esta pesquisa pretende explorar. 

A decisão de investimento deve ser baseada em análise criteriosa que defina como o 

projeto de investimento deve ser selecionado, assim como demonstre a sua viabilidade 

econômica e a sua previsão de retorno e mitigação do risco envolvido na operação. O 

principal objetivo deste estudo é demonstrar como as diversas técnicas de avaliação de 

investimentos podem ser utilizadas numa empresa, salientando os benefícios e as limitações 

de cada uma delas.  

 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

Demonstrar a importância da análise de viabilidade econômica de um projeto de 

investimento em bens de capital.   

 

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

Apresentar e compreender os conceitos de taxa interna de retorno (TIR) e valor 

presente líquido (VPL); 

Verificar a importância de analisar o ambiente para decidir o momento correto para 

investir em bens de capital; 

Calcular o valor do dinheiro no tempo e mensurar o custo de oportunidade de um 

investimento. 
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1.2  JUSTIFICATIVA 

 

Todo administrador deve saber distinguir as vantagens e desvantagens de cada técnica 

de análise de retorno de investimento, determinando a importância que cada uma tem na 

avaliação de investimentos. Deve também saber escolher cada método convenientemente e de 

acordo com as informações que necessita para tomar a decisão do investimento a ser feito. 

A qualidade da informação é fundamental para uma boa decisão, que é a principal 

atribuição de um bom administrador. E o que o diferencia de um leigo é justamente as 

decisões tomadas de maneira fundamentada e com baixo nível de incerteza, já que nem 

sempre é possível eliminá-la. 



12 
 

 

2. A�ÁLISE DE VIABILIDADE DE I�VESTIME�TOS EM ATIVOS DE 

CAPITAL  

 

 

2.1 ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

É comum as pessoas caracterizarem o termo orçamento como uma simples consulta ou 

coleta de preços. Porém esta definição é um tanto equivocada e não representa a real 

importância do orçamento no âmbito de uma organização empresarial. 

Um bom planejamento baseia-se em orçamentos bem elaborados. E, por mais que 

estes sejam subentendidos com instrumentos meramente financeiros, normalmente contém 

informações que servem para integrar os projetos de variados setores da empresa de modo a  

tornar factível o alcance das metas organizacionais. Para Moore (2002, p.07) “talvez o 

orçamento seja o documento mais importante produzido pela empresa em seu processo de 

planejamento.” 

O processo de planejamento orçamentário pode tornar-se desgastante e consumir 

exageradamente tempo e recursos se não forem bem sintetizados os itens a serem 

discriminados. Para Moore (2002, p.08) há algumas técnicas para facilitação deste processo: 

As empresas precisam de um bom modo de ligar os planos de negócios – missões, 
estratégias, objetivos e táticas – a suas atividades propriamente ditas. É essa a função 
do processo de elaboração de orçamentos. Como recompensa, o orçamento oferece 
um mecanismo para controlar os custos e medir as atividades da empresa. 
 

Portanto, os orçamentos são classificados com base em seu prazo de duração: 

operacionais e de capital.  

Segundo Welsch (1983), os operacionais são orçamentos de curto prazo como, por 

exemplo, os de venda, de produção, de matérias-primas, de mão de obra direta e de custos 

fixos da empresa.  

Já para Gropelli (2001), o orçamento de capital é, na verdade, um conjunto de 

procedimentos que visam avaliar, comparar e selecionar projetos de longo prazo. Ainda, 

segundo o mesmo autor, o orçamento de capital determinará o uso racional e eficiente dos 

escassos recursos da empresa. 

Algumas pessoas podem questionar as condicionantes de se tentar mensurar impactos 

ao tentar antecipar situações futuras e ao trabalhar com projeções de longo prazo. Apesar de 

esse aspecto gerar dúvidas e incertezas ou mesmo frustrações pela não realização das metas 

previstas, ainda assim a criação de um bom processo orçamentário pode dar subsídios 
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importantíssimos e determinar o rumo que a empresa deve tomar visando o sucesso de um 

empreendimento. 

A decisão de investimento em ativos de longo prazo exige do administrador financeiro 

uma sinergia com todos os setores da empresa, pois incorpora fatores de alto grau de 

complexidade que exigem a interatividade entre os diversos setores onde cada um contribui 

com informações pertinentes visando alcançar os objetivos definidos na macro-estratégia da 

empresa. 

 

  

2.2 DECISÃO DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO 

 

Por se tratar de analisar projeções de retorno e fatores de risco inerentes a 

investimentos de longo prazo, vários aspectos devem ser considerados, principalmente pelo 

fato de que atualmente há muita inconstância na economia mundial, com muitos países cujas 

economias são reconhecidas como estáveis passando por momentos complicados, o que 

reflete um quadro de muitas incertezas. Até por causa disso, deve haver um maior 

pragmatismo ao se analisar a viabilidade de um projeto, pois a sobrevivência da empresa está 

em questão e um passo errado pode determinar o fracasso de um projeto. 

As maiores dúvidas devem ser levantadas e discutidas no momento do seu surgimento 

visando o esclarecimento e a determinação de alternativas para saná-las. Sob este aspecto, 

Hussein (2002, p.79) afirma: 

O orçamento de capital é um amplo demonstrativo de recursos para a aquisição de 
ativos de longo prazo, como, por exemplo, instalações e equipamentos. Em geral, os 
recursos para investimentos de capital são escassos, portanto deve haver uma 
maneira eficiente de fazer uma seleção entre exigências concorrentes para fundos 
limitados. 
 

Devido à quantidade de opções de investimentos que possam surgir num processo de 

decisão, devem ser analisadas todas as possibilidades economicamente viáveis e, nesse 

ínterim, o administrador vai determinando as opções que podem ser excluídas visando o 

afunilamento das possíveis tomadas de decisão. Tudo isso tendo em vista a limitação dos 

recursos e o valor máximo que a empresa está disposta a investir.  

É necessário ter bem clara a diferença entre um investimento de curto e de longo prazo 

e como é bem mais complicado abortar um projeto em andamento em cada situação caso a 

empresa perceba que se equivocou. No caso de um investimento de curto prazo, por exemplo, 

se a empresa investir num estoque de uma determinada mercadoria e esta não tiver o giro 
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desejado, a empresa pode optar por diminuir sua margem de lucro e fazer uma promoção do 

tipo queima de estoque e recuperar o capital investido. Já no segundo caso, um investimento 

em imobilizado não é facilmente desfeito e, dependendo da urgência para garantir uma 

liquidez imediata, pode-se ter perdas significativas nesta operação e, talvez como 

conseqüência, perda de valor da empresa ou de patrimônio. Sobre este circunstância, Ross 

(2000, p.214) destaca que: “decisões como essa determinarão a natureza das operações da 

empresa e dos produtos para os próximos anos, principalmente porque investimentos em 

ativos fixos geralmente têm vida longa e não são facilmente revertidos, uma vez realizados.” 

Por esse prisma, percebe-se que diante do volume considerável de recurso investido é 

muito mais difícil reverter a situação. Desse modo torna-se necessária a escolha de uma 

técnica mais adequada para deixar mais claro e lógico o processo da tomada de decisão sobre 

investimento em ativos de longo prazo. 

Para Gropelli (2001) o passo preliminar é determinar quais os projetos são 

interessantes e viáveis entre as opções existentes, conscientizando-se dos recursos limitados e 

considerando todas as possibilidades de investimento. A partir disso, deve-se selecionar qual 

deles dará maior retorno à empresa e maximizará o seu lucro. 

Segundo Moore (2002), para se obter maiores vantagens numa análise custo-benefício 

é necessário seguir seis passos, a saber: 

• Avaliar os planos estratégicos da empresa, pois determinado investimento, 

mesmo que possa gerar certo volume de rentabilidade, pode fugir ao enfoque 

principal da atividade da empresa; 

• Selecionar os projetos que sejam consistentes com os propósitos estratégicos da 

empresa e com os valores que ela pretende gerar; 

• Classificar os projetos propostos de acordo com os custos e geração de fluxo de 

caixa; 

• Prever os fluxos de caixa futuros; 

• Classificar os projetos propostos e selecioná-los e; 

• Finalizar com a preparação das despesas com capital, justificativas, valores e 

expectativa de vida do projeto, bem como as expectativas de fluxos de caixa de 

sua vida útil. 

Corroborando com os autores anteriormente descritos, Lemes Júnior (2002) afirma 

que a decisão de investimento de longo prazo é a mais importante que o administrador pode 

tomar, pois envolve diversos fatores, tais como: elementos operacionais de longo prazo, risco 
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envolvido por fatores conjunturais, a dificuldade de definir o momento certo de investir, as 

novas decisões que deverão ser tomadas durante o curso do projeto e as fontes de 

financiamento que deverão ser avaliadas para o investimento. Estes fatores conjugados podem 

trazer melhores resultados ou não, de acordo com o planejamento financeiro da empresa. 

Em relação ao que foi exposto até o momento, é possível inferir que a decisão de 

investir em ativos de capital ou de longo prazo - levando em consideração o seu tempo de 

vida útil, o horizonte de tempo envolvido, o volume de recursos exigido, as variáveis 

conjunturais que influenciam o momento da tomada de decisão - demanda uma série de 

análises e avaliações financeiras buscando minimizar o nível de incerteza inerente a estes 

tipos de projeto. 

 

 

2.3 O AMBIENTE DAS DECISÕES DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO 

 

As decisões empresariais sempre estão envoltas de uma aura de incerteza devido ao 

risco inerente aos mercados, sejam eles quais forem. O ambiente das decisões normalmente é 

instável e exige muita concentração e perspicácia do administrador.  

Segundo Gropelli (2001), risco significa incerteza ou instabilidade. Já para Lemes 

Júnior (2002, p.135), “risco é a possibilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a 

variabilidade de retorno associado a um determinado ativo.” 

Considerando a instabilidade que é peculiar num ambiente empresarial, um dos 

maiores problemas encontrados ao decidir investir é tentar mensurar corretamente o nível de 

incerteza que certo investimento traz consigo. Para a empresa atingir os objetivos de aumento 

de retorno sobre os investimentos é necessário que ela esteja disposta a correr o risco que 

circunda tal projeto. Normalmente, o risco traz questionamentos e dúvidas ao administrador 

que deve tentar mitigá-lo de forma a elaborar um projeto que atinja baixos níveis de desvio 

negativo quando da sua consecução. 

Segundo Moore (2002), há duas faces do risco no âmbito das decisões de investimento 

de capital: a impossibilidade de prever com precisão os fluxos de caixa futuros e a atitude do 

responsável pela decisão ante as incertezas. Ainda com relação a Moore (2002), estas 

avaliações não se restringem a um modelo meramente matemático, mas principalmente 

conjuntural que engloba aspectos subjetivos relacionados às intempéries do ambiente externo 

e ao feeling pessoal do tomador da decisão. 
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Algumas questões podem e devem ser levantadas, como atesta Lemes Júnior (2002, 

p.166): “O projeto maximizará a riqueza dos acionistas? O projeto se pagará? Ele traz riscos 

adicionais à empresa?” Estas questões denotam a complexidade e o risco envolvidos numa 

tomada de decisão. 

Em vista do risco decorrente no advento de um projeto, é exigido como contrapartida 

que este dê um retorno relativamente satisfatório de acordo com o patamar de risco corrido. O 

retorno, segundo Lemes Júnior (2002, p.135), “é o total de ganhos ou perdas de um 

proprietário ou aplicador sobre investimentos anteriormente realizados”. 

De modo geral, a relação risco-retorno é diretamente proporcional. Por exemplo, um 

investimento feito num projeto com maior risco tende a trazer um retorno maior do que num 

investimento mais conservador. Logo, quanto maior a aversão ao risco, menor será a 

expectativa de retorno. Levando-se em consideração que um investidor venha optar por um 

projeto em detrimento de outros de risco equivalente, subentende-se que este projeto tem o 

potencial de gerar um retorno superior aos demais. 

 

 

2.4 O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO E O CUSTO DE OPORTUNIDADE 

 

Um dos principais dilemas na avaliação do retorno sobre um investimento refere-se ao 

valor presente dos fluxos de caixa futuros, uma vez que o poder de compra da moeda tende a 

diminuir devido às pressões inflacionárias. De acordo com Gitman (2001, p.164), “o valor no 

tempo é baseado na idéia de que uma unidade monetária hoje em dia vale mais do que uma 

unidade monetária que será recebida numa data futura”. 

Uma má avaliação do valor presente dos fluxos futuros pode levar a uma decisão 

errônea sobre um determinado investimento. Para sanar a dúvida numa decisão dessa 

magnitude será necessário considerar o custo de capital ou a taxa de juros referencial na 

projeção desses fluxos. Como atesta Ross (2000, p.108), “a relação entre dinheiro agora e 

dinheiro mais tarde depende, entre outras coisas, da taxa de juros que você irá conseguir com 

o investimento.” Portanto, ao definir a taxa de juros, a taxa de retorno ou de desconto, os 

fluxos de entradas poderão ser atrelados a uma mesma unidade monetária de referência de 

acordo com o período do projeto. 

Além da necessidade de se mensurar os fluxos futuros, muitos analistas ainda levam 

em conta os custos de oportunidade que, para Gitman (2001, p.272), “são fluxos de caixa que 

poderiam ser realizados através do melhor uso alternativo de um determinado ativo”. Como 
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estes fluxos não são conhecidos, normalmente os analistas utilizam fórmulas matemáticas 

para inferir uma taxa relativa ao custo de oportunidade chamada de taxa mínima de 

atratividade (TMA). Através da TMA, os fluxos futuros podem ser descontados para uma 

determinada data de referência, normalmente o momento presente. Gitman (2001, p.178) 

conceitua o valor presente como “o valor corrente em unidades monetárias de um montante 

futuro; o montante de dinheiro que teria que ser investido hoje a uma dada taxa de juros, por 

um período específico, para se igualar ao montante futuro.” 

Há que se ter muito cuidado ao se analisar a viabilidade de um investimento de longo 

prazo, pois a variação do valor da moeda ao longo do tempo pode dar falsas impressões de 

resultados projetados acima do que poderá ser efetivamente realizado. Por exemplo, o fato de 

uma empresa adquirir um ativo a um determinado preço no presente e vendê-lo a um preço 

maior no futuro pode não implicar diretamente em lucro para a empresa nessa operação, pois 

o valor do dinheiro no tempo pode ter sido percentualmente maior do que a variação do valor 

do ativo negociado. Outro fator a ser considerado nesse caso é o custo de oportunidade deste 

investimento, pois o administrador deverá perceber se o retorno obtido superaria um 

investimento de menor risco. Por isso, torna-se fundamental a utilização de fórmulas 

matemáticas que possam dar uma noção da rentabilidade descontada dos efeitos da perda de 

valor da moeda. Dentre estas fórmulas, as mais utilizadas são PV (present value ou valor 

presente) e FV (future value ou valor futuro). 

Começando pelo valor futuro, cuja fórmula é FV = PV.(1 + i)ⁿ, onde ‘i’ é a taxa de 

juros e ‘n’ é o período de tempo. Obtém-se o valor futuro de uma aplicação através do seu 

valor inicial e da utilização de uma dada taxa de juros, que pode ser o próprio custo de 

oportunidade para a empresa. Dessa forma pode-se conhecer o valor que determinado 

investimento terá ao final de sua vida útil, a fim de torná-lo viável sob a ótica do risco e do 

custo de oportunidade relacionados ao mesmo. 

Em vista disso, um investimento só será interessante na medida em que a sua 

rentabilidade suplantar o custo de oportunidade, em termos de taxa ou retorno que poderia ser 

obtida caso tivesse sido realizado outro investimento com o mesmo capital. Ou, sob outra 

ótica, o investimento será interessante se tiver um valor futuro maior do que aquele que seria 

obtido se com o mesmo capital fosse realizado outro investimento de risco igual ou inferior, o 

qual determina seu custo de oportunidade. Sendo assim, o valor futuro será a base para a 

comparação da viabilidade de se fazer ou não um determinado investimento. 

Já a relação do valor presente, segundo Ross (2001, p. 217) “define que valor deve ser 

alocado em determinado investimento que valha a pena o saque de determinado valor futuro 
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conhecido”. Por exemplo, se um investidor souber o valor futuro que o seu investimento terá, 

utilizará o seu custo de oportunidade para determinar qual valor máximo deverá ser alocado 

inicialmente para tornar o investimento viável. Na verdade, esta visão é semelhante à 

abordagem do valor futuro, porém vista sob outro prisma, conforme Bruni e Famá (2002). A 

fórmula do valor presente é assim definida: PV = FV/(1 + i)ⁿ. 

Trata-se da fórmula inversa da do valor futuro, porém ela facilita o cálculo direto do 

valor presente. Dessa forma, quando se atualiza o valor que o investimento deverá gerar no 

momento do saque pela taxa do custo de oportunidade ou por uma taxa de juros referencial 

pertinente, saber-se-á se o investimento compensa baseado no valor inicial esperado do 

mesmo. O investimento só será interessante se o valor presente (ou valor inicial) esperado for 

maior do que o valor que efetivamente deve ser alocado, o que garantirá um retorno superior à 

taxa de desconto utilizada. 

Diante do exposto, verifica-se a importância da análise do valor do dinheiro no tempo 

como ferramenta auxiliadora do administrador nas tomadas de decisão a respeito de 

investimentos de logo prazo. 

 

 

2.5 OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO 

 

De acordo com a maioria dos autores da área de investimentos, a utilização de 

métodos de análise de viabilidade ou de retorno é imprescindível. Estes métodos devem levar 

em consideração a exigibilidade de recursos e a projeção dos fluxos de caixa futuros. Porém 

estes métodos não devem ser aplicáveis a qualquer tipo de projeto, pois é necessário adequá-

los a cada situação particular sob risco de ocorrerem falhas na interpretação da viabilidade de 

um projeto. Em alguns casos torna-se imperativa a combinação de alguns métodos para se 

chegar a uma decisão mais coerente. 

Segundo Moore (2002), o problema das tentativas de prever o futuro está no fato de o 

futuro estar cada vez mais incerto, pois é cada vez maior a influência de fatores externos cujo 

controle não depende diretamente do empresário ou investidor. A seleção dos métodos de 

análise depende muito da influência desses fatores, além do próprio tempo de vida do projeto. 

Moore (2002) ainda classifica alguns métodos como sofisticados e não-sofisticados, os 

quais serão demonstrados e exemplificados para melhor entendimento.  
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Sobre os métodos não-sofisticados há exemplos como o payback e a Taxa Contábil de 

Retorno (TCR). Quanto às sofisticadas destacam-se o método do Valor Presente Líquido 

(VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Ainda de acordo com Moore (2002), o método TCR “é a razão do lucro anual líquido 

do projeto sobre seu custo de investimento total ou médio”. Este método utiliza-se de um 

cálculo muito simples e, até por isso, devido às suas limitações os resultados podem ser muito 

distorcidos, como aponta o próprio Moore (2002, p.71) quando diz que “o problema da TCR é 

que ela se baseia em dados contábeis, não considerando todos os fluxos de caixa do projeto e 

ignora o custo dos fundos do projeto.” 

Ao se levar em conta apenas os dados contábeis, a análise negligencia o custo do 

dinheiro ao longo do tempo, visto que dados contábeis consideram apenas os valores 

históricos de um ativo. E, no caso de um mercado muito instável, os resultados reais obtidos 

podem ser insatisfatórios, mesmo que a TCR apresente um percentual aparentemente elevado. 

Em resumo, a simplicidade da TCR não envolve elementos que busquem minimizar os efeitos 

conjunturais sobre o retorno de um projeto de investimento. 

Alguns analistas tendem a relacionar a viabilidade de um investimento ao seu tempo 

de retorno, ou seja, ao tempo que ele levará para cobrir o seu custo. Nesse caso costuma-se 

adotar o método do payback. Segundo Gitman (2001, p.300) “o período de payback é o exato 

montante de tempo necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial em um 

projeto calculado a partir de seus fluxos de entrada de caixa”. Este método é bastante utilizado 

pela sua praticidade, porém considerado pouco sofisticado para avaliar investimentos de prazo 

mais longo, por não considerar o valor do dinheiro no tempo, como atestam diversos autores 

como Gitman (2001), Moore (2002), Ross (2000), Leite (1982), Lemes Júnior (2002), entre 

outros. Todos eles afirmam que as tais limitações do payback podem trazer avaliações 

deturpadas, mas mesmo assim este método é um dos mais utilizados pelos empresários. 

Há situações em que o método payback pode determinar a viabilidade de um projeto 

em termos reais. Assim como alguns projetos que apresentam um payback melhor podem 

apresentar valores posteriores ao tempo de corte do retorno ainda melhores. Esta constatação 

permite apontar mais uma limitação do método payback sobre a qual, segundo Ross (2000) e 

Gitman (1997), o método ignora os valores após o período de corte e não considera os fluxos 

de entrada após o período de payback. Estes autores ainda apontam que estas limitações 

ocorrem mais comumente nos casos em que o investidor tenha apenas uma alternativa de 

investimento. Eles questionam como o período do payback é mensurado, pois este período 

normalmente é baseado em parâmetros definidos empiricamente pelo investidor. Na análise 
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de payback comumente não se tem uma base amplamente científica para a definição do prazo 

do projeto, mas sim uma interpretação própria do investidor que imagina e faz suposições 

sobre o período esperado de retorno. 

Outra limitação apontada pelos autores refere-se a projetos que demandam um longo 

tempo em pesquisa e desenvolvimento até que os retornos comecem a aparecer. Este aspecto 

torna os resultados apresentados pelo método de payback surreais, permitindo falsas 

interpretações e, conseqüentemente, induzindo o empresário ao erro em termo da análise 

correta do retorno de dado investimento. 

Apesar destas limitações, o método payback tem como vantagens a fácil compreensão, 

o favorecimento à liquidez, a rapidez da análise e o fato de levar em consideração, mesmo que 

parcialmente, os fluxos de caixa futuros. Corroborando com este pensamento, Moore (2002) 

afirma que ele é mais útil do que se imagina, uma vez que as mudanças tecnológicas e a 

evolução têm feito com que a necessidade por projetos que tenham retorno mais rápido seja 

cada vez mais levado em conta. O próprio Moore (2002) aponta para os avanços trazidos com 

a modernidade e a mudança constante no comportamento do consumidor como elementos que 

validam o método, tornando a sua aceitação uma ação coerente, mesmo carecendo de maiores 

subsídios para torná-lo mais factível para uma análise justa de um projeto. 

Em contraponto, ou até mesmo em complementação às técnicas de TCR e payback, 

existem as técnicas consideradas sofisticadas, ou seja, aquelas que se utilizam de fluxos de 

caixa descontados para enriquecer uma análise de investimento. As técnicas sofisticadas 

levam em consideração o valor do dinheiro no tempo e são baseadas no princípio do custo de 

oportunidade ou da Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

Diferentemente dos métodos não-sofisticados, os métodos sofisticados são bem mais 

complexos e, muitas vezes, são considerados pouco práticos e de difícil aplicação. Por isso, 

Moore (2002) trata estes métodos como complementares à utilização de técnicas tradicionais.  

Já para Gitman (2001), as técnicas de orçamento de capital sofisticadas dão maior 

coerência às análises de viabilidade, pois consideram a alteração do valor monetário ao longo 

do tempo. 

Destacam-se, dentre os métodos sofisticados, o Valor Presente Líquido (VPL) e a 

Taxa Interna de Retorno (TIR). Gitman (2001, p.302) conceitua VPL como “uma técnica de 

orçamento de capital sofisticada; encontrada ao se subtrair o investimento inicial de um 

projeto de valor presente de seus fluxos de entrada de caixa descontados a uma taxa igual ao 

custo de capital da empresa.” Tal taxa é chamada de taxa de desconto, custo de capital, taxa 

referencial de juros ou, simplesmente, TMA. 
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Com relação à TIR, Gitman (2001, p.303) afirma que “é a taxa de desconto que iguala 

o valor presente dos fluxos de entrada de caixa com o investimento inicial associado a um 

projeto, por conseguinte, tornando o VPL=$O”. Deste modo, percebe-se que o VPL é 

descontado a uma determinada taxa de desconto. Quando essa taxa torna o VPL igual a zero, 

encontra-se, então, a TIR. Por estas razões, o requisito mínimo para aceitação do VPL é que 

esse esteja acima de zero, caracterizando um retorno maior do que o custo de capital. Por sua 

vez, no caso da TIR, requer que o seu resultado seja maior do que essa taxa do custo de 

capital, determinando um retorno maior do que o custo de oportunidade, ou seja, que gere um 

retorno superior a um investimento tipicamente conservador. 

 

 

2.6 OS MÉTODOS SOFISTICADOS DA TIR E DO VPL 

 

 

2.6.1 O método da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A TIR (taxa interna de retorno) é uma das mais complexas medidas de análise de 

investimento. Exige a utilização de calculadoras financeiras ou de planilhas eletrônicas, sem 

as quais não se pode chegar ao seu valor, exceto por meio de cálculos enfadonhos na base da 

tentativa e erro. Essa é uma das principais resistências que sofre o método na hora da decisão 

de utilizá-lo. É bem verdade que atualmente existem programas de computador que permitem 

o cálculo da TIR rápida e facilmente, fazendo com que, segundo Gitman (2001), a técnica 

seja, provavelmente, a mais utilizada. 

A taxa que iguala o fluxo de entradas descontadas de caixa ao seu investimento 

atualizado total é que determina a TIR. Alguns autores costumam associar a TIR ao conceito 

da taxa que determina o valor presente líquido igual a zero. Dessa forma, considerando tal 

enfoque, torna-se importante conhecer os princípios do VPL. 

 

 

2.6.2 O método do Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O VPL (Valor Presente Líquido) é um dos métodos que utilizam o fluxo de caixa 

descontado. Para Helfert (2000), o VPL determina a natureza da compensação econômica 

envolvida. Utilizando-a como padrão de comparação, pode-se indicar se durante sua vida útil 
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o projeto atingirá a taxa de retorno utilizada na determinação do VPL. Considerando que a 

taxa utilizada seja a do custo de oportunidade, estar-se-á determinando se o projeto em análise 

garantirá um retorno que um projeto típico de mercado permite conseguir, sob uma ótica de 

risco semelhante. 

Bruni e Famá (2002) determinam o VPL como sendo a soma de todos os fluxos de 

caixa na data zero. Realmente, considerando-se todos os fluxos de caixa na data zero, ou data 

focal, ter-se-á que descontá-los à data referencial, fazendo com os valores positivos, 

caracterizados pelas entradas de caixa, após abatidas dos valores negativos, caracterizados 

pelas saídas ou desembolsos de caixa, que são, sob outro prisma, o investimento exigido pelo 

projeto, permite a determinação do VPL. 

 

 

2.6.3 Aplicação numérica do Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Considerando que um empresário precise avaliar a decisão de fazer um investimento 

de capital e se depare com mais de uma possibilidade e só possa optar por uma delas, fica o 

questionamento: Dentre várias opções de investimento, qual delas é a mais vantajosa e trará 

maiores retornos para a empresa? 

Para determinar isso, precisa-se eleger uma taxa de juros ou desconto, ou mesmo o 

custo de oportunidade, definida a partir do custo de oportunidade de um investimento de risco 

semelhante no mercado, determinar-se-á qual dos projetos teria melhor desempenho frente ao 

método do VPL. 

Ao avaliar os projetos, considerando que serão utilizadas ferramentas matemáticas na 

sua ponderação, o analista deve observar se os fluxos de entrada constituem uma anuidade 

que, segundo Bruni e Famá (2002), tratam de uma série de entradas ou saídas uniformes. Os 

autores expõem a fórmula do valor presente de uma anuidade, como segue: 

VP = PMT.[(1+i)ⁿ - 1] / [(1+i)ⁿ . i], onde: 

VP = valor presente   

PMT = valor da parcela periódica 

i = taxa de juros ou de desconto 

n = período ou quantidade de parcelas 

Dessa forma, alocando os dados em seus devidos lugares na fórmula da anuidade, ter-

se-á o valor presente do fluxo de entradas de caixa. Considerando o valor do investimento 
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inicial, subtrai-se um do outro e pode-se chegar facilmente ao VPL, bastando proceder a 

subtração a seguir: 

VPL = VP – investimento inicial 

Avaliado isoladamente, um projeto será considerado viável uma vez que o seu VPL 

seja maior que zero, confirmando o critério de aceitação do VPL apontado por Gitman (2001), 

que determina que o VPL deva ser positivo para caracterizar um projeto como viável. 

Porém, nem sempre um projeto é composto por uma anuidade em sua composição de 

entradas e saídas de caixa. Ou seja, a série de valores pode não ser uniforme, uma vez que os 

valores são diferentes ao longo do tempo apresentado. Nesse caso, ter-se-á que utilizar o 

método da soma de valores presentes individuais para se chegar ao valor presente total, depois 

subtrair esse valor do investimento inicial para se obter o VPL. Assim sendo, tem-se a 

fórmula exposta por Bruni e Famá (2002): 

           n 

VP = ∑     FCj 

         j=1 (1 + i)ʲ 

Nesse caso, muda-se apenas a forma de calcular o valor presente. Após sua 

determinação, o cálculo do VPL procede da mesma forma como no caso da anuidade. Assim 

como no anterior, considerando o que aponta Gitman (2001), caso o VPL seja positivo, o 

projeto será viável ou aceitável. 

Porém, considerando comparativamente dois ou mais projetos, e imaginando que os 

recursos para seus investimentos sejam limitados ou, em outros termos, que a empresa deva 

escolher em dentre eles, seria considerado mais vantajoso o projeto de maior VPL. Pois, como 

atesta Gitman (2001), quando existirem projetos mutuamente excludentes, será considerado o 

melhor aquele que apresentar o maior VPL. 

Em outras palavras, o VPL determina o ganho líquido de um investimento em 

unidades monetárias atuais. É como se o investidor quisesse saber, em poder aquisitivo atual, 

quanto vale o ganho que ele perceberá no futuro, ao longo da vida útil do projeto. 

Essa metodologia é bastante interessante para os investidores, pois lhes apresenta o 

valor, em unidades monetárias, dos seus ganhos ao longo do tempo do projeto. Isso dá um 

senso de entendimento maior, principalmente por relacionar essas unidades monetárias a uma 

realidade conhecida, no caso, a data atual. 

Em contrapartida à validade e ao fácil entendimento do processo interpretativo do 

método VPL, alguns investidores sentem-se mais seguros em saber o ganho relativo de um 
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investimento, ou seja, um percentual sobre o valor investido. Para estes, o método da taxa 

interna de retorno dá um sentido mais prático de ganho. 

  

 

2.6.4 Aplicação numérica da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para isso, procede-se para o respectivo investimento o cálculo da TIR.  Ao encontrar a 

TIR, independente do método utilizado, o investidor estará, como destacam Bruni e Famá 

(2002), encontrando o custo de capital que torna nulo o VPL. Ou, em outros termos, estará 

descobrindo a taxa de ganho real de um projeto. 

Vale lembrar que, para que se tenha uma coerência para determinar se, pelo método da 

TIR, o projeto é válido ou não, temos que eleger uma taxa de desconto ou um custo de 

oportunidade como parâmetro. Reside aqui um dos dilemas do método TIR, pois nem todos 

os investidores têm consciência do custo de capital associado ao respectivo projeto. 

Para o cálculo da TIR deve-se inicialmente levantar os valores presentes e futuros do 

projeto. Em outras palavras, o seu valor inicial de investimento e suas entradas de caixa ao 

longo de sua vida útil. Após isso, esses valores serão submetidos a cálculos de tentativa e erro 

que torne os valores futuros descontados iguais ao valor total das saídas de caixa também 

atualizadas. Eis a fórmula matemática da TIR, apresentada por Gitman (2001): 

         n 

∑     FCj 

   t =1 (1 +TIR) ͭ 

 Observando o que Gitman (2001) determina como base para a aceitação da TIR: “se a 

TIR for maior do que o custo de capital, aceitar o projeto”; fica a pergunta: qual a taxa do 

custo de capital? Essa pode ser o próprio custo de oportunidade ou TMA (taxa mínima de 

atratividade) do empresário. Isso fará com que se possa avaliar o projeto. Se ele determinar 

uma TIR maior do que a TMA, o projeto deve ser aceito e, caso contrário, rejeitado. Caso a 

TIR seja igual a TMA, torna-se indiferente e pessoal a escolha a ser feita. Por essa razão, 

muitas vezes a eleição de um custo de capital pode ter o empirismo como foro de decisão. 

Esse dilema é subjugado em caso de termos mais de um projeto, pois nesse caso será 

eleito o de maior TIR. O que não exime a necessidade de se ter uma taxa de custo de capital 

de referência, mas dá maior subsídio à decisão. Devido à complexidade de cálculos para 

muitos projetos, recomenda-se a utilização de calculadoras financeiras ou mesmo planilhas 

computadorizadas que já trazem em sua memória a fórmula de cálculo da TIR e facilitam 
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sobremaneira a sua consecução. Em vista disso, considerando os projetos entre si, através do 

princípio da excludência, o projeto aceito será aquele que apresentar a maior taxa interna de 

retorno comparado com os demais projetos, mesmo que todos superem a TMA, o que tornaria 

a todos aceitáveis pelo que determina Gitman (2001) no princípio da aceitação da TIR. 

 

 

2.7  O DILEMA DA DECISÃO: TIR OU VPL? 

 

Expostas as duas técnicas sofisticadas mais conhecidas, eis a problemática: determinar 

qual o melhor método ou o que confere maior lucidez ao processo de decisão de investimento 

e análise de projetos. Nesse quesito, têm-se diversas linhas de pensamento e o consenso nessa 

questão está distante de ser conseguido. 

Até então não se descobriu um método de análise de investimento perfeito ou sem 

fragilidades. Todos os métodos abordados, desde os tradicionais aos mais sofisticados 

apresentam seus pontos fracos. Isso torna mais latente quando relacionado com um ambiente 

de decisão tortuoso ou com variáveis muito voláteis. Quanto maior a influência sistemática do 

mercado, com suas variáveis incontroláveis, maior o risco e mais fracas as bases de tomada de 

decisão. 

Em se tratando dos métodos citados, TIR e VPL, as suas fragilidades e pontos fortes 

serão destacados para que se possa definir, segundo a ponderação desses elementos, o que os 

autores definem como o método mais coerente, se é que há algum. 

Gitman (2001, p. 309) aponta como um dos entraves da relação da TIR com o VPL a 

questão dos fluxos de caixa intermediários: “O VPL presume que fluxos de caixa 

intermediários são reinvestidos ao custo de capital, enquanto a TIR presume que fluxos de 

caixa intermediários são investidos a uma taxa igual a TIR do projeto.” 

Isso faz com que alguns projetos tenham resultados diferentes na avaliação pelos 

métodos VPL e TIR, principalmente tendo em vista seus valores iniciais ou finais. Caso 

tenhamos os maiores valores de entradas de caixa no início, serão preferíveis taxas de 

desconto mais altas, enquanto que taxas de desconto menores serão preferíveis para projetos 

com fluxos de entrada maiores nos períodos finais, como atesta Gitman (2001). Isso se deve, 

continua o autor, ao fato de que projetos com maiores valores de entrada de caixa para os 

últimos anos de vida útil terem seus fluxos de caixa severamente punidos com taxas de 

desconto mais altas. 
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Dessa forma, Gitman (2001) aduz que, teoricamente, o método do VPL é a melhor 

abordagem para o orçamento de capital. O autor aponta para uma espécie de prudência do 

método VPL, quando aponta que o VPL presume implicitamente que os fluxos de caixa 

intermediários são reinvestidos ao custo de capital da empresa, enquanto que a TIR considera 

reinvestimentos a taxas mais altas, no caso as demonstradas pela própria determinação da 

TIR. Isso demonstra que o método VPL é mais conservador, o que num ambiente de incerteza 

parece ser mais coerente. 

Ross (2000) aponta para outro problema da TIR, corroborando com Gitman (2001), 

que trata da questão dos fluxos de caixa não convencionais que, como apontam Bruni e Famá 

(2002), são anuidades com valores diferentes e que requerem novos investimentos 

intermediários. Nesse caso, mais uma vez, a TIR zera o VPL, pois, com novos investimentos, 

o VPL pode tornar-se zero mais de uma vez ao longo da vida útil do projeto. 

Segundo Ross (2000), muitos programas de computador não detectam esse problema e 

apresentam a primeira TIR encontrada ou a TIR positiva mais baixa, o que, evidentemente, 

não se trata de uma realidade coerente. 

Por essas razões, Ross (2000) aponta o VPL como melhor método de análise de 

investimentos. Destacando que, no entanto, a TIR é mais popular, apesar das suas limitações. 

O autor destaca que a leitura da TIR é facilmente compreendida pelo investidor, sendo um dos 

prováveis motivos para sua larga utilização. 

Gitman (2001) concorda com Ross (2000) ao afirmar que as pessoas de negócios se 

sentem mais atraídas por taxas de retorno do que retornos por unidades monetárias em reais, 

uma vez que, para o autor, o fato das taxas serem apresentadas em percentuais anuais de 

retorno, na maior parte das vezes, dá uma maior percepção de ganho por parte dos 

investidores. Gitman (2001) acredita que o VPL não permite um entendimento muito claro 

para o investidor em termos de benefícios relativos ao montante investido. 

Para ratificar, Gropelli (2001) lembra que só não se deve esquecer, na hipótese de se 

utilizar a TIR para avaliação de projetos de investimentos, de ponderar a TIR encontrada com 

uma taxa realista de reinvestimento. Caso contrário, os problemas de superestimar retornos de 

projetos podem ser amplamente incorridos. 
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3. PROCEDIME�TOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo de caso enquadrado no tipo descritivo que, conforme Roesch 

(2007) são “...concebidos para descrever eventos, decisões ou processos.”  

A essência de um estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de 

decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais 

resultados. Portanto, detém-se mais na profundidade do que na amplitude dos resultados. 

Uma das principais vantagens do uso do Estudo de Caso como método é a 

possibilidade de observar e relatar eventos durante sua ocorrência, agregando valor aos 

elementos teóricos existentes sobre o assunto pesquisado. 

A fim de atingir o objetivo principal deste trabalho, de demonstrar a importância da 

análise financeira de um projeto de investimento, pretende-se aplicar as técnicas apresentadas 

no capítulo 2 - ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INVESTIMENTOS EM ATIVOS DE 

CAPITAL em um caso real de possibilidade de investimento em bens de capital em uma 

empresa a definir. 

A forma de coleta de dados será a base de entrevistas e pesquisas em sites na internet e 

em publicações específicas. Os dados referentes aos fluxos de caixa serão obtidos junto à 

empresa Itapel e através de inferências dos mercados consumidor e fornecedor no ramo em 

questão por meio destas entrevistas e pesquisas. 

Primeiramente, serão calculados os custos fixos do empreendimento, baseando-se 

numa média de preços do mercado. Seqüencialmente, haverá a determinação dos custos com 

ativo imobilizado, os custos variáveis. Será utilizada uma expectativa de demanda realista 

para a consideração dos fluxos de caixa dos períodos analisados.  

Após isso será determinada a quantidade de períodos para análise de retorno e a taxa 

de desconto visando determinar o VPL e o valor residual do investimento. Ressalte-se que a 

taxa de desconto deverá adequada à magnitude do projeto, tendo em vista as restrições de 

capital, as ofertas do mercado financeiro e as considerações pertinentes ao risco do 

investimento. 

Finalmente, serão calculados o payback, a taxa interna de retorno e o valor presente 

líquido para subsidiar a análise de viabilidade do investimento. A partir dos resultados da 

análise será elaborado um diagnóstico determinando se o projeto agrega ou não valor à 

empresa, com a recomendação de realizar ou não o investimento.  
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4. RESULTADOS E DIAG�ÓSTICOS (A�ÁLISES) 

 

Neste capítulo será visto o processo de formação do orçamento da empresa e do fluxo 

de caixa estimado. Em uma segunda etapa será visto o processo de avaliação do projeto.  

 

 

4.1  INTERPRETAÇÃO DAS TABELAS E GRÁFICOS 

 

 

4.1.1  Definição da taxa de desconto 

 

Para se definir a taxa de desconto deve-se levar em consideração o custo de 

oportunidade, o risco do negócio e a restrição de capital. Apesar de atualmente as taxas de 

juros terem caído, ainda está relativamente caro o financiamento de bens de capital. Logo o 

peso dessa restrição deve ser levado em consideração no momento de decidir se a empresa 

utilizará capital próprio (caso haja disponibilidade) ou se recorrerá a empréstimos bancários. 

Considerando-se que o capital próprio seja suficiente e que, investindo-se em um bem de 

capital, estará deixando de investir em um ativo com risco mínimo, deve-se estipular qual o 

tipo e o rendimento deste ativo. Neste caso, adotar-se-á a taxa CDB (DI) anualizada, um 

investimento com risco mínimo. Segundo informação retirada em 23/10/2011 do site 

http://www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/boletim1/bd_manual/indicadoresFinanceiros1.asp, 

a taxa anualizada DI foi de 11,87% ao ano, a partir da qual são definidas as taxas de CDB que 

chegam a render 17,82% por um período de aplicação de 365 dias, mas sobre as quais 

incidem IR e taxa de administração dos bancos, o que normalmente determina um rendimento 

líquido em torno de 8% ao ano. 

Desta forma, levando em conta o perfil conservador dos sócios da empresa, 

considerar-se-á como parâmetro para este projeto uma taxa de desconto de 10%, conforme 

ficou convencionado entre os representantes da empresa como o rendimento mínimo a ser 

retornado após o investimento a ser feito. 

 

 

4.1.2  Custos com mão de obra 
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4.1.2.1 Custos com mão de obra diretamente ligado ao projeto de investimento 

 

Os custos com pessoal ligados diretamente à compra do equipamento serão atrelados à 

mão de obra direta de seis funcionários que manusearão o equipamento em dois turnos de 

produção e dois ligados ao controle de estoque de matéria prima e produtos acabados 

conforme tabela 1:  

 

Tabela 1 – Custos com mão de obra (equipamento) 

Produção 6 1.500,00 9.000,00 108.000,00

Estoque 2 700,00 1.400,00 16.800,00

Sub-Total 8 10.400,00 124.800,00

Encargos 42 % 4.368,00 52.416,00

Total 14.768,00 177.216,00

Nº de 

funcionários 

projetado

Salário Valor Mensal Valor anualDiscriminação

 

 

Desta forma, conforme Tabela 1 acima, a empresa terá um custo com mão de obra 

anual diretamente ligada ao projeto no valor de R$177.216,00 

 

 

4.1.2.2 Custos com mão de obra consolidados 

 

Os custos totais com pessoal aumentarão devido à contratação de novos funcionários, 

sendo um para a área administrativa, que se encarregará de acompanhar e analisar as novas 

ferramentas de controle financeiro a serem implementadas após este estudo, assim como dar 

suporte às vendas, mais uma pessoa para a produção, pois aumentará a manipulação dos bens 

produzidos e mais uma pessoa para administrar e controlar o almoxarifado. 

 

Tabela 2 – Custos com mão de obra (consolidado por funcionários) 

Discriminação  Nrº Atual Vlr do Salário (Un) Nrº Projetado 

Administrativo 2 2.645,00 3 

Produção 9 1.500,00 10 

Estoque 2 700,00 3 
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Tabela 3 – Custos com mão de obra (consolidado anual) 

MÃO DE OBRA (Consolidado)

Administrativo 2 3 2.645,00 5.290,00 63.480,00 7.935,00 95.220,00

Produção 9 10 1.500,00 13.500,00 162.000,00 15.000,00 180.000,00

Estoque 2 3 700,00 1.400,00 16.800,00 2.100,00 25.200,00

Sub-T ota l 13 16 20.190,00 242.280,00 25.035,00 300.420,00

Encargos % 42% 8.479,80 101.757,60 10.514,70 126.176,40

T ota l 28.669,80 344.037,60 35.549,70 426.596,40

Va lor 

mensa l
Va lor anua lDiscriminação

Nº 

a tua l

Atual Projetado 

Nº 

proje t
Sa lá rio

Va lor 

mensa l
Va lor anua l

 

 

Desta forma, conforme Tabela 3 acima, a empresa terá um aumento nas suas despesas 

anuais com pessoal de R$344.037,60 para R$426.596,40, ou seja, aproximadamente 24%.  

Como a receita deverá ser incrementada em mais de 40%, a incorporação deste aumento de 

despesa, além de necessária para adequar a força de trabalho à nova demanda, terá pequeno 

impacto nos resultados auferidos. 

 

 

4.1.3  Depreciação 

 

 

4.1.3.1 Custos com depreciação do equipamento 

 

O equipamento será adquirido ao custo de R$200.000,00 e terá vida útil cinco anos. 

Portanto, será depreciado em 20% ao ano, ou seja, R$40.000,00. 

 

 

4.1.3.2 Custos com depreciação (consolidado) 

 

Como descrito na tabela abaixo, a empresa possui um imóvel com valor residual de 

R$195.000,00 depreciado em 10 anos, móveis e utensílios no valor de R$ 80.000,00 

depreciáveis também em 10 anos. E, a partir da aquisição do novo bem, um equipamento no 

valor de R$200.000,00, depreciável em 5 anos, os custos com depreciação terão um aumento 

de R$40.000,00 ao ano.    
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Tabela 4 – Depreciação (consolidado anual) 

DEPRECIAÇÃO

1. CONSTRUÇÃO CIVIL

   1.1. Obras Preliminares e Complementares 10% 0,00 0,00 10% 0,00 0,00

   1.2. Edificações 10% 195.000,00 19.500,00 10% 195.000,00 19.500,00

2. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 20% 0,00 0,00 20% 200.000,00 40.000,00

3.VEÍCULOS 20% 0,00 0,00 20% 0,00 0,00

4. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10% 80.000,00 8.000,00 10% 80.000,00 8.000,00

T OT AL 27.500,00 67.500,00

Existentes Projetadas

Discriminacao
Valor a 

depreciar

Valor a 

depreciar

Valor da 
depreciaçã

o

Valor da 
depreciaçã

o

Fator Fator

 

 

   

4.1.4  Financiamento da aquisição do novo equipamento 

 

A nova máquina de processamento de papel será adquirida por R$200.000,00 

(Duzentos mil reais) através de financiamento bancário a uma taxa de 8% ao ano, 

capitalizados mensalmente, e calculado através do método SAC, onde os juros são calculados 

sobre o saldo devedor. Isso fará com que a empresa desembolse mais no início das atividades 

do novo bem, tendo assim mais despesas com juros nos primeiros anos.  

 

Tabela 5 – Financiamentos a realizar (equipamento) 

INVERSÕES A REALIZAR Valor Total Recursos Recursos 
( R$ Mil ) Próprios Terceiros

1. TERRENO E EDIFICAÇÕES 0,00 0,00

2. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00
Processadora de papel celulose 200.000,00 0,00 200.000,00

3.VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00

4. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00

5- CAPITAL DE GIRO 0,00
TOTAL 200.000,00 0,00 200.000,00  
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Tabela 6 – Financiamento SAC (equipamento) 

MES Saldo JUROS Pagamento Saldo MES Saldo JUROS Pagamento Saldo 

Inicial Mensal Devedor Inicial Mensal Devedor

1 200.000,00 2.378,41 5.721,03 196.657,38 31 99.721,45 1.185,89 4.528,51 96.378,83

2 196.657,38 2.338,66 5.681,28 193.314,76 32 96.378,83 1.146,14 4.488,76 93.036,21

3 193.314,76 2.298,91 5.641,53 189.972,14 33 93.036,21 1.106,39 4.449,01 89.693,59

4 189.972,14 2.259,16 5.601,78 186.629,53 34 89.693,59 1.066,64 4.409,26 86.350,97

5 186.629,53 2.219,41 5.562,03 183.286,91 35 86.350,97 1.026,89 4.369,51 83.008,36

6 183.286,91 2.179,66 5.522,28 179.944,29 36 83.008,36 987,14 4.329,76 79.665,74

7 179.944,29 2.139,91 5.482,53 176.601,67 37 79.665,74 947,39 4.290,01 76.323,12

8 176.601,67 2.100,16 5.442,78 173.259,05 38 76.323,12 907,64 4.250,26 72.980,50

9 173.259,05 2.060,41 5.403,03 169.916,43 39 72.980,50 867,89 4.210,51 69.637,88

10 169.916,43 2.020,66 5.363,28 166.573,82 40 69.637,88 828,14 4.170,76 66.295,26

11 166.573,82 1.980,91 5.323,53 163.231,20 41 66.295,26 788,39 4.131,01 62.952,65

12 163.231,20 1.941,16 5.283,78 159.888,58 42 62.952,65 748,64 4.091,26 59.610,03

13 159.888,58 1.901,41 5.244,02 156.545,96 43 59.610,03 708,89 4.051,51 56.267,41

14 156.545,96 1.861,66 5.204,27 153.203,34 44 56.267,41 669,14 4.011,75 52.924,79

15 153.203,34 1.821,91 5.164,52 149.860,72 45 52.924,79 629,39 3.972,00 49.582,17

16 149.860,72 1.782,15 5.124,77 146.518,11 46 49.582,17 589,63 3.932,25 46.239,55

17 146.518,11 1.742,40 5.085,02 143.175,49 47 46.239,55 549,88 3.892,50 42.896,94

18 143.175,49 1.702,65 5.045,27 139.832,87 48 42.896,94 510,13 3.852,75 39.554,32

19 139.832,87 1.662,90 5.005,52 136.490,25 49 39.554,32 470,38 3.813,00 36.211,70

20 136.490,25 1.623,15 4.965,77 133.147,63 50 36.211,70 430,63 3.773,25 32.869,08

21 133.147,63 1.583,40 4.926,02 129.805,01 51 32.869,08 390,88 3.733,50 29.526,46

22 129.805,01 1.543,65 4.886,27 126.462,40 52 29.526,46 351,13 3.693,75 26.183,84

23 126.462,40 1.503,90 4.846,52 123.119,78 53 26.183,84 311,38 3.654,00 22.841,23

24 123.119,78 1.464,15 4.806,77 119.777,16 54 22.841,23 271,63 3.614,25 19.498,61

25 119.777,16 1.424,40 4.767,02 116.434,54 55 19.498,61 231,88 3.574,50 16.155,99

26 116.434,54 1.384,65 4.727,27 113.091,92 56 16.155,99 192,13 3.534,75 12.813,37

27 113.091,92 1.344,90 4.687,52 109.749,30 57 12.813,37 152,38 3.495,00 9.470,75

28 109.749,30 1.305,15 4.647,76 106.406,69 58 9.470,75 112,63 3.455,25 6.128,13

29 106.406,69 1.265,40 4.608,01 103.064,07 59 6.128,13 72,88 3.415,49 2.785,52

30 103.064,07 1.225,65 4.568,26 99.721,45 60 2.785,52 33,13 3.375,74 0,00  

 

 

4.1.5  Definição dos períodos de fluxo de caixa e valor residual 

 

Sabe-se que o novo equipamento que está sendo adquirido terá, inicialmente, a 

capacidade de aumentar em 40% a produção atual e que a sua depreciação se dará em cinco 

anos. Trabalhou-se também com a projeção de aumento de demanda para os próximos cinco 

anos. Foi designado este período pelo fato de o bem ter sido financiado pelo prazo de 60 

meses, assim como a sua depreciação ocorrer neste mesmo período. Ou seja, todo o estudo de 

viabilidade foi baseado no período de cinco anos que engloba o período de financiamento e 

depreciação. 

Foi proposta, então, a elaboração do fluxo de caixa referente ao período de cinco anos 

após a aquisição do bem objeto deste estudo para atender à necessidade de informações 
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solicitadas pela empresa para atestar a viabilidade do investimento durante este período – que 

se refere também ao período do financiamento e da depreciação. 

Complementando estas informações, a empresa ainda fez projeções mercadológicas 

que prevêem um aumento da demanda dos seus produtos na ordem de 10% para o primeiro 

ano, 11% para o segundo, 13% para o terceiro, 15% para o quarto e 15% para o quinto ano. 

Para elaboração dos fluxos de caixa foram definidos alguns valores a serem gastos 

com despesas administrativas, primeiramente com as despesas inerentes ao fluxo do novo 

equipamento separadamente e, na sequência, com as despesas consolidadas de toda a 

atividade da empresa, conforme tabelas abaixo: 

 

Tabela 7 - Despesas administrativas mensais vinculadas ao equipamento 

Despesas adm mensais 

Energia  600,00 

 

Tabela 8 - Despesas administrativas mensais (consolidadas) 

DESPESAS ADM 

Valor 

Atual 

Energia  600,00 

Telefone 320,00 

Condomínio 0,00 

Aluguel 0,00 

Prolabore 3.500,00 

Contador 600,00 

Mat. Escritorio 80,00 

Água  100,00 

Mat.Limpeza 50,00 

Comissões 0,00 

Propagandas 250,00 

Fretes 800,00 

Out.Des.Com. 1.500,00 

 

Após a aquisição do equipamento estima-se que haverá um aumento de 20% nas 

despesas administrativas, incluindo aumento de pró-labore. Quanto às despesas com energia 
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elétrica projeta-se um aumento proporcional percentual de aumento da demanda na ordem de 

10% para o primeiro ano, 11% para o segundo, 13% para o terceiro, 15% para o quarto e 15% 

para o quinto ano. 

 

 

4.1.6  Montagem dos fluxos de caixa 

 

 

4.1.6.1 Dados e montagem do fluxo de caixa do equipamento 

 

Com os dados citados anteriormente referentes à mão de obra, depreciação e despesas 

administrativas e despesas financeiras (juros a pagar do financiamento), nesta fase procede-se 

o levantamento dos dados referente a faturamento e custo da matéria prima com vistas à 

montagem dos fluxos de caixa projetados. 

 Serão criados separadamente, conforme item anterior, os fluxos do projeto de 

investimento e os fluxos de caixa consolidados já com o fluxo novo equipamento incorporado 

aos resultados gerais da empresa conforme tabelas a seguir: 

 

Tabela 9 - Faturamento anual sem incremento (equipamento) 

Discriminação Unid
( Produtos ou Serviços) Mensal Anual Preço unit. (R$) Anual
Sacos de papel kg 400,00 4.800,00 9,00 43.200,00
Papel em bobina kg 400,00 4.800,00 8,75 42.000,00
Papel p/ embalagem kg 1.200,00 14.400,00 9,50 136.800,00
Cartonagem kg 1.800,00 21.600,00 12,00 259.200,00
RECEITA TOTAL (RT) 3.800,00 45.600,00 481.200,00

Quantidade Projetada Receita projetada

 

 

Tabela 10 - Faturamento anual com incremento (equipamento) 

Ano I Ano I I Ano I I I Ano IV Ano V
Sacos de papel 3.600,00 43.200,00 47.520,00 47.952,00 48.816,00 49.680,00 49.680,00
Papel em bobina 3.500,00 42.000,00 46.200,00 46.620,00 47.460,00 48.300,00 48.300,00
Papel p/ embalagem 11.400,00 136.800,00 150.480,00 151.848,00 154.584,00 157.320,00 157.320,00
Cartonagem 21.600,00 259.200,00 285.120,00 287.712,00 292.896,00 298.080,00 298.080,00

Total 40.100,00 481.200,00 529.320,00 534.132,00 543.756,00 553.380,00 553.380,00
Incremento Anual % 10% 11% 13% 15% 15%

Receita Projetada *
Discriminação

Receita 
Mensal sem 
incremento

Receita Anual 
sem 

incremento
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Tabela 11 - Custos da matéria prima anual (sem incremento) 

Papel em geral kg 3.800,00 4,50 17.100,00 205.200,00
Total 17.100,00 205.200,00

Quantidade 
mensal

Custo 
unit

Custo mensal Custo anualDiscriminacao Unid

 

 

Tabela 12 - Custos da matéria prima anual (com incremento) 

Ano I Ano II Ano II I Ano IV Ano V
Papel em geral kg 3.800,00 4,50 17.100,00 205.200,00 225.720,00 227.772,00 231.876,00 235.980,00 235.980,00

Total 17.100,00 205.200,00 225.720,00 227.772,00 231.876,00 235.980,00 235.980,00
10% 11% 13% 15% 15%

Quantidade 
mensal

Custo 
unit

Custo mensal Custo anualDiscriminacao Unid

 

 

As tabelas acima se referem ao custo da matéria-prima e do faturamento projetados 

advindos do aumento da produtividade que a empresa terá ao substituir o equipamento antigo 

pelo novo a ser adquirido. Para a montagem do fluxo de caixa do equipamento serão 

considerados o incremento dos percentuais definidos no item 4.1.5 referentes à projeção do 

aumento da demanda nos próximos cinco anos. 

Abaixo segue o fluxo de caixa do equipamento projetado para o próximo qüinqüênio 

levando-se em consideração apenas as receitas (faturamento) e os custos (CMV, despesas 

administrativas e financeiras e mão de obra) inerentes à aquisição e funcionamento do novo 

equipamento. 

Quanto ao faturamento e ao custo de mercadorias vendidas os valores considerados 

referem-se à diferença relativa ao aumento da produtividade projetado após a compra do 

equipamento e os resultados realizados até então, uma vez que a empresa já está estabelecida 

no ramo de embalagens. Desta forma é possível mensurar o ganho real que ela terá ao adquirir 

o novo equipamento. 

Segue abaixo, na tabela 13, o fluxo de caixa projetado do equipamento, ressaltando 

que leva em consideração como receita proveniente do projeto aquela advinda da parte que 

excede o nível de produção atual, ou seja, 40%. E, a este aumento de produtividade 

incorporar-se- à a cada ano uma expectativa de aumento da demanda conforme índices 

descritos no capítulo 4.1.5.   
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Tabela 13 – Orçamento de caixa qüinqüenal (equipamento) 

Discriminacao Ano I % Ano II % Ano I I I % Ano IV % Ano V %

Receita Operacional Bruta 529.320,00 100% 534.132,00 100% 543.756,00 100% 553.380,00 100% 553.380,00 100%

(-) Impostos Faturados (C.V.) 46.897,75 9% 47.324,10 9% 48.176,78 9% 48.176,78 9% 48.176,78 9%

(=) Receita Operacional Liquida 482.422,25 91% 486.807,90 91% 495.579,22 91% 505.203,22 93% 505.203,22 93%

(-) CMV / CPV / CSP 450.856,00 85% 452.980,00 85% 457.228,00 84% 461.476,00 85% 461.476,00 85%

         Depreciacao (C.F.) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
         Matéria Prima/Merc./Serviço (C.V.) 225.720,00 227.772,00 231.876,00 235.980,00 235.980,00
         Material Secund./Embalagens (C.V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Mão de Obra (C.F.) 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00
         Encargos Socias (C.F.) 52.416,00 52.416,00 52.416,00 52.416,00 52.416,00
         Energia Elétrica (C.V.) 7.920,00 7.992,00 8.136,00 8.280,00 8.280,00

(=) Lucro Bruto 31.566,25 6% 33.827,90 6% 38.351,22 7% 43.727,22 8% 43.727,22 8%

(-) Despesas Operacionais 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
     Desp. Administrativas (D.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Desp. Comerciais (D.V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) Lucro Operacional 31.566,25 6% 33.827,90 6% 38.351,22 7% 43.727,22 8% 43.727,22 8%

(-) Despesas Financeiras (D.V.) 25.917,43 4,90% 20.193,33 4% 14.469,24 2,66% 8.745,14 2% 3.021,05 0,56%

(=) Lucro Antes da CS/IR 5.648,82 1% 13.634,57 3% 23.881,98 4% 34.982,07 6% 40.706,17 7%

(-) Provisão para Cont. Social 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

(=) Lucro Antes do IR 5.648,82 1% 13.634,57 3% 23.881,98 4% 34.982,07 6% 40.706,17 7%

(-) Provisao Imposto de Renda 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

(=) Lucro apos o IR 5.648,82 1% 13.634,57 3% 23.881,98 4% 34.982,07 6% 40.706,17 7%

(+) Depreciacao 40.000,00 8% 40.000,00 7% 40.000,00 7% 40.000,00 7% 40.000,00 7%

(=) Disponivel 45.648,82 9% 53.634,57 10% 63.881,98 12% 74.982,07 14% 80.706,17 15%  

Após a criação dos fluxos de caixa do equipamento temos os possíveis resultados 

anuais a partir dos quais podemos calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno 

do investimento no novo equipamento. Eis os fluxos de caixa: 

Ano I : R$45.648,82 

Ano II: R$53.634,57 

Ano III: R$63.881,98 

Ano IV: R$74.982,07 

Ano V: R$80.706,17 

 

 

4.1.6.2 Dados e montagem do fluxo de caixa da empresa (consolidado) 

 

A tabela abaixo traz os resultados atuais e a projeção dos fluxos para os próximos 

cinco anos com os fluxos de caixa consolidados já com os resultados do novo equipamento 
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incorporados para efeito de visualização e análise global. Porém, como o objeto deste estudo é 

analisar o impacto da compra de uma máquina que agregará aumento de produtividade e 

rentabilidade à empresa, não será feita uma análise mais detalhada dos fluxos de caixa 

consolidados. Mas a sua análise servirá para demonstrar os benefícios auferidos após a 

compra da nova máquina que agregarão valor à empresa muito maior do que uma simples 

interpretação do VPL e TIR calculados separadamente.   

 

Tabela 14 – Orçamento de caixa qüinqüenal (consolidado) 

Discriminacao Situacao Ano I % Ano II % Ano III % Ano IV % Ano V %

Atual

Receita Operacional Bruta 1.203.000,00 1.852.620,00 100,00% 1.869.462,00 100,00% 1.903.146,00 100,00% 1.936.830,00 100,00% 1.936.830,00 100,00%

(-) Impostos Faturados (C.V.) 106.585,80 164.142,13 8,86% 165.634,33 8,86% 168.618,74 8,86% 168.618,74 8,86% 168.618,74 8,86%

(=) Receita Operacional Liquida 1.096.414,20 1.688.477,87 91,14% 1.703.827,67 91,14% 1.734.527,26 91,14% 1.768.211,26 92,91% 1.768.211,26 92,91%

(-) CMV / CPV / CSP 891.737,60 1.066.316,40 57,56% 1.071.518,40 57,32% 1.081.922,40 56,85% 1.092.326,40 57,40% 1.092.326,40 57,40%

         Depreciacao (C.F.) 27.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00

         Matéria Prima/Merc./Serviço (C.V.) 513.000,00 564.300,00 569.430,00 579.690,00 589.950,00 589.950,00

         Material Secund./Embalagens (C.V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         Mão de Obra (C.F.) 242.280,00 300.420,00 300.420,00 300.420,00 300.420,00 300.420,00

         Encargos Socias (C.F.) 101.757,60 126.176,40 126.176,40 126.176,40 126.176,40 126.176,40

         Energia Elétrica (C.V.) 7.200,00 7.920,00 7.992,00 8.136,00 8.280,00 8.280,00

(=) Lucro Bruto 204.676,60 622.161,47 33,58% 632.309,27 33,82% 652.604,86 34,29% 675.884,86 35,51% 675.884,86 35,51%

(-) Despesas Operacionais 86.400,00 97.560,00 5,27% 100.926,00 5,40% 101.538,00 5,34% 102.150,00 5,37% 96.570,00 5,07%

     Desp. Administrativas (D.F.) 55.800,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 66.960,00 61.380,00

     Desp. Comerciais (D.V.) 30.600,00 30.600,00 33.966,00 34.578,00 35.190,00 35.190,00

(=) Lucro Operacional 118.276,60 524.601,47 28,32% 531.383,27 28,42% 551.066,86 28,96% 573.734,86 30,15% 579.314,86 30,44%

(-) Despesas Financeiras (D.V.) 49.376,73 2,67% 38.471,44 2,06% 27.566,15 1,45% 16.660,86 0,88% 5.755,57 0,30%

(=) Lucro Antes da CS/IR 118.276,60 475.224,74 25,65% 492.911,82 26,37% 523.500,71 27,51% 557.074,00 29,27% 573.559,29 30,14%

(-) Provisão para Cont. Social 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

(=) Lucro Antes do IR 118.276,60 475.224,74 25,65% 492.911,82 26,37% 523.500,71 27,51% 557.074,00 29,27% 573.559,29 30,14%

(-) Provisao Imposto de Renda 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

(=) Lucro apos o IR 118.276,60 475.224,74 25,65% 492.911,82 26,37% 523.500,71 27,51% 557.074,00 29,27% 573.559,29 30,14%

(+) Depreciacao 27.500,00 67.500,00 3,64% 67.500,00 3,61% 67.500,00 3,55% 67.500,00 3,55% 67.500,00 3,55%

(=) Disponivel 145.776,60 542.724,74 29,29% 560.411,82 29,98% 591.000,71 31,05% 624.574,00 32,82% 641.059,29 33,68%

Capacidade de Pagamento * 13,80% 13,37% 12,69% 12,02% 11,82%

* A capacidade de pagamento se refere ao percentual do lucro que é utilizado com pagamento de juros anuais sobre o financiamento  
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4.1.7  Cálculo do payback, TIR e VPL do equipamento 

 

Com a consolidação dos dados dos fluxos de caixa e a definição da taxa de desconto 

podem ser calculados o payback e o VPL do investimento. Os valores dos fluxos de caixa 

estão relacionados abaixo e se referem ao lucro líquido projetado de cada ano: 

 

Tabela 15 – Perfil do VPL (equipamento) 

Ano FC

0 ($ 200.000,00)

1 $ 45.648,82

2 $ 53.634,57

3 $ 63.881,98

4 $ 74.982,07

5 $ 80.706,17

Taxa req. 10,00%
VPL $ 35.146,44

Perfil do VPL

 

Partindo dos dados auferidos no cálculo da VPL, a TIR calculada via Excel ficou em 

16%. 

Agora segue um comparativo com taxas de desconto de 0 a 100%, tabulados a cada 

5% para efeito de visualização de como o VPL se comportaria em cada situação. Percebe-se 

que mesmo que a empresa pudesse aplicar no mercado financeiro a uma taxa de 15%, ainda 

assim seria mais vantajoso aplicar na empresa, pois com uma taxa de desconto de 15% o VPL 

do projeto ainda seria positivo. Para esclarecer melhor esta situação, seguem abaixo a tabela e 

o gráfico com estas hipóteses: 

 

Tabela 16 – Hipóteses do VPL (equipamento) 

 

Taxa a 10% $ 35.146
0% $ 118.853,61 55% ($ 109.058,45)
5% $ 72.230,19 60% ($ 115.784,20)
10% $ 35.146,44 65% ($ 121.697,25)
15% $ 5.249,98 70% ($ 126.924,70)
20% ($ 19.150,01) 75% ($ 131.570,02)
25% ($ 39.288,79) 80% ($ 135.718,04)
30% ($ 56.082,35) 85% ($ 139.438,78)
35% ($ 70.219,33) 90% ($ 142.790,43)
40% ($ 82.224,01) 95% ($ 145.821,62)
45% ($ 92.500,28) 100% ($ 148.573,25)
50% ($ 101.362,62)

Hipóteses de VPL
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Gráfico 1 – Hipóteses do VPL (equipamento) 

 

Verificou-se que os benefícios anuais gerados pelo projeto conseguiram recuperar e 

remunerar o capital investido e, ainda, criaram valor para a empresa. A soma dos benefícios 

futuros a partir do ano 0 do fluxo de caixa (VP) considerando a taxa requerida (10% a.a.) foi 

de: 

R$200.000,00 + R$35.146,44 = R$ 235.146,44 

Portanto, como o Valor Presente dos benefícios futuros do fluxo de caixa é maior do 

que o valor a ser desembolsado como investimento, ambos os valores no ano zero, o projeto 

de investimento deverá ser realizado, pois remunerará e recuperará o capital investido e, 

ainda, criará para a empresa o valor de R$35.146,44 medido na data zero.  

Quanto à TIR, após cálculo feto em planilha Excel, foi auferida uma Taxa Interna de 

Retorno de 16%, ou seja, somente a partir desta taxa o VPL seria zerado.  
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Se o valor financiado (R$200.000,00) fosse aplicado no mercado financeiro à taxa de 

10% a.a capitalizados anualmente, a empresa teria ao final do prazo de 5 anos uma 

rentabilidade de R$121.390,15. Porém ao optar por fazer o investimento no novo 

equipamento para aumentar a produtividade e no capital de giro subjacente ela adquirirá um 

montante de aumento de lucratividade, em valor presente, na ordem de R$318.853,61, ou seja, 

162,66% a mais do que o que ganharia num investimento conservador. 

 

 

4.2  DIAGNÓSTICO (ANÁLISE) 

 

 

4.2.1  Viabilidade do investimento 

 

A viabilidade sobre a aquisição do novo equipamento foi atestada de acordo com os 

dados apresentados e a taxa de desconto utilizada. O Valor Presente Líquido ficou positivo e 

superior em 162,66% ao que teria sido auferido num investimento em mercado financeiro 

com grau de risco baixo. A Taxa interna de retorno ficou em 16%. 

Deve-se ressaltar que, nesse estudo de caso, partiu-se do pressuposto que o aumento 

da demanda acompanhará o aumento da produtividade conforme capacidade do equipamento, 

ou seja, infere-se que o mercado consumidor absorverá todos os produtos fabricados. Mas este 

pressuposto não fora analisado empiricamente até porque a empresa já não vinha conseguindo 

atender todos os pedidos por parte dos clientes e, até por isso, resolveu adquirir um novo 

equipamento que pudesse aumentar sua capacidade de produção – desde que fosse 

economicamente viável – o que ficou atestado após o presente estudo de caso. 

Ao analisar os fluxos de caixa consolidados, com as projeções financeiras incluindo o 

novo equipamento em atividade, ficou atestado que o lucro líquido praticamente triplica nos 

próximos cinco anos em relação ao ano zero. Isto se deve ao fato que as receitas terão um 

grande incremento (em torno de 50%), enquanto os custos e despesas serão aumentados em 

20% em média. 

Desta forma, o projeto de investimento foi altamente recomendado, tendo em vista que 

a sua viabilidade econômica foi comprovada neste estudo de caso.  
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