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Apresentação

O mundo em constante evolução mostra que as mudanças nunca terminam, 
e que esse ciclo leva as organizações a se reciclarem e desenvolverem práticas de 
gerências administrativas que garantam sua sobrevivência. 

Uma gama enorme de estudos teóricos voltados para essa atividade está nas 
mãos dos administradores executivos, porém, traduzir a teoria na prática não é 
uma tarefa simples, é muito mais complexo do que se possa imaginar. Sempre 
é tempo de analisar a empresa como um processo sistêmico dentro da cadeia 
de cliente/fornecedor, obtendo respostas aos questionamentos, priorizando as 
ações de correções e minimizando ao máximo os impactos dos pontos fracos 
identificados e fortalecendo os pontos fortes. 

Falando dessa forma, administrar uma organização parece algo simples. Porém, 
administrar é muito mais difícil do que a maioria das pessoas imagina, pois não é um 
ato natural. Administrar é mediar, interferir para garantir que os processos tomem o 
rumo que se deseja, ou seja, o rumo certo. Sendo assim, administrar é inerente ao 
ser humano, todas as empresas, pequenas ou grandes, sejam formais ou informais, 
necessitam ter uma administração para que produzam bons resultados.

As constantes mudanças no setor econômico tornaram-se as principais 
responsáveis pela geração de inúmeros projetos com foco na Gestão Empresarial. 
Grandes concentrações de projetos se acumulam nas organizações, todos com 
objetivos bem distintos e necessários para a melhoria dos processos voltados ao 
negócio. É cada vez mais importante o domínio da técnica de gerenciamento de 
projetos, igualmente a capacidade de captação e observação do ambiente que 
cerca todo o projeto, o qual deve ser visto de forma sistêmica.

O gerenciamento de projetos tem se destacado de forma ímpar no contexto 
empresarial, sua contribuição tem auxiliado muitas empresas a se organizarem 
e avaliarem seus impactos nos negócios antes mesmo de iniciarem o projeto. 
Nesse sentido, é necessário um melhor gerenciamento, que é visualizado desde 
a observação do fluxo de caixa e análise de risco e retorno, até a aplicação de 
técnicas de orçamento de capital que contribuam positivamente para a análise e 
execução de projetos de investimento. 





Unidade 1

AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
COM FOCO NA ESTRATÉGIA 
EMPRESARIAL 

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade você vai ser levado a compreender a evolução mundial, 
mostrando que as mudanças nunca terminam.  Esse ciclo é constante, 
levando as organizações a se reciclarem e desenvolverem projetos que 
garantam a sua sobrevivência e permanência no mercado. A importância 
do Plano Estratégico para alcance dos objetivos irá definir quais projetos e 
ações deverão ser priorizados na empresa, garantindo o cumprimento da 
missão e possibilitando à organização ser mais competitiva.

Rinaldo José Barbosa Lima

Nesta seção apresentaremos as estratégias de competição nesse 
mercado cada vez mais competitivo, a importância do gerenciamento de 
projetos como metodologia de transformação para alcançar os objetivos 
empresariais a tornarem-se cada vez mais competitivos.

Nesta seção vamos apresentar o processo de mudança organizacional, 
o papel do gestor como elemento-chave e estratégico para essa 
transformação, a apresentação do modelo de formulação estratégico 

Seção 1 | Evolução do mundo corporativo

Seção 2 | Processos sociais na mudança organizacional
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contemplando as estruturas de rotina (nível estratégico, gerencial e 
operacional), bem como a estrutura específica para inovação referindo-se 
exclusivamente ao gerenciamento de projetos.

Nessa seção apresentaremos o que é um projeto, suas características, 
a importância do escopo do gerenciamento do projeto de modo a 
contribuir com sua execução conforme premissas previamente definidas, 
garantindo que todos os trabalhos planejados sejam executados dentro 
dos custos e período determinado. Também iremos detalhar as fases do 
ciclo de vida do projeto como forma de compreender os processos de 
início, planejamento, execução, controle e encerramento do projeto.

Seção 3 | Gerenciamento de projetos

Seção 4 | Áreas de conhecimento do projeto

Na quarta e última seção faremos uma abordagem das 10 áreas de 
conhecimento do projeto segundo o PMBOK v5, onde serão apresentadas 
suas particularidades e objetivos de forma detalhada, levando-o a ter uma 
ideia da sua importância no gerenciamento do projeto.
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Introdução à unidade

Para que se alcance um bom entendimento da dimensão de um projeto, é necessário 
antes saber entender o contexto em que ele está inserido. Para tanto, a introdução à 
gerência de projetos aborda como tema principal o cenário de constantes mudanças 
apoiado no plano estratégico da organização, tornando-se o grande responsável pelo 
delineamento dos objetivos e pelo direcionamento estratégico que determinará as 
decisões sobre a seleção dos projetos mais viáveis economicamente. 

No tópico que trata da importância do gerenciamento no contexto empresarial, 
destacam-se as mudanças na forma de trabalhar e mostra-se que o desenvolvimento 
por projetos é uma forma estruturada que traz muitos ganhos, objetivando um 
melhor controle dos custos, da qualidade e dos prazos.

A busca pela competitividade aborda o domínio que as empresas devem ter 
sobre seus processos internos e a busca pela melhoria contínua de seu negócio, 
para que continuem sendo procuradas por seus clientes. É mostrado ainda, através 
do tópico que fala sobre o fenômeno da transformação, o quanto as mudanças 
interferem nas pessoas e na sua forma de agir e atuar profissionalmente.
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Seção 1

A constante evolução empresarial

Nessa seção faremos uma introdução sobre os impactos das mudanças no 
meio empresarial, causando maior competitividade entre as organizações, que 
cada vez mais precisam se adaptar adequando-se às mudanças que ocorrem no 
mundo com uma frequência cada vez maior, sendo que a velocidade com que 
elas ocorrem as torna mais vulneráveis à sua manutenção no mercado.

1.1 Estratégia de Competição no Mercado em Evolução

Para enfrentar essa situação de constante mudança, as organizações procuram 
definir e planejar suas estratégias, de acordo com o objetivo que desejam atingir. 
São as estratégias que orientam a execução de ações, internamente, em relação 
ao mercado e aos seus concorrentes, para que possam alcançar os objetivos 
traçados para a organização. São essas ações que também minimizam os impactos 
causados pelas mudanças constantes, que provocam pressão na organização, 
gerando a necessidade de inovações que, por sua vez, gera a estruturação e o 
desenvolvimento de projetos, que são ferramentas gerenciais da execução das 
ações estratégicas traçadas. O cumprimento das estratégias e, consequentemente, 
o sucesso da organização, dependem do bom resultado dos projetos e do alcance 
de seus objetivos individuais. 

Para que o desenvolvimento da gestão por projetos seja eficaz, é imprescindível 
a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas necessárias às 
atividades do projeto, a fim de atender seus requisitos. Se bem administrada, a 
gestão por projetos pode trazer muitos benefícios para as organizações que buscam 
se consolidar no mercado, provocando maior impulso às ações estratégicas e 
fortalecendo suas vantagens competitivas, além de traduzir um esforço maior 
relacionado à integração, visto que uma ação, ou a falta dela, em uma área irá 
afetar outras áreas, pois tudo está vinculado de uma forma ou de outra.

Atualmente, o mundo apresenta altíssimo grau de competição, de mudanças, 
de situações de adaptação constantes. A partir desse contexto, os projetos vêm 
adquirindo uma importância dentro das organizações e a administração participativa 
estabelece que eles devem ser executados por equipes integradas, que assumam 
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seus papéis, para que todas as tarefas sejam executadas com qualidade e sem 
exceder os custos e prazos preestabelecidos. Com isso, mais uma vez se comprova 
que para atender a estes requisitos e obter sucesso, as organizações que desejam 
estar à frente precisam adotar a prática do gerenciamento de projetos. 

Entende-se que um projeto é único, com ciclo de vida definido e objetivo 
bem delineado e mensurável. As ações são executadas de forma planejada, e os 
insumos necessários são alocados para que, em um determinado prazo, atinjam 
os objetivos que foram especificados em termos de custos, tempo e qualidade. 
Os objetivos são alcançados através de uma série de princípios, procedimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas.

De acordo com Verzuh (2000), há várias teorias sobre a razão do crescimento 
atual da gestão de projetos. A tecnologia é certamente uma dessas razões. 
Durante a última década, a automação e a informatização trouxeram mudanças 
fundamentais para o local de trabalho, visto que eliminaram mais e mais trabalhos 
repetitivos. Isso liberou as pessoas para que pudessem se concentrar no que não 
pode ser informatizado - a criação de novos produtos e serviços. E sempre que 
novos produtos são criados, há a necessidade de projetos.

Dentro do plano estratégico da organização, o desenvolvimento de projetos é 
que faz com que as mudanças organizacionais se concretizem, sejam pela criação 
ou pela inovação de algo já existente. Projetos mantêm a empresa dentro de um 
rumo previamente traçado e que a conduz na manutenção de sua existência.

1.2 Gerenciamento de projetos no contexto empresarial

A chegada do terceiro milênio e a globalização estão gerando mudanças na 
forma de trabalhar. Os projetos se tornaram fundamentais na nova dinâmica 
mundial, onde as empresas cada vez mais se orientam para a melhoria contínua 
de seus processos. A partir da definição das diretrizes, as empresas buscam a 
manutenção de seus processos por meio de um gerenciamento de melhoria 
contínua, que produzirá novas maneiras de trabalhar e agir. De acordo com 
Menezes (2001), essas melhorias algumas vezes geram pequenas alterações 
pontuais, e outras vezes, ocorrem mudanças bruscas que podem ser mais bem 
administradas se consideradas como projetos.

Para melhor avaliação dos resultados de uma mudança organizacional, à 
medida que as ações vão sendo implementadas, nada melhor do que administrá-
la como sendo um projeto, pois as chances de sucesso se multiplicam dentro 
desse modelo de gerenciamento. O gerenciamento por projetos se tornou a 
melhor técnica de implementação estruturada das mudanças, gerando segurança 
e garantias para adaptação da organização e seus processos, produtos e serviços 
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1.3 Competitividade como meio de sobrevivência

Quando os projetos são finalizados com sucesso, significa que os objetivos 
foram alcançados e a empresa aumentou um grau em sua competitividade, pois 
inovou em alguma coisa, seja no serviço ou no produto, ela passou por uma 
mudança. Com o avanço tecnológico, o ambiente globalizado, o desenvolvimento 
de parcerias, o aumento da concorrência e as crises econômicas, manter-se no 
mercado passou a ser um grande desafio para as organizações: o mundo está em 
constante evolução e transformação, o que as obriga a inovar constantemente 
para manter-se no mercado. 

A implantação dos conceitos da qualidade total nas empresas foi muito benéfica 
para melhoria e gerenciamento de seus processos, porém, paralelamente a isso e 
com o brutal aumento da competitividade, faz-se necessária a administração do 
novo e das mudanças por meio do gerenciamento de projetos. Os projetos têm 
características inovadoras e fazem com que as pessoas amadureçam, pois estas 
passam a interagir entre si, compreendendo melhor o ambiente onde atuam.

ao ambiente mutável.

Menezes (2001) cita a incerteza como uma constante na maioria das situações, 
tanto pessoal como profissional, pois estamos sempre lidando com o novo. Para 
identificar ações de contramedidas, devemos conhecer métodos e técnicas 
que permitam formular soluções para uma tomada de decisão. E para tanto é 
necessário ser arrojado e ousado para encontrar a solução adequada a cada 
problema identificado. 

Quando o novo é levado para dentro de um ambiente de projetos, o problema 
ou a necessidade é tratado sem afetar a rotina da empresa, gerando segurança e 
tranquilidade na elaboração e condução, no monitoramento e controle de todas as 
etapas do projeto. Como os projetos são finitos, com um ciclo de vida, eles terminam 
quando seus objetivos são alcançados e são formalizados com sua conclusão. 

Todo projeto é finito, possui um ciclo de vida e termina quando seus 
objetivos são alcançados.
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Para saber mais sobre o tema Qualidade Total, acesse o site abaixo e 
boa leitura:
<http://www.apostilasdaqualidade.com.br/o-que-e-qualidade-
total/>. Acesso em: 21 set. 2015.

O cenário que gera a competitividade está desenhado nos âmbitos setoriais, 
interno, estrutural. Com o objetivo de aumentá-la, as empresas procuram 
estabelecer parcerias estratégicas que podem ocorrer com os fornecedores, com 
os clientes, com os concorrentes (no âmbito setorial) e com os colaboradores (no 
âmbito interno). Tanto no âmbito setorial como no âmbito interno, as empresas 
conseguem tomar decisões consistentes que agregam valor, para si e para seus 
parceiros. Já no âmbito estrutural ou político, as empresas têm pouca atuação, pois 
é aí que se situam as definições do governo que afetam fortemente as empresas, 
seja pela burocracia, seja pela alta carga tributária existente em nosso país.

Como as empresas só detêm o poder no âmbito setorial e interno, é aí que elas 
agem, buscando a integração de recursos por meio da formulação de projetos 
que podem possibilitar a geração de ganhos de produtividade, tornando-as mais 
competitivas e sólidas no mercado.

Para isso, é necessária a busca constante do conhecimento, pois devemos 
estar cientes de que o aprendizado nem sempre é fácil, ainda mais considerando 
que vivemos em um cenário de competitividade acirrada, em que é necessário 
aprender muito mais todos os dias. Ou seja, deve-se ter capacidade de aprendizado 
constante, utilizando os mesmos princípios administrativos, mas de maneira 
inovadora. Nada se cria, tudo se transforma, e com a gestão do conhecimento essa 
premissa se repete, por isso precisamos sempre reciclar o velho, transformando-o 
em novo para que a organização se mantenha viva.

Outro requisito de busca constante é a melhoria contínua da qualidade, que, 
apesar de não ser mais considerado um diferencial competitivo, favorece a 
manutenção da empresa, visto que ela procura entregar os bens e serviços com o 
maior valor possível.

Deve-se considerar ainda a necessidade da ousadia de se lançar sem medo aos 
desafios que surgem, dentro de uma premissa de agir com rapidez e segurança. 
O gerenciamento por projetos possibilita uma visão sistêmica, desde que bem 
administrado, executado e monitorado de acordo com o que foi planejado.
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E é importante ter em mente que a velocidade da mudança não é mais medida 
em anos, trimestres, meses, mas em dias. É necessário raciocinar em dias, portanto 
os projetos também têm de ser rápidos e eficazes: se o prazo de execução for muito 
longo, corre-se o risco de o mesmo não ter mais a finalidade para o qual foi concebido.

1.4 O fenômeno da transformação

A mudança é o fenômeno da transformação e faz parte de todo organismo vivo. Se 
o processo de mudança não for bem elaborado na cabeça das pessoas, pode trazer 
consequências ruins para um projeto, pois elas vão olhá-lo como ameaça e não como 
oportunidade, mesmo que seja um projeto importante e rentável para a organização.

Em qualquer área, a mudança envolve fatores psicossociais que merecem reflexões 
e mesmo estudos mais aprofundados. As formas como ocorrem geram causas e 
consequências para os indivíduos, grupos e organizações. 

Nos processos de constante inovação, a mudança não absorvida pode trazer 
deterioração para todos os sistemas envolvidos. As empresas devem estar preparadas 
para encarar o estilo de gestão que está sendo praticado internamente.  Se a empresa 
resolve adotar algumas mudanças em seu sistema, deve ter consciência de que poderá 
haver um processo de desorganização sócio-organizacional, no qual, embora o 
objetivo seja o de trazer melhorias, as pessoas não estão preparadas para as propostas 
de inovação.

Há processos formais e informais no decorrer dessa transição, os quais influenciam 
fortemente os resultados da empresa e a vida das pessoas que a compõem. Nesse 
contexto, a figura do gerente representando a empresa é de fundamental importância, 
porém este deve estar muito bem preparado para transmitir segurança ao quadro 
de pessoal, transmitindo que o objetivo das mudanças é o de promover um melhor 
aproveitamento para capital, trabalho e pessoas. Além de um bom conhecimento, é 
necessário que esse gerente tenha também a habilidade e a atitude, caso contrário é 
mais um perigo iminente para propiciar uma condição confusa de desorganização.

Para lidar com grupos mais integrados, a liderança de uma organização tem que 

“É importante ter em mente que a velocidade da mudança não é mais 
medida em anos, trimestres, meses, mas em dias”.
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quebrar suas próprias resistências, conhecer seu ambiente, mudar sua forma de pensar 
e enxergar as vantagens do processo decisório negociado com a equipe. Os líderes, 
antes de tudo, têm primeiro que acreditar em si próprios e estarem seguros de suas 
convicções. Além disso, devem ter como uma de suas tarefas primordiais a busca por 
resultados positivos para todos, visto que o poder que lhes foi confiado é legitimado 
pela equipe de acordo com suas posturas no desempenho do papel, pois se o grupo 
não sentir segurança no gerente, ele com certeza não conseguirá liderá-lo.

É fundamental que o gestor saiba resolver problemas em conjunto com a equipe 
e, além disso, uma liderança educadora deve se fazer presente para elevar o moral 
das pessoas, pois é dela que devem sair as melhores ideias, projetos e realizações, que 
corroborarão para a obtenção do resultado esperado.

Dentro de um processo de alteração da cultura organizacional, é natural que 
surjam muitas dúvidas e interferências, bem como resistências. Além disso, são 
gerados muitos conflitos e, para que as mudanças sejam o menos traumáticas 
possíveis, é necessário que os grupos que passam por ela busquem modos de tratar os 
acontecimentos marcantes. Com essa atitude, a liderança das organizações consegue 
garantir a sobrevivência e a condução do desenvolvimento empresarial, gerindo os 
conflitos de maneira mais produtiva. 

Para a adaptação das constantes mudanças externas de mercado, surge a 
necessidade das reformulações internas que também são contínuas. As mudanças 
organizacionais devem fazer parte das estratégias a serem exploradas pelos executivos 
da alta administração, com o objetivo de avaliar seus impactos no negócio, levando 
em consideração seus benefícios e minimizando todo e qualquer possível risco. 

Para saber sobre a história do gerenciamento de projeto, sugiro a 
leitura do texto que está no link abaixo. Ele dará uma visão de como 
surgiu o gerenciamento de projeto.
<http://pontogp.wordpress.com/2007/04/23/historia-do-
gerenciamento-de-projetos/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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É imprescindível que a alta administração tenha em mente a 
missão e a visão de sua empresa e que esteja preparada para 
realizar mudanças significativas na estrutura da empresa 
buscando a competitividade.

1. Os projetos se tornaram fundamentais na nova dinâmica 
mundial, onde as empresas cada vez mais se orientam para 
a melhoria contínua de seus processos. Como se deu a 
evolução da gestão de projetos nos últimos anos?

2. A implantação dos conceitos da qualidade total nas 
empresas foi muito benéfica para melhoria e gerenciamento 
de seus processos, porém, paralelamente a isso e com o 
brutal aumento da competitividade, faz-se necessária a 
administração do novo e das mudanças. Isso ocorre através 
de qual método?



Avaliação de projetos com foco na estratégia empresarial

U1

20



Avaliação de projetos com foco na estratégia empresarial

U1

21

Seção 2

Processos sociais na mudança organizacional

Nessa seção iremos conhecer um pouco das mudanças organizacionais 
necessárias para implementação e condução do processo de gerenciamento 
de projetos, tornando-se um ícone essencial para transformação metodológica 
necessária para ampliação do mercado, tornando a empresa mais competitiva e 
agressiva com os concorrentes. 

2.1 Papel do gestor nas mudanças

Na elaboração do plano estratégico, os executores têm de estar atentos à 
realidade e às necessidades da empresa, pois, como disse Maquiavel, “a realidade 
é como é, não como desejamos que ela fosse”. Partindo dessa premissa, o 
diagnóstico estratégico definirá o que a empresa tem de bom, de regular ou de 
ruim no seu processo administrativo, visto que qualquer decisão errada pode 
interferir na seleção de projetos não prioritários para a organização. O importante, 
porém, é que os projetos não estejam desvinculados do plano estratégico.

O gestor passa a ser o responsável por ampliar os horizontes no processo de 
mudança na empresa para que ela atinja o seu grau de maturidade. A atitude e a 
postura que ele adota perante a equipe definirão se a empreitada terá sucesso ou 
fracassará. Essa pessoa-chave na organização deve quebrar as próprias resistências 
e buscar um aprofundamento de conhecimentos sobre a cultura local, a qual 
influencia diretamente a cultura organizacional. 

Para que a mudança seja satisfatória para todos, além dos conhecimentos 
necessários, o gerente responsável por ela deve focar na inovação e possuir a 
capacidade com variáveis tempo e grau de dificuldade.  A mudança da cultura 
organizacional acontece de forma gradual e, além da capacidade de lidar com a 
variável, é importante também a melhoria das atitudes relacionadas às emoções 
de cada indivíduo. Por fim, é necessário passar pela fase do aperfeiçoamento do 
comportamento individual, que finalmente dará lugar à melhoria do comportamento 
organizacional. 

Deve-se monitorar constantemente qualquer interferência cultural e fazer 
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um trabalho cuidadoso a fim de evitar que todo o processo esteja fadado ao 
fracasso. Geralmente, os projetos estão vinculados a todo esse processo de 
mudança organizacional que não para de acontecer dentro da empresa, visto que 
constantemente mudanças interferem no modo de agir de cada indivíduo, e isso 
interfere no resultado do trabalho a ser executado. Essa é a razão principal pela 
qual é necessário um constante gerenciamento de todo processo de mudança 
dentro da organização, esteja ela ligada a um projeto estruturado ou não.

Outro cuidado que o responsável pelo gerenciamento de qualquer tipo 
de projeto dentro da organização deve ter é o de não deixar que haja um 
distanciamento entre as bases operacionais e a administração tática e estratégica. 
Se isso ocorrer, podem se formar dentro da organização interesses contrários aos 
objetivos organizacionais, e muitas contribuições valiosas se perderem. O próprio 
colaborador pode assumir a postura de se afastar das pessoas que representam 
o poder na empresa, fortalecendo a distância e o famoso jargão “manda quem 
pode, obedece quem tem juízo”, gerando, assim, ações individualistas e fazendo as 
pessoas se esquecerem do coletivo e de “pensar no todo” e usando muitas armas 
para obter benefícios individuais. 

Esse comportamento de muitos se confunde com nossa história e herança de 
relação com o poder. Ao analisar a origem étnica brasileira e os traços culturais, é 
possível entender o resultado da miscigenação de raças e de heranças étnicas e 
culturais, que marcaram profundamente a nação brasileira e que hoje consolidam 
uma cultura própria. É de fundamental importância entender a maneira como se 
deu nossa colonização para reconhecermos as características das organizações 
nacionais. Os resultados da economia escravocrata, latifundiária e de monocultura, 
na visão das organizações, são fortes traços da economia que desenvolvemos. 

Dessa forma, há casos em que o gestor deve trabalhar visando uma aproximação 
da base e o poder constituído, para que tais comportamentos individualistas não 
venham à tona e prejudiquem o objetivo da organização, tornando a gestão 
dissociada do grupo. A precaução e o medo pela incerteza das ações que podem 
advir na empresa podem ser causados por essa genética cultural enraizada ao 
longo de tantos anos sob o domínio do autoritarismo. Segundo Motta (1991), 
algumas visões distorcidas do gerente provêm da visão cultural que embasa os 
comportamentos gerais do poder. 

Assim, o trabalho para absorver o processo participativo é muito demorado 
diante da urgência que as mudanças provocam; assim, os gerentes despreparados 
podem alegar que as pessoas de base são desqualificadas e limitadas para dar 
contribuições que tragam valor agregado ao projeto. É importante entender que 
o poder real não está no gestor, mas no grupo, o qual tem em si a capacidade de 
boicotar qualquer plano do qual não se sinta parte integrante. A gestão participativa 
pressupõe que a:
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Segundo Schein (1984), a cultura organizacional é como um modelo criado 
ou descoberto que é desenvolvido pelas pessoas em um processo contínuo de 
aprendizagem, trazendo consigo a premissa de como lidar com problemas de 
adaptação interna e externa. Torna-se fácil, então, entender a força da cultura 
regional dentro da cultura organizacional e como elas estão intimamente ligadas e 
podem influenciar qualquer tipo de projeto.

 2.2  Atividades rotineiras & atividades de projetos 

A organização é um organismo vivo, que sofre mutações a todo o momento. 
Nesse processo de mutação constante, vem a necessidade de inovações para 
que ela continue tendo vida, e vida longa. Sendo assim, fazem-se necessárias 
reformulações dos processos internos dentro da organização, e essas reformulações 
ocorrem sempre que um projeto é concluído.

A diretriz é definida na formulação do planejamento estratégico da organização, 
e com ela, os objetivos estratégicos que norteiam as ações estratégicas. São as 
perspectivas dos processos internos e as dos colaboradores que servem como base e 
alicerce para o alcance dos objetivos e das metas. Sem essas duas estruturas, nada se 
firma ou se consolida, pois estão dentro da organização como colunas e alicerce, o que 
significa que, se não estiverem muito bem estruturados, tudo pode ruir e desmoronar.

 [...] consciência de que o alcance de objetivos depende do 
adequado uso do poder e de soluções construtivas dos 
conflitos [...]. Fundamenta-se também na organização social, 
política e econômica, ou seja, na ambiência da vida empresarial 
(MOTTA, 1991, p. 63). 

As atividades diárias rotineiras podem interferir diretamente 
no andamento dos projetos? Os profissionais que trabalham 
nas atividades diárias são os mesmos que atuam nos projetos?
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Os resultados das atividades rotineiras são considerados “resultados padrões”, ou 
seja, são obtidos por meio das atividades do dia a dia, que geram suas riquezas. Logo, 
as atividades ligadas ao projeto produzem um “Resultado Inovador”, algo que, de certa 
forma, se incorpora à organização tão logo se encerre. 

O problema é que os profissionais que trabalham nas atividades rotineiras são os 
mesmos que atuam nos projetos e, por esse motivo, eles são mais suscetíveis a sofrerem 
pressões de seus gerentes departamentais, visto que estes são os responsáveis pelo 
pagamento de seu salário. Os recursos humanos utilizados no projeto e nas atividades 
rotineiras são os mesmos e, num jogo de queda de braços, pois caso as atividades 
de projeto não sejam compreendidos por todo o corpo diretivo da organização, há 
grande possibilidade desse projeto não ser realizado. 

Existem algumas variáveis que diferenciam e permitem identificar situações típicas 
de projetos, que, neste caso, são consideradas "situações inovadoras", "projetos novos” 
ou, simplesmente, “projeto”. Algumas dessas variáveis são:

Na formulação estratégica são extraídos o plano operacional e o plano de 
desenvolvimento. O plano operacional acontece dentro de uma rotina que tem 
como pano de fundo os processos, que devem estar bem definidos e alinhados. 
Já no plano de desenvolvimento é o que está por vir, ainda desconhecido, novo 
e diferente, ou seja, ainda é um sonho. Para que o sonho se torne realidade, são 
elaborados projetos, nos quais define-se a concepção do que se deseja, faz-se o 
planejamento para delinear a ideia, a execução para tornar o sonho realidade e o 
controle para que tudo aconteça como foi planejado, além do encerramento para 
conclusão e formalização do resultado do projeto dentro dos processos internos 
da organização. É nesse momento que se concretiza a mudança.

No quadro abaixo apresentamos o mapa de Formulação Estratégica no modelo 
Balance Scorecard – BSC, contemplando a estrutura de projetos e os demais níveis 

• a) Empreendimento temporário: tem começo, meio e fim 
previamente determinados.

• b) Restrições de recursos: normalmente as restrições mais 
importantes de um projeto são custos, tempo, recursos e 
qualidade.

• c) Gera produto ou serviço único: mesmo havendo 
similaridades, elas são consideradas como “produto” ou 
“serviço único”, pois são produzidos de maneiras diferentes.
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Financeiro
Missão

Visão

Valores

Políticas

Objetivos

Orçamento

Metas

Nível Gerencial

Desdobramento das Metas

Nível Operacional

Execução das Atividades

Resultados

Processos

Clientes Aprendizado

Inovação

Gestão de Projetos 
Estratégicos

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA

de decisão:

• Nível Estratégico

• Nível Gerencial

• Nível Operacional

Quadro 1.2 | Formulação estratégica empresarial no Modelo BSC 

Fonte: O autor (2015)
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No Nível Estratégico define-se a Missão, Visão e Valores que nortearão o 
modelo de gestão a ser adotado, bem como as políticas e os objetivos. Esse último 
é definido levando em consideração o modelo do BSC:

• Financeiro: Os objetivos financeiros estão diretamente ligados à definição 
das metas financeiras de médio e longo prazo. Tem a finalidade de expor 
claramente seus objetivos e ajustar os diversos estilos de negócios nas 
diferentes fases do crescimento da organização. Associados às metas 
financeiras.

• Clientes: Define os clientes-alvo de forma segmentada, criando medidas 
e ações essenciais relacionadas com a participação no mercado, políticas 
de captação e retenção de clientes, avaliação dos produtos e/ou serviços 
prestados e a margem de contribuição.  Estão associados às metas de 
clientes, principalmente no que tange à sua satisfação.

• Processos Internos: Atuam na melhoria dos processos prioritários, tidos 
como críticos de forma a buscar sua excelência, otimizando recursos, mão 
de obra e diminuindo retrabalhos. Estão ligados diretamente aos processos 
de inovação (de produtos, serviços ou tecnológicos), que certamente se 
transformaram em projetos. 

• Aprendizado: Desenvolve estratégias de pessoas orientadas ao aprendizado 
organizacional, em obter um bom desempenho capaz de suportar o 
desenvolvimento das necessidades estratégias. 

Transformar a estratégia em realidade não é um papel fácil, mas tudo começa 
pela alta direção.

As estratégias definidas e traçadas pela alta direção demandam inúmeras ações 
e projetos que devem ser implementados e seus resultados acompanhados através 

[...] organização é criada para atingir algum propósito, que 
é decidido pelo CEO e pela equipe da alta administração. Os 
altos executivos decidem o objetivo final da organização e 
determinam a direção que ela deve seguir. São o propósito e 
a direção que dão a forma como a organização é projetada e 
gerenciada. Na verdade, a primeira responsabilidade da alta 
administração é determinar as metas, a estratégia e o projeto 
organizacional e, desse modo, adaptar a organização a um 
ambiente em transformação [...]. (DAFT, 2010, p. 54). 
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Exemplos de empresas que possuem característica de estrutura projetizada são 
as empresas prestadoras de serviços de consultoria.

Quadro 1.1 | Formulação estratégica empresarial no modelo BSC 

Fonte: O autor (2015)

Para aprofundar o conhecimento sobre as diversas estruturas 
organizacionais existentes no mercado, sugiro que visitem esse link abaixo, 
que dará uma visão das diversas estruturas organizacionais adotadas pelas 
empresas, inclusive a estrutura exclusiva voltada para projeto.
<http://papogp.wordpress .com/2009/05/04/estruturas-
organizacionais/>.

de reuniões gerenciais. Com as ações e os projetos, a empresa poderá alcançar o 
sucesso, capaz de aumentar sua vantagem competitiva. Responsáveis por grande 
parte desse sucesso, os resultados das execuções dos projetos são incorporados à 
estrutura da organização, agregando ao seu ativo.

Da mesma maneira que existe uma estrutura organizacional departamental, 
também existe uma estrutura organizacional projetizada, que consiste na empresa 
estar totalmente voltada para o desenvolvimento de projetos.

Chefe executivo

Gerente de projetoGerente de projeto Gerente de projeto

Equipe Equipe Equipe

Apoio Apoio Apoio

Infraestrutura
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1. Para que as mudanças ocorram com a implementação 
da gestão de projetos, é necessário que haja uma 
transformação cultural. Quem é o maior responsável pela 
mudança? Explique.

2. Existem algumas variáveis que diferenciam e permitem 
identificar situações típicas de projetos, que, neste caso, 
são consideradas "situações inovadoras", "projetos novos” 
ou, simplesmente, “projeto”. Quais são essas variáveis?
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Seção 3

Gerenciamento de projetos

Nesta seção você será levado a estudar os conceitos relacionados ao projeto, 
à declaração do escopo, ou seja, um documento formal para apresentar tudo 
que será necessário para o desenvolvimento. Também veremos nesta seção a 
metodologia de gerenciamento das mudanças do projeto e seus impactos no 
produto final. As mudanças estão relacionadas a tempo, custo, qualidade, escopo 
e até no próprio produto ou serviço a ser entregue. Abordaremos os processos 
relacionados ao ciclo de vida do projeto e sua importância no gerenciamento 
como forma de garantir seu sucesso. 

3.1 Conceito de projeto

Podemos definir projeto como um empreendimento único e não repetitivo, 
que tem como objetivo um novo produto/serviço ou um novo processo. Possui 
início, meio e fim, é organizado e reúne investimentos, para cumprir objetivos 
predefinidos. É um instrumento de mudança organizacional. Contribui na obtenção 
de resultados empresariais a curto, médio e longo prazos. Segundo a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR ISO 21500:2012. Projeto é: “Processo 
único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com 
datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme 
requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”. 

Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo 
a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Sem fins 
lucrativos, é membro fundador  da ISO (International Organization for 
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Standardization), da COPANT (Comissão Pan-Americana de Normas 
Técnicas) e da AMN (Associação Mercosul de Normalização). Acesse 
o link para saber mais: <http://www.abnt.org.br/>.

Na visão de Menezes (2001, p. 27):

De acordo com o Project Management Institute PMI (2008, p. 4), Projeto é: “Um 
empreendimento temporário, planejado, executado e controlado, com objetivo de 
criar um produto ou serviço único”. Fundado em 1969, por um grupo de profissionais 
de vanguarda que compartilha informações sobre projetos, o PMI tornou-se o 
maior centro de referência sobre o gerenciamento de projeto. Atualmente conta 
com mais de 240 mil associados e atuando em mais de 160 países.

A busca — sempre presente — da competitividade faz com que 
os recursos dentro das organizações sejam aplicados em suas 
atividades, especialmente que conduzam à realização de lucros. 
Entretanto, das várias atividades desenvolvidas nas empresas, 
podemos identificar dois tipos [...]. Algumas atividades são 
rotineiras, possuem ciclos curtos de duração, são desenvolvidas 
por apenas um indivíduo, são bem conhecidas, não têm uma 
cronologia muito acentuada. [...] Em outro extremo, encontramos 
as organizações cujas tarefas possuem elevado conteúdo de 
inovação. [...] A realidade da grande maioria das empresas 
encontra-se na faixa intermediária, em que operações rotineiras 
e atividades inovadoras convivem numa coexistência não tão 
afável como poderíamos imaginar. [...] O ambiente inovador, 
repleto de incertezas, exige uma administração de projetos 
em que a concepção multidisciplinar e a gestão orientada para 
resultado possam ser devidamente aplicadas.

Responsável pela publicação do Project Management Body of 
Knowledge  (PMBOK) ou Conjunto de Conhecimentos para 
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Para se alcançar um bom resultado, é necessária a aplicação de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas adequadas às atividades do projeto. Para 
a estruturação e a condução de um projeto são importantes a utilização de 
metodologias, o conhecimento de pessoas, o entendimento nítido dos impactos 
que podem ocorrer durante todo o processo, e ainda ter grande prática e 
conhecimento das áreas de aplicações do projeto.

3.2 Declaração do escopo do projeto

O escopo é uma forma documentada de organização do projeto a ser 
desenvolvido, pode envolver desde o início do diagnóstico organizacional até a 
intervenção ou ser aplicado exclusivamente na realização do diagnóstico ou apenas 
na implementação da intervenção. Além de ser um documento formal do projeto, 
é também um direcionador de tudo o que será desenvolvido, é como se fosse uma 
bússola mostrando o norte.

Os três principais documentos do projeto são:

Termo de abertura: autoriza formalmente o projeto;

Declaração de escopo: determina qual trabalho deverá ser realizado e quais 
entregas precisam ser produzidas de acordo com acordado com a empresa;

Plano de gerenciamento: determina como o trabalho será realizado.

A Declaração do Escopo é o documento maior de todo o projeto, pois ele 
tem por base assegurar as decisões futuras do projeto de acordo com o que foi 
planejado. Nessa declaração são descritos os limites do projeto e se identificam 
quais os itens que serão trabalhados. A definição do escopo é uma das fases mais 
importantes do gerenciamento do projeto, sem a definição clara do escopo o 
gerente não terá condições de gerenciar as mudanças que porventura poderão 
ocorrer durante a execução do projeto.

Para que o projeto alcance o objetivo para o qual ele foi elaborado, o 

Gerenciamento de Projeto. Para ter mais informações sobre PMI 
— Project Management Institute ou Instituto de Gerenciamento de 
Projeto, acesse o link:
 <http://brasil.pmi.org/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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gerenciamento do escopo deve ser claro, contemplando todas as expectativas da 
empresa. Portanto, se o escopo tiver dúbia interpretação, ou for mal interpretado, 
a direção da empresa, dentro de sua razão, poderá afirmar que as alterações 
que porventura ocorrerem no projeto já estão inclusas no escopo conforme seu 
entendimento, divergindo do gerente do projeto que não soube administrar situações 
de mudanças no escopo do projeto e conforme acordado antecipadamente.

3.3 Resultado esperado

A finalidade do gerenciamento das mudanças do escopo é proteger a viabilidade 
dos documentos aprovados, pois quando o projeto foi delineado e definido, será 
realizada uma declaração do escopo a respeito de tudo o que o projeto vai produzir. 
Se houver mudanças durante o projeto, então as estimativas sobre o custo, o 
esforço e a duração podem não ser mais válidas, necessitando de ajustes. 

O ideal é entregar o projeto de acordo com a expectativa delineada e, assim como 
os custos estabelecidos, espera-se que os objetivos traçados no planejamento do 
projeto sejam alcançados de acordo com o programado, ou seja, dentro do prazo, 
qualidade e custos estimados. Para alcançar o resultado pretendido, o gerenciamento 
permanente durante todo o projeto é de fundamental importância. É o gerenciamento 
e o monitoramento que vão determinar o sucesso ou fracasso do projeto.

3.4 Descrição detalhada do resultado do projeto

A descrição do produto detalhado é essencial na declaração do escopo, porque 
é aí que se define o que se espera do produto ou serviço final. Poucas empresas 
conseguem prever e expressar todas as exigências no início do projeto. Em razão 
disso, geralmente há mudanças que necessitam ser introduzidas durante o ciclo 
de vida do projeto. Se, na declaração do escopo, a descrição do serviço for bem 
detalhada, então é possível evitar um nível muito grande de mudanças no decorrer 
da execução do projeto.

Essas mudanças podem ser muito necessárias para a execução da 

“O gerenciamento e o monitoramento é que vão determinar o sucesso 
ou o fracasso do projeto”.
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implementação da intervenção e poderá haver razões consistentes para que elas 
sejam incluídas. O gerente e a equipe do projeto devem reconhecer quando essas 
mudanças são solicitadas. Então, elas devem seguir um processo predefinido de 
gerenciamento das mudanças do escopo, que irá gerar as informações apropriadas 
ao patrocinador do projeto, permitindo que ele decida se as modificações devem 
ser aprovadas baseadas no valor obtido e no impacto do projeto em termos de 
custo e cronograma.

3.5 Estimativas de custo e prazos 

Estimativa é sinônimo de previsão, assim como tudo que é descrito na declaração 
do escopo, ou seja, prevê-se que o objetivo definido vai ocorrer dentro do planejado. 
E no caso de custos e prazos, não é diferente, porém as estimativas devem ser 
consistentes, para evitar que haja muitas mudanças e, em consequência, custos e 
prazos maiores do que o que foi definido no escopo. Como cada projeto é único 
e só acontece uma vez, fica difícil prever com exatidão, por isso, as estimativas 
podem ser mais suposições do que fatos concretos. Torna-se difícil prever com 
exatidão e, assim, os riscos na previsão de custos são grandes.

O custo para desenvolver um projeto depende se será realizado apenas por uma 
empresa independente com consultores externos, apenas consultores internos ou 
por ambos. Mas sabemos que a metodologia mais assertiva é utilizar os dois grupos 
de consultores no projeto. Nesse caso, potencializa todos os fatores positivos e 
minimiza todos os negativos, fazendo uma economia na consideração dos custos.

3.6 Principais características do projeto

As principais características de um projeto são: 

• Objetivos claramente definidos; 

• Administração específica;

• Ciclo de vida do projeto;

• Grau de planejamento;

• Interdependência;

• Singularidade;

• Equipe capaz;

• Incertezas.
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O estabelecimento de metas e objetivos, claramente definidos e identificados para 
todas as pessoas envolvidas, é capaz de gerar projetos com resultados em termos de 
qualidade e desempenho. O resultado dos projetos, muitas vezes, define uma nova 
forma de realizar atividades rotineiras, gerando uma nova forma de trabalhar.

É muito importante divulgar para as pessoas envolvidas o que será feito, em 
quanto tempo e a que custo. Os propósitos devem ser claros e devem refletir a 
importância do resultado a ser alcançado.

Quanto à equipe, é de suma importância que ela deva ser capacitada a trabalhar 
de forma organizada e cumprindo os prazos preestabelecidos. A equipe de 
projetos deve ter responsabilidades, gostar do que faz assumindo novos desafios. É 
importante que haja um bom relacionamento entre todos os envolvidos no projeto, 
e estes devem possuir um alto grau de confiança entre si.

Segundo Maximiano (1997), pelo grau de incerteza e por não fazerem parte 
da rotina da empresa, os projetos normalmente contam com uma força-tarefa 
(equipe destacada para trabalhar exclusivamente ou parcialmente no projeto) e são 
administrados por meio de técnicas específicas para execução de projeto.

Na declaração do escopo é identificado o Gerente do Projeto e definidos a 
quantidade e o perfil das pessoas que serão necessárias ao bom andamento do 
projeto. A formação da equipe se dará de acordo com o perfil e as características 
definidas e necessárias para a execução perfeita do projeto. A correta escolha 
da equipe também é determinante para o sucesso ou o fracasso no alcance dos 
objetivos traçados.

Para participar de uma equipe de projetos, primeiramente o 
profissional deve saber lidar com prazos, trabalho em equipe, ter 
conhecimento das atividades a serem desenvolvidas, visão de 
180º, ser participativo, proativo e interagir com todos do grupo.
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As equipes devem ser integradas, para que todas as tarefas sejam executadas 
com eficácia e eficiência. O sucesso ou o fracasso de um projeto dependem da 
capacitação e do esforço da equipe.

3.7 Ciclos de vida do projeto

O ciclo de vida de um projeto é definido através de fases, para que se obtenha um 
melhor controle, criando uma interdependência entre as atividades. O ciclo de vida 
do projeto define quais técnicas de trabalho serão utilizadas em cada fase e quais 
pessoas estarão envolvidas em cada uma das fases.

As fases do projeto se caracterizam por determinar um ponto do trabalho que 
pode ser verificado e medido conforme elas são executadas. Para cada fase concluída, 
são revisados os trabalhos e avaliado se os padrões de desempenho entregue estão 
dentro do planejado, e, em caso de desvio, determinar alterações no projeto para 
correção e, se necessário, ajustar o cronograma e informar a organização caso haja 
impacto perceptivo.

Há ciclos que contêm poucas fases e ciclos que contêm mais fases, depende 
do tipo de projeto e da complexidade dos serviços de diagnóstico e intervenções, o 
que gera a necessidade de um detalhamento maior das fases do projeto. Qualquer 
projeto tem fases de início, meio e fim, é finito e deve ser controlado.

Alguns autores trazem as fases e o ciclo de vida como iguais aos grupos de 
processos de gerenciamento do projeto. Mas para simplificar, alguns autores 
consideram os dois conceitos equivalentes.

O sucesso ou o fracasso de um projeto dependem da 
capacitação e do esforço da equipe.
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O ciclo de vida do projeto é dividido em fases e subfases que darão 
todas as condições necessárias para que o gerenciamento do projeto 
possa permear desde a fase de início até o seu encerramento. Para 
saber mais sobre ciclo de vida do projeto, convido você a acessar o 
link abaixo:
<http://felipelirarocha.wordpress.com/2013/07/13/ciclo-de-vida-
de-projeto/>. Acesso em: 21 set. 2015.

3.8 Início do projeto (conceituação)

Para Menezes (2001), projeto deve ter um início e fim definidos, o que leva 
a identificar um ciclo de vida. Entre o início e fim do projeto, ele sofre todo um 
desenvolvimento, uma estruturação, uma implantação, um acompanhamento e 
uma conclusão. Pelo ciclo de vida do projeto pode-se criar o que se quer como 
resultado final. Na elaboração do ciclo de vida do projeto é feito um pré-projeto, 
onde consta um estudo sobre a viabilidade daquilo que se pretende como objetivo 
a ser alcançado. Ele é composto de fases determinantes e essenciais: Iniciação, 
Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento.

É nessa fase que são definidos os objetivos do projeto, as expectativas do cliente 
e é preparado o plano preliminar de projeto. O projeto é desenhado baseado na 
expectativa e necessidades da alta direção, e por isso pode sofrer alterações, desde 
que previamente acordadas com a direção da empresa.

São atividades típicas dessa fase:

• Determinação dos objetivos e metas a alcançar;

• Análise dos recursos disponíveis;

• Avaliação da viabilidade de atingir os objetivos;

• Estimativa dos recursos necessários;

• Elaboração da proposta de projeto.

3.9 Planejamento do projeto

Na fase do planejamento é que os planos operacionais são detalhados em tarefas 
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e subtarefas; são estabelecidos o cronograma e a relação entre as tarefas; é montada 
a equipe de trabalho e são alocados os meios e os recursos para a realização do 
projeto.

São atividades inerentes dessa fase:

• Definição do gerente de projeto;

• Definição dos grupos que participarão do projeto;

• Início do Diagnóstico Organizacional;

• Definição e aplicação de metodologia para coleta de informações e dados 
relevantes para compor o diagnóstico organizacional;

• Comprovar a veracidade das informações através da realização da checagem 
junto às áreas, departamentos, diretorias (através do cruzamento de 
informações);

• Elaboração de relatório final de conclusão do Diagnóstico Organizacional;

• Elaboração de uma proposta de intervenção (caso haja necessidade);

• Preenchimento de um Plano de Ação que contemple ações de intervenção 
identificadas no Diagnóstico Organizacional;

• Se necessário, redefinição do cronograma em função das ações do plano 
de ação;

• Definição de uma programação para utilização dos recursos materiais e 
humanos necessários ao gerenciamento e execução do projeto;

• Estabelecimento da estrutura formal do sistema de comunicação e de 
decisão a ser adotado no decorrer do projeto.

Se não temos TEMPO de PLANEJAR, precisaremos, durante a 
execução, arranjar muito dele para corrigir os erros causados pela 
ausência de planejamento!
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3.10 Execução do projeto

É a fase que dá início à execução do plano de ação do diagnóstico organizacional 
do projeto, as tarefas definidas são colocadas em prática, passando a ser efetivamente 
realizadas. É nessa fase que se dá ênfase à organização, disciplina, direção e controle 
das atividades. É também nessa fase que o projeto ganha corpo e se consolida através 
da dedicação e trabalho de cada indivíduo envolvido e motivado na obtenção de 
resultados positivos.

São atividades típicas dessa fase:

• Execução das etapas previstas e programadas;

• Execução do Plano de Ação advindo do diagnóstico organizacional;

• Utilização dos recursos dentro dos limites preestabelecidos;

• Obedecer aos limites orçamentários estabelecidos;

• Obedecer aos limites dos prazos estabelecidos;

• Efetuar reprogramações no projeto, se necessário.

3.11 Monitoramento e controle do projeto

Esta fase ocorre simultaneamente à fase da Execução, pois ao mesmo tempo em 
que se executam as atividades, elas são monitoradas e, se houver necessidade, são 
reprogramadas para nova execução.

São atividades típicas dessa fase:

• Gerenciamento das etapas previstas;

• Avaliação constante dos riscos;

• Acompanhamento das atividades em execução;

• Feedback para a equipe;

• Reprogramação no projeto, caso haja necessidade;

• Aplicação dos recursos necessários.

3.12 Conclusão ou encerramento do projeto

O projeto chega ao fim. Verifica-se o resultado obtido versus resultado esperado.
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Após o encerramento do projeto, será necessário, por algum tempo, fazer o 
acompanhamento da performance do produto do projeto, até que o mesmo esteja 
totalmente integrado à rotina e aos processos usuais da organização.

A constatação de que a intervenção teve boa aceitação é o sinal de que o projeto 
está totalmente encerrado e concluído.

São atividades típicas dessa fase:

• Elaboração da memória do projeto (registro);

• Elaboração de relatórios finais;

• Emissão de avaliações sobre o desempenho da equipe de projeto e o

• Atingimento dos objetivos previstos.

A constatação de que a intervenção teve boa aceitação é o sinal de 
que o projeto está totalmente encerrado e concluído.

1. O ciclo de vida de um projeto é definido através das 
fases para se obter um melhor controle do gerenciamento, 
criando uma interdependência entre as atividades. Ele 
define quais técnicas de trabalho serão utilizadas em cada 
fase e quem serão os envolvidos. Quais são as fases do 
ciclo de vida do projeto? Explique cada uma delas.

2. O projeto possui características próprias, diferenciando 
das atividades de rotina da organização.  Nesse sentido, 
como podemos diferenciar as atividades de um projeto das 



Avaliação de projetos com foco na estratégia empresarial

U1

40

atividades de rotina? Quais são as principais características 
do projeto? 
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Seção 4

Áreas de conhecimento do projeto

Nesta última seção faremos referências às áreas de Conhecimento do Projeto, 
que, segundo o Project Management Institute PMI (2008), em sua publicação 
internacional Project Management Body of Knowledge (PMBOK v5), visa a um 
eficiente desempenho da função de gerência. O conjunto de conhecimentos 
técnicos é composto por dez áreas, sendo aplicado ao longo dos cinco grupos de 
processo: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. As dez áreas 
de conhecimento são: gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, 
gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, 
gerenciamento de RH, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos 
riscos, gerenciamento de suprimentos e gerenciamento dos interessados.

4.1 Gerenciamento da integração

O gerenciamento da Integração é um processo que tem por objetivo garantir 
a coordenação e integração entre vários elementos que compõem o processo 
de diagnóstico até a efetiva intervenção (desenvolvimento e execução do plano 
global do projeto, controle da execução, desempenho e as mudanças).

É a área de conhecimento responsável por organizar e colocar cada parte do 
projeto em seu devido lugar. O processo de tomada de decisão associada aos 
objetivos, ao desenvolvimento e à execução do projeto, bem como o controle das 
alterações, estão inseridos nesse gerenciamento.

Traz a característica de manter tudo num rumo coerente, para atender ao 
objetivo definido, e para isso o gerenciamento da integração é responsável em 
integrar os trabalhos do projeto com os processos usuais da organização.

4.2 Gerenciamento do escopo

Assegura a realização de todos os serviços requeridos, incluindo todo o trabalho 
exigido (iniciação, planejamento, execução, verificação, controle e mudanças do 
escopo). É a alma do projeto, pois define o que será feito e o objetivo final a 
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ser alcançado. O gerenciamento do escopo tem início na sua definição, onde 
é necessário descrever em um documento formal, chamado de Declaração do 
Escopo, desejos, ansiedades e expectativas da alta direção. O que se espera da 
consultoria dos serviços de diagnóstico e intervenção.

O sucesso desse gerenciamento está em estabelecer uma comunicação 
eficiente entre todos os envolvidos, de todas as informações pertinentes e 
necessárias ao bom andamento do projeto.

Na verificação do escopo é que se faz a aceitação formal do trabalho do 
projeto, de acordo com o que foi definido em sua documentação, ou no contrato, 
e é obrigatória a assinatura para que haja a aceitação formal.

4.3 Gerenciamento do tempo

O gerenciamento do tempo é primordial, pois é ele que assegura a execução 
dos serviços dentro dos prazos estabelecidos (definição, estimativa de duração 
de atividades, desenvolvimento e controle do cronograma). Ele é feito a partir do 
que ficou definido no escopo e ao longo do tempo de trabalho. É organizado de 
forma a cumprir o prazo estabelecido no cronograma de atividades que deverão 
ser executadas desde a realização do diagnóstico até a realização da intervenção.

O gerenciamento do tempo é um processo crítico, porque o tempo é um 
recurso que não se consegue recuperar depois que foi perdido. Ele é controlado 
através de um cronograma para garantir que as atividades sejam realizadas de 
acordo com o planejado.

O gerenciamento do tempo é desprezado por muitos gerentes 
desavisados, e quando isso ocorre, os riscos são iminentes, podendo 
comprometer todo o projeto. Para saber mais sobre as áreas de 
conhecimento do projeto, acesse o link abaixo:
<https://felipelirarocha.wordpress.com/2014/12/01/gerenciamento-
de-projetos-areas-de-conhecimentos-e-grupos-de-processos/>. 
Acesso em: 21 set. 2015.
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4.4 Gerenciamento dos custos

Tem por objetivo assegurar que os serviços sejam realizados dentro do orçamento 
aprovado (Planejamento de Recursos, Estimativa de Custos, Orçamentação, Controle 
de Custos). O gerenciamento de custos faz parte, na verdade, de um gerenciamento 
financeiro, onde o custo é apenas mais um dos componentes.

O planejamento de recursos define tudo o que é necessário à execução do 
projeto, recursos humanos, recursos materiais, como equipamento e insumos. No 
processo de estimativa de custos utiliza-se a metodologia ABC para definir o custo 
de cada recurso para cada atividade, enquanto no processo de orçamento esses 
custos são distribuídos ao longo das atividades do projeto, determinando, assim, o 
fluxo de caixa de saídas.

Durante o gerenciamento de custos é feito um controle de custos, onde se 
acompanha se o planejado está de acordo com o que está sendo executado. É 
possível, através da análise financeira do projeto, criar indicadores de desempenho, 
que podem atuar na tomada de decisão. Os principais indicadores de projeto são:

• VPL = Valor Presente Líquido, onde o melhor projeto é o de maior VPL; 

• TIR = Taxa Interna de Retorno, que mostra a atratividade do investimento 
no projeto; 

• Período de Payback = Conhecido como ponto de equilíbrio. Apresenta em 
quanto tempo os investimentos darão retorno.

A utilização conjunta desses três indicadores garante uma análise financeira 
que poderá ajudar na decisão de definição de prioridades. São indicadores 
fundamentais para tomada de decisão estratégica e definição das necessidades 
dentro de um projeto.

Todo projeto obrigatoriamente deve ter um custo estimado. Esse 
custo deve ser gerenciado desde o início até o seu final. Quando o 
gerenciamento do custo não é efetivo, a probabilidade deste projeto 
não ser concretizado é muito grande, por isso: GERENCIE OS CUSTOS. 
Para saber mais sobre a gerência dos custos, acesse o link abaixo e 
boa leitura:
<http://blog.mundopm.com.br/2013/08/22/gerenciamento-de-
custos/>. Acesso em: 21 set. 2015.
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4.5 Gerenciamento da qualidade

É o processo que garante que os serviços serão prestados com qualidade, 
atendendo, de forma satisfatória, aos requisitos especificados e atinjam a finalidade 
a que se destinam (Planejamento, Garantia e Controle da Qualidade). O objetivo 
maior da gerência de qualidade de projetos é assegurar que o projeto seja concluído 
dentro da qualidade desejada, garantindo a satisfação das necessidades de todos 
os envolvidos.

A qualidade envolve muitas dimensões e dentre elas podemos destacar que o 
processo corretivo é mais caro que o processo de prevenção ou de planejamento, 
e reconhece que o mundo está em constante evolução, sendo assim indispensável 
que os mecanismos de controle de projeto sejam constantemente aperfeiçoados 
para garantir a qualidade dos serviços prestados.

No caso da qualidade dos serviços de intervenção, vão depender diretamente 
da assertiva metodologia de coleta das informações e dados que irão compor 
o diagnóstico organizacional, bem como a capacidade do consultor gerente do 
projeto em empregar seus conhecimentos, habilidades e atitudes, também suas 
experiências no ramo consultivo e de gerenciamento de projetos.

4.6 Gerenciamento de recursos humanos

Pessoas é o recurso que merece ser considerado e tratado como a base de 
sucesso ou fracasso em uma organização. O gerenciamento de Recursos Humanos 
no projeto visa fazer o mais eficiente uso das pessoas envolvidas. Essa área é tratada 
de forma bastante simples, desde que o consultor gerente de projetos tenha a 
habilidade de lidar com pessoas, sendo essas características determinantes nesse 
gerenciamento. É fundamental o papel do gerente de projetos nesse processo, 
pois cabe a ele estimular na equipe o senso de firmeza de propósito, motivação, 
integração e comunicação. São papéis dele também a solução e a administração 
de conflitos que possam aflorar na equipe.

Deve-se ter um planejamento organizacional com foco na equipe, definindo-
se claramente o papel e a responsabilidade de cada um. Na formação da equipe, 
o cuidado deve ser redobrado com a escolha das pessoas, de acordo com a 
especialidade necessária para a execução dos serviços, e durante a execução 
dos trabalhos é importante fazer com que todos cresçam pelo simples fato de 
estarem trabalhando juntos na troca de ideias e experiências. A equipe deve ser 
equilibrada em termos de conhecimentos, capacidades e experiências, o que vai 
gerar maior segurança no desempenho das atribuições e responsabilidades de 
cada participante do projeto.
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4.7 Gerenciamento da comunicação

A adequada geração, divulgação, armazenamento e disposição das informações 
do empreendimento são assegurados através do processo de gerenciamento das 
comunicações. O gerenciamento das comunicações deve fazer uso de todos os 
processos necessários que garantam a devida destinação final das informações 
sobre o projeto, de forma clara e apropriada.

Os gerentes de projetos podem e devem fazer uso do tempo que for necessário 
na comunicação com a equipe do projeto, partes interessadas, patrocinador, pois 
todos os envolvidos no projeto devem entender, de forma muito clara, como a 
comunicação pode afetar o projeto como um todo.

O gerente do projeto deve estar atento ao planejamento das comunicações 
para determinar de forma coerente as necessidades de informações das partes 
envolvidas, bem como, no momento de distribuir as informações, estas devem ser 
na medida necessária e no momento adequado.

O relatório de desempenho é um importante instrumento de divulgação do 
andamento e medição do progresso do projeto, assim como o seu encerramento 
administrativo.

Muito cuidado com a “Rádio Peão”, ela está em todo lugar na organização, 
divulga informações totalmente equivocadas, levantando falsas expectativas e até 
mesmo afirmando fatos que nunca existiram. Portanto, antes da “Rádio Peão” se 
manifestar, comunique de forma clara e assertiva assuntos relacionados ao projeto.

4.8 Gerenciamento de riscos

Processos relativos aos riscos envolvidos nos serviços de uma consultoria 
determinam que eles sejam identificados, analisados e minimizados. Riscos de 
projeto são condições que, caso venham a ocorrer, podem comprometer ou 
impedir a realização de um projeto.

Antes da “Rádio Peão” se manifestar, comunique de forma 
clara e assertiva assuntos relacionados ao projeto.



Avaliação de projetos com foco na estratégia empresarial

U1

46

Quando os riscos relacionados a um projeto excedem o montante dos 
recursos alocados, é necessário que se faça todo o gerenciamento dos riscos 
identificados, com o objetivo de diminuir ou neutralizar por completo a ocorrência 
dos riscos afetar o projeto durante sua execução. Dessa forma, os riscos devem 
ser gerenciados adequadamente, para que tenham o menor impacto possível na 
execução do projeto.

É importante definir no planejamento como serão as atividades da gerência de 
risco, para que o comprometimento esteja formalizado. Descrever todos os riscos 
identificados, bem como as suas causas e consequências, são algumas atribuições 
importantes desse processo.

Desenvolver procedimentos e técnicas, além de monitorar e controlar todos os 
riscos, aumenta a oportunidade e reduz as ameaças que possam interferir no projeto.

4.9 Gerenciamento de suprimentos

Os processos da Gerência de Suprimentos são:

• Planejamento das Aquisições: Define o que contratar, quando contratar e 
se vai comprar ou fabricar;

• Preparação das Aquisições: Identificação dos fornecedores potenciais e 
especificação de como será o processo de compra;

• Obtenção de Propostas: Recebimento de propostas dos fornecedores;

• Seleção de Fornecedores: Momento de escolha entre os fornecedores que 
apresentaram proposta;

• Administração dos Contratos: Onde se controla o produto ou serviço 
adquirido, o relacionamento com o fornecedor e o cumprimento do 
contrato;

• Encerramento do Contrato: Liquidação do contrato com a devida 
verificação do que foi adquirido. É recomendável que se faça uma avaliação 
de desempenho do fornecedor e se mantenha os registros para uso futuro. 

A gerência de suprimentos do projeto é discutida do ponto de vista do 
comprador na relação comprador-fornecedor e tem como finalidade garantir a 
adequada aquisição de produtos e serviços de terceiros. É a área de conhecimento 
que trata dos processos de obtenção de bens e serviços importantes de fora da 
organização com o objetivo de realizar o projeto.
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4.10 Gerenciamento dos Interessados

O gerenciamento das partes interessadas identifica os diferentes grupos e/ou 
organizações que possuem interesses diretos ou indiretos com os objetivos do 
projeto. Avalia impactos diretos e métodos mais eficazes de realizar a comunicação 
no projeto, sempre levando em consideração: o que informar; como informar; 
quando informar; por que informar e a quem informar. Seus principais processos 
estão relacionados a:

• Identificar e planejar o gerenciamento das partes interessadas;

• Gerenciar e controlar o engajamento das partes interessadas.

Esses processos interagem com as outras áreas de conhecimentos relacionadas 
ao projeto.

Para ser um gerente de projeto é necessário conhecer todas 
as áreas de conhecimento, integração, escopo, tempo, 
custo, qualidade, pessoal, comunicação, riscos, aquisições 
e os interessados pelo projeto. Caso desconheça alguma 
área, busque informações, interaja, aprenda, só assim poderá 
garantir um gerenciamento eficaz.

1. Qual é o objetivo do gerenciamento dos custos e como 
ele é realizado dentro do projeto?

2. Qual é o objetivo do gerenciamento da integração e 
como ele ocorre dentro do gerenciamento do projeto?
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Esta unidade contribuiu de forma ímpar no avanço do 
conhecimento capaz de transformar as empresas, moldando-
as às necessidades do mercado. Você pode observar o quanto é 
importante a adoção da metodologia de gerenciamento de projetos 
com o propósito de alcançar objetivos propostos pela alta direção. 
Utilizando a metodologia de forma correta, os resultados serão 
visualizados durante todo o processo, até sua implantação em 
definitivo. Adotar o gerenciamento de projetos como ferramenta 
de metodologia de implementação de novas soluções não é novo 
nas empresas que prezam pela qualidade dos produtos e serviços 
e, principalmente, pela satisfação dos clientes. Essa metodologia 
transforma o sonho em realidade, fazendo acontecer conforme 
planejado, utilizando os recursos necessários, dentro do tempo e 
custos previamente definidos, mantendo a qualidade e gerando 
melhorias contínuas no processo.

Vimos que projetos categorizados como prioritários e 
escolhidos para serem executados estão comprometidos com 
o mercado, possibilitando aumento da receita, diminuição de 
despesas, ou seja:

- Todo projeto deve ser tratado como investimento.

A partir desse estudo e aprendizado, os desafios serão enormes, 
paradigmas deverão ser superados, e a nova metodologia de 
gestão de projetos dará um dinamismo diferente, promovendo 
o desenvolvimento de equipes e de gerentes como foco 
em resultados. Essa transformação dará à empresa novas 
responsabilidades, novas competências de funcionários tanto 
no nível operacional como no gerencial, transformando-as em 
referência em gestão.
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Nesse momento, avalie se o planejamento estratégico de que 
você tem conhecimento contempla a gestão de projetos, e se 
eles passam por um processo de priorização onde são avaliados 
não só o retorno financeiro, mas também seu impacto no 
mercado, satisfação dos clientes, melhoria da infraestrutura e 
tecnologia que trará vantagens competitivas.

Vimos que o projeto é muito importante e, por ser o fator de 
mudança na organização, deve ser gerenciado por profissional 
competente, com conhecimento, habilidades e atitudes 
compatíveis com sua responsabilidade. Poder contar com 
equipes treinadas e preparadas para enfrentar desafios e seguir 
cronogramas, procedimentos e saber compartilhar as decisões 
levando em consideração a experiência de todos os envolvidos. 

 - Seja o agente de mudança na sua organização!

1. Para gerenciar um projeto, é essencial que o consultor 
gerente tenha em mente que o conhecimento trará uma 
tranquilidade para alcançar os objetivos do projeto. Quais 
são as dez áreas de conhecimento do projeto?

2. Na elaboração do planejamento estratégico são 
elencados vários projetos que achamos pertinentes para 
aquele momento, porém a empresa deve escolher, dentre 
os diversos projetos, quais são os mais importantes e quais 
devem ser priorizados. O que deve ser avaliado para priorizar 
um projeto?
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3. Existem algumas variáveis que diferenciam e permitem 
identificar situações típicas e exclusivas de projetos. Quais 
variáveis mencionadas nesta unidade identificam um 
“projeto”? 

4. Todas as fases que compõem o ciclo de vida do projeto 
são extremamente importantes para o sucesso do projeto. 
Defina o que vem a ser a fase de iniciação do projeto e quais 
são as atividades típicas desta fase?

5. Pessoas são recursos que merecem ser considerados 
e tratados como a base de sucesso de toda e qualquer 
organização. Fazendo um paralelo e trazendo para a 
realidade da gestão de projetos, como são avaliados 
os recursos humanos quando tratados como área de 
conhecimento do projeto?
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Unidade 2

ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO 
DE CAIXA E PROJEÇÃO DE 
RESULTADOS

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade você será levado a compreender a importância da 
administração do fluxo de caixa e projeção de resultados para a execução 
de projetos. Portanto, nossos objetivos se direcionam para: 

• Compreensão da demonstração do fluxo de caixa da empresa, o 
fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional.

• Análise do processo de planejamento financeiro de longo prazo e 
de curto prazo.

• Elaboração, avaliação e o uso de orçamento de caixa.

• Avaliação da projeção de resultados para a execução de projetos.

Diante de tais objetivos, nossa preocupação é estudar a utilização do 
fluxo de caixa e a projeção de resultados, como ferramenta de análise para 
execução de projetos. 

Clévia Israel Faria França
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Esta seção irá estudar como o fluxo de caixa flui pela empresa 
considerando a classificação das entradas e saídas de caixa e a influência 
na tomada de decisão de investimentos em projetos.

Esta seção tem por finalidade apresentar os resultados projetados, 
através de técnicas de demonstrações financeiras que serão utilizadas na 
análise de projetos.

Seção 1 | Fluxo de caixa

Seção 2 | Projeção de resultados
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Introdução à unidade

Caro aluno, nesta unidade introdutória falaremos sobre o fluxo de caixa e projeção 

de resultados. Vamos entender por que a forma como os demonstrativos são 

apresentados influencia na análise de projetos.

É de suma importância para o gestor o entendimento da composição do fluxo 

de caixa e o resultado do exercício, pois muitas decisões de projetos dependem de 

variáveis apresentadas nessas demonstrações.

No entanto, é importante ressaltar que, para tomada de decisão existem outros 

instrumentos de análise, os quais verificam valor, retorno, tempo e quantidade. Neste 

sentido, a análise do fluxo de caixa e resultados está voltada para a necessidade de 

mensuração de entradas e saídas efetivas, no sentido de apurar o resultado. 

Portanto, nesta unidade iremos compreender que o planejamento de caixa envolve 

a elaboração do orçamento de caixa da empresa e a projeção de resultados norteia a 

elaboração, análise e execução de projetos.  
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Seção 1

Fluxo de caixa

Nesta seção você vai estudar sobre o controle financeiro das atividades 
da organização, conhecerá os conceitos de fluxo de caixa, compreenderá a 
classificação das entradas e saídas, bem como a depreciação, através de conceitos 
e casos práticos.  

Com a complexidade crescente das organizações empresariais, somente as 
informações provenientes do Balanço Patrimonial, Demonstração de Lucros e 
Prejuízos acumulados e Demonstrativo do Valor Adicionado no caso de companhia 
aberta serão insuficientes para que o gestor conheça de imediato a liquidez da empresa. 

Portanto, é necessário conhecer e entender a natureza e aplicação dos 
demonstrativos contábeis, bem como analisar a Demonstração do Fluxo de caixa 
para a interpretação da realidade financeira. Neste sentido, o fluxo de caixa é uma 
ferramenta de aferição dos saldos disponíveis da empresa. É importante ressaltar 
que, quando se comparam as contas recebidas com as contas pagas, tem-se 
o fluxo de caixa realizado, e quando se comparam as contas a receber com as 
contas a pagar, tem-se o fluxo de caixa projetado. 

De acordo com Iudícibus, Marion (2010, p. 261), as informações sobre os fluxos 
de caixa são úteis para avaliar a capacidade da entidade de gerar recursos dessa 
natureza e possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar 
o valor presente de futuros fluxos de caixa de diferentes entidades.

O Controle financeiro para pagamento de contas e fornecedores, a previsão 
de prazos de recebimentos e pagamentos, a análise de projetos são situações 
rotineiras das empesas. Para tanto, a utilização do fluxo de caixa auxilia na tomada 
de decisões considerando a otimização e alocação dos recursos da empresa.

A função de controle é definida por Welsch (1993, p. 42), através do envolvimento 
nas seguintes atividades:
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O controle envolve as atividades: (1) Medidas de desempenho 
em oposição aos objetivos, planos e padrões predeterminados; 
(2) Comunicação (por meio de relatórios) dos resultados do 
processo de mensuração aos indivíduos e grupos apropriados; 
(3) Análise das diferenças em relação aos objetivos, planos, 
políticas e padrões para determinar possíveis causas; (4) 
Consideração de alternativas de ação para corrigir as deficiências 
observadas; (5) Escolha e adoção da alternativa mais promissora 
e (6) Acompanhamento para avaliar a eficácia da ação corretiva 
e feedback de informações ao processo de planejamento para 
melhorar os ciclos subsequentes de planejamento e controle.

Diante de tal situação, daremos sequência ao nosso estudo compreendendo o 
fluxo de caixa desde a sua composição e elaboração até o acompanhamento e 
registro das movimentações com vistas à tomada de decisão na análise de projetos.

1.1 Os fluxos de caixa da empresa

• Fluxos operacionais: Representam as entradas e saídas de caixa diretamente 
relacionadas à venda e produção de bens e serviços. Exemplo: A fábrica de 
móveis X produz e vende 200.000 cadeiras/mês. 

•  Fluxos de investimento: Transações de compra que resultam em saídas 
de caixa e as de venda representam entradas de caixa, sendo que estas 
estão relacionadas à compra e venda de ativo imobilizado e investimentos 
em participações societárias. Exemplo: A empresa X possui ações de uma 
Controlada (100%) e participa da distribuição de dividendos e venda de 
máquina obsoleta com ganho de capital. 

• Fluxos de financiamento: Dizem respeito a transações financeiras com capital 
de terceiros ou capital próprio. Exemplo: Financiamento de um veículo para 
uma empresa transportadora. 

Para o financiamento de projetos só existem duas fontes de capital:
 1 – Capital próprio – Sócios
2 – Capital de terceiros - Credores.
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Tabela 2.1 | Demonstração dos fluxos de caixa da Baker Corporation ($ mil) para o ano 
encerrado em 31 de dezembro de 2009

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Fonte: Adaptado de Gitman (2010) 

Lucro líquido depois do imposto de renda $ 180

Depreciação 100,00

Redução das contas a receber 100,00

Redução do estoque 300,00

Aumento em fornecedores 200,00

Redução das despesas a pagar (100)

Caixa gerado pelas atividades 

operacionais
$ 780

Redução de bancos a pagar ($ 100)

Aumento de dívida de longo prazo 200

Variação do patrimônio líquido 0

Pagamento de dividendos (80)

Caixa gerado pelas atividades de 

financiamento
20

Aumento líquido do caixa e títulos 

negociáveis
$ 500

Aumento do ativo imobilizado bruto ($ 300)

Variação do investimento em 

participações societárias
0

Caixa gerado pelas atividades 

operacionais
(300)
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É importante para a análise de projetos a atenção dada às categorias de fluxo 
de caixa e todos os itens de entrada e saída de caixa para verificar se há problemas 
relacionados à política financeira da empresa, além de ser utilizada para avaliar o 
progresso em direção a metas projetadas.  

1.2 Classificação das entradas e saídas de caixa

De acordo com Gitman (2010, p. 99), o que a demonstração de fluxo de caixa 
faz, na prática, é resumir as entradas e saídas durante um dado período. A tabela 
2.2 classifica as principais entradas (fontes) e saídas (usos) de caixa.

A redução de um ativo é uma entrada de caixa, como, por exemplo, a venda de 
estoque, gerando recebimento e consequente entrada em caixa; por outro lado, 
o aumento do saldo de caixa é uma saída de caixa, pois o dinheiro está sendo 
imobilizado no saldo de caixa da empresa.

Para facilitar o entendimento, vamos imaginar que você guarde o seu dinheiro 
em uma caixa. Seu saldo de caixa é representado pelo valor que há na caixa. 
Quando há necessidade de utilizar o dinheiro, você retira-o da caixa e esta situação 
diminui seu saldo de caixa e lhe proporciona uma entrada de caixa. Por outro lado, 
quando você tem um excedente de caixa, você guarda-o no caixa, o que aumenta 
seu saldo de caixa, mas representa uma saída para você. Portanto, uma retirada da 
caixa constitui uma entrada para o seu bolso e um aumento de dinheiro na caixa 
representa uma saída do seu bolso.  

Gitman (2010, p. 95) diz que os fluxos de caixa, tidos como o sangue que corre 
pelas veias da empresa, são o foco principal do gestor financeiro, seja na gestão 
das finanças rotineiras, seja no planejamento e tomada de decisões a respeito da 

Tabela 2.2 | Entradas e saídas de caixa

Fonte: Adaptado de Gitman (2010) 

Entradas (fontes) Saídas (usos)

Redução de qualquer ativo Aumento de qualquer ativo

Aumento de qualquer passivo Redução de qualquer passivo

Lucro líquido depois do imposto de renda Prejuízo líquido

Depreciação e outras despesas não 

depreciáveis
Pagamento de dividendos

Venda de ações Recompra ou cancelamento de ações
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Figura 2.1 | Depreciação

Fonte: Adaptado de Gitman (2010) 

criação de valor para o acionista.  

1.3 Depreciação 

É uma despesa que não envolve desembolso efetivo de caixa durante o período, 
porém é caracterizado como desgaste ou obsolescência dos ativos imobilizados do 
valor do capital. De acordo com Gitman (2010, p. 99), como protegem a empresa 
de impostos ao reduzir a receita tributável, as despesas não desembolsáveis são 
consideradas entradas de caixa. Do ponto de vista estritamente contábil, adicionar 
a depreciação ao lucro líquido depois do imposto de renda fornece uma estimativa 
do fluxo de caixa operacional:

É importante ressaltar que uma empresa pode resultar em lucro líquido negativo 
depois do imposto de renda e ainda apresentar fluxo de caixa operacional positivo, 
caso a depreciação do período for maior do que o prejuízo líquido.

Fluxo de caixa 
operacional 

= Lucro líquido 
depois do 

Imposto de 
Renda

+ Depreciação 
e outras 

despesas não 
desembolsáveis

Por que a depreciação é considerada uma despesa não 
desembolsável?
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Texto para reflexão

Diz o banqueiro: “Cuidado com o fluxo de caixa”    

Certa vez, numa noite muito escura, enquanto refletia, fraco e 
cansado, sobre um grande e curioso volume de folclore contábil, 
buscando saídas (inescrupulosas) para aproveitar alguma nova brecha 
fiscal, de repente escutei  alguém bater à minha porta, e nada mais.

De repente senti um calafrio, e senti o caixa tilintar, enquanto entrava 
um aterrorizante banqueiro a quem jamais vira, seu rosto era verde 
como o dinheiro e em seus olhos podiam-se ver cifrões que brilhavam 
enquanto ele anotava. “Fluxo de caixa”, disse o banqueiro, e nada mais.

Eu sempre pensara que era bom ter um lucro positivo, mas o banqueiro 
disse com voz ressonante: “Não. Suas contas a receber são elevadas, 
crescendo cada vez mais em direção ao céu; suas perdas crescem. O 
que importa é fluxo de caixa.” Ele repetiu: “Cuidado com o fluxo de caixa”.

Então tentei contar a história do maravilhoso estoque, o qual, 
embora grande, está repleto dos melhores produtos, mas o banqueiro 
viu seu crescimento, e com uma voz poderosa sacudiu seus braços e 
gritou: “Pare! Chega! Pague os juros, e não me embrome.”

A seguir, olhei para os itens não monetários que podiam somar ad 
infinitum para compensar o caixa que não parava de sair, mas para 
manter meu demonstrativo no azul, tinha contido a depreciação, 
e meu banqueiro disse que tinha agido mal. Tremeu e seus dentes 
começaram a ranger.

Quando lhe pedi um empréstimo, ele respondeu, com um gemido, que 
a taxa de juros seria a prime (taxa de referencial de juros americana) mais 
oito. E para assegurar minha integridade, ele insistia em garantias – todos 
os meus ativos até meu último fio de cabelo, apenas uma taxa-padrão.

Embora meu resultado esteja no azul, estou completamente 
prostrado, meu caixa indo embora e meus clientes pagando 
lentamente; o crescimento de minhas contas a receber é quase 
inacreditável: O resultado é certo – problemas insolúveis! E continuo 
a ouvir o banqueiro repetir baixinho: “Cuidado com o fluxo de caixa.” 

Fonte: Reimpresso de artigo do Publisher Weekly, 13 jan. 1975, publicado por R. R. Bowker, uma empresa do Grupo 
Xerox. Direitos autorais 1975, Xerox Corporation. Apud. Ross, Werterfield, Jordan (2010).  
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1.4 Composição do fluxo de caixa dos ativos

De acordo com Ross, Werterfield, Jordan (2010, p. 64)

1.4.1 Fluxo de caixa operacional

     O objetivo é calcular a diferença entre receita e custos, desconsiderando a 
depreciação, pois não é considerada uma saída de caixa. 

Exemplo: Caso Locadora Atual Ltda.

Suponha que três pessoas decidam iniciar uma empresa que opera no ramo de 
locação de caminhões, Locadora ATUAL Ltda. A proposta é iniciar a empresa na 
data de 01/01/2014 com 10 caminhões zero quilômetro adquiridos por $ 20.000,00 
cada um. Cada sócio pretende entrar com $50.000,00 para formar o capital social 
da empresa. Reservaram $40.000,00 para deixar no caixa da empresa como 
capital de giro. O restante necessário para a aquisição dos autos foi financiado em 
quatro anos, com carência do principal no primeiro ano (isto é, pagamento apenas 
dos juros mensais), pelo banco Sprinter Ltda., a uma taxa de 2% ao mês. A vida 
útil econômica dos automóveis para sua locadora foi estimada em quatro anos, 
quando deverão ser substituídos por caminhões novos. A taxa de locação é de 
90%. A alíquota do IR é 22%. A decisão dos sócios é reservar mensalmente 25% do 
lucro líquido para reinvestimentos. Os veículos serão depreciados linearmente em 
24 meses. Determine o fluxo de caixa dos sócios considerando o valor da locação 
mensal R$ 2.200,00, os custos variáveis R$ 300,00 e os custos fixos R$ 4.000,00.

No transcorrer normal das atividades, uma parte do fluxo de 
caixa da empresa é reinvestida na empresa. Os gastos de capital 
referem-se ao desembolso líquido em ativos permanentes 
(compras menos venda de ativos permanentes). Finalmente, 
a variação do capital de giro líquido é o montante gasto no 
capital de giro líquido. Representa o aumento líquido dos 
ativos circulantes em relação aos passivos circulantes. 
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Faturamento 19.800,00

- Custos fixos   4.000,00

- Custos variáveis   2.700,00

= lucro antes dos juros e do imposto de 

renda
13.100,00

- juros   1.800,00

- depreciação   8.333,33

= lucro antes do imposto de renda   2.966,67

- imposto de renda 22%      652,67

= lucro líquido   2.314,00

+ depreciação   8.333,33 

= Fluxo de caixa  10.647,33

- reinvestimentos    2.661,83

= Dividendos para os sócios    7.985,50

Importante :

• O faturamento foi calculado multiplicando o valor da locação 2.200,00 
pela taxa de locação 90% , portanto, 9 caminhões locados;

• O custo variável foi obtido multiplicando 300,00 por 9 caminhões locados;

• Os juros foram obtidos respeitando o empréstimo necessário, ou seja, 
90.000,00 x 2% = 1.800,00; 

Ativos Passivos

Caixa      40.000,00 Banco da cidade                     90.000,00

10 automóveis                   200.000,00 Capital Social    150.000,00

Total Ativos   240.000,00 Total Passivos   240.000,00



Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados

U2

65

ATIVO PASSIVO

2013 2014 2013 2014

Ativo Circulante
Passivo 

Circulante

Caixa $ 104 $ 160 Contas a pagar $ 232 $ 266

Contas a receber $ 455 $ 688 Títulos a pagar $ 196 $123

Estoques $ 553 $ 555 TOTAL $ 428 $ 389

TOTAL $ 1.112 $ 1.403

Ativo não circulante 

Instalações e Equipamentos 
$ 1.644 $ 1.709

Passivo não 

circulante
$ 408 $ 454

Patrimônio 

Líquido Capital 

mais reservas 

$ 600 $ 640

Lucros retidos $ 1.320 $ 1.629

TOTAL $ 1.920 $ 2.269

Ativo Total $ 2.756 $ 3.112 Passivo Total $ 2.756 $ 3.112

• A depreciação é linear considerando o tempo de vida útil de 24 meses, 
portanto: 200.000,00 / 24 = 8.333,33

• O imposto de renda cuja alíquota é 25% foi calculado sobre a base tributável 
– 2.966,67 que equivale a 652,67;

• O reinvestimento equivale a 25% do fluxo de caixa; e    

• Fluxo de caixa proveniente das operações = Lucro Líquido após IR + 
despesas que não envolvem desembolso (nesse caso, a depreciação). Fluxo 
de caixa proveniente das operações = 2.225,00 + 8.333,33 = 10.558,00

1.4.2 Gasto de capital

O gasto de capital é o dinheiro gasto em ativos permanentes menos o dinheiro 
recebido com a venda dos ativos permanentes.

Exemplo: U.S. CORPORATION

Tabela 2.3 | Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2013 e 2014 ($ milhões)

Fonte: Adaptado de Ross; Werterfield; Jordan (2010)
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 Os ativos não circulantes da U.S. Corporation no final de 2013 eram de $ 1.644, 
considerando depreciação de $ 65 em ativo permanente caso não haja compra 
de ativo permanente novo, o ativo não circulante ao final do ano teria sido $ 
1.644 – 65 = $ 1.579. O balanço de 2014 apresentou um ativo não circulante de $ 
1.709, portanto o total de gasto equivale a $ 1.709 – 1.579 = $ 130 em ativos não 
circulantes durante o ano. Que representa o gasto líquido de capital em 2014. 

1.4.3 Variação do capital de giro líquido

O capital circulante líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo 
circulante: 

ATIVOS CIRCULANTES (CORRENTES) constituem os investimentos da empresa 
que circulam até transformar-se em dinheiro dentro de um ciclo de operações.

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

PASSIVOS CIRCULANTES (EXIGÍVEIS) é composto pelas suas dívidas a curto 
prazo, que devem ser pagas num prazo inferior a 12 meses. 

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) e CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO (CGL)

É a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes da empresa, ou 
a parcela de ativos circulantes financiada por recursos de longo prazo, pode ser 
positiva ou negativa. Representa o valor líquido das aplicações processadas no 
ativo circulante da empresa.

CCL POSITIVO = ATIVO CIRCULANTE > PASSIVO CIRCULANTE

CCL NEGATIVO = ATIVO CIRCULANTE < PASSIVO CIRCULANTE

Gitman (2010, p. 546) assinala que entre os principais componentes da estrutura 
financeira de uma empresa estão o nível do investimento em ativo circulante e o 
de financiamento com passivo circulante.

CGL = AC - PC
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 RISCO E LUCRATIVIDADE

• Lucratividade: a relação entre receitas e custos, gerada pelo uso dos ativos 
da empresa (circulante e permanente) nas atividades produtivas.

• Risco: a probabilidade de que a empresa não esteja apta a pagar suas 
obrigações nos vencimentos.

A análise do capital de giro na elaboração e execução do fluxo de caixa 
é importante para que a empresa não esteja na condição de “tecnicamente 
insolvente”.

 De acordo com a análise de capital de giro, vamos analisar a variação do capital 
do seguinte demonstrativo da empresa Sucesso Ltda.   

No demonstrativo acima o capital de giro do ano de 2013 é $ 475 -  $205 = 
$270, ou seja, a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante e no ano 
de 2014 o capital de giro é $503 - $301 = 202, portanto, a variação do capital de 
giro entre 2013 e 2014 é $ - 68, ou seja, houve redução do capital de giro de 2013 
para 2014 em $68.    

Tecnicamente insolvente: expressão que descreve uma empresa que 
não está em condição de pagar suas obrigações nos vencimentos.

2013 2014 2013 2014

ATIVO PASSIVO

Ativo circulante $ 475 $ 503
Passivo 

circulante
$ 205 $ 301

Ativo não 

circulante
$ 2.100 $ 2.330

Passivo não 

circulante
$ 1.200 $ 1.400
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1.5 Fluxo de caixa aos credores e aos acionistas 

Na elaboração do fluxo de caixa, podemos observar que o recebimento dos 
resultados ocorre primeiro pelos credores e em seguida pelos acionistas. Portanto, 
ao avaliarmos o retorno projetado por um fluxo de caixa, podemos perceber 
que na estrutura da demonstração do resultado do exercício a conta credores é 
evidenciada antes da conta dos acionistas.     

1.5.1 Fluxo de caixa aos credores

Observamos na tabela 2.4 que a BELTRAME FRANÇA CORPORATION pagou 
$ 90 em juros aos credores. De acordo com a demonstração de resultado, os 
dividendos pagos aos acionistas foram de $ 303. A diferença entre o lucro líquido 
$375 e os dividendos $303 é a adição a lucros retidos no ano - $72. 

Vendas Líquidas  1.700

Custo da Mercadoria Vendida     950

Depreciação       85

Lucro antes de Juros e 

Impostos
    665

Juros Pagos       90

Lucro Tributável     575

Impostos     200

Lucro Líquido     375

Dividendos  303

Adição a lucros retidos  72

Tabela 2.4 | BELTRAME FRANÇA CORPORATION. Demonstração de resultado (em milhões R$)

Fonte: Adaptado de Ross; Werterfield; Jordan (2010)
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Observa-se na tabela 2.5 que a dívida de longo prazo aumentou de R$ 554,00 – 
R$ 508,00 = R$ 46,00. Portanto, a BELTRAME FRANÇA CORPORATION pagou R$ 
90,00 em juros aos credores, porém tomou emprestado mais R$ 46. 

O fluxo de caixa líquido aos credores, portanto, foi:

Tabela 2.5 | BELTRAME FRANÇA CORPORATION. Balanço patrimonial de 31 de dezembro de 
2013-2014 ($ milhões).

 2013 2014 2013 2014

ATIVO PASSIVO

ATIVO 

CIRCULANTE
FORNECEDORES R$ 296 R$ 223

CAIXA R$ 204 R$ 260
TÍTULOS A 

PAGAR
R$ 332 R$ 366

DISPONIBILIDADES R$ 555 R$ 788 TOTAL R$ 628 R$ 589

ESTOQUES R$ 653 R$ 655

TOTAL R$ 1.412 R$ 1.703

ATIVO NÃO 

CIRCULANTE 

INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS

$ 1.709
Passivo não 

circulante
$ 408 $ 454

R$ 1.744
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO

R$ 1.809
PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE

CAPITAL MAIS 

RESERVAS
R$ 700 R$ 740

R$ 508 DIVIDENDOS R$ 1.320 R$ 1.629

R$ 554 TOTAL R$ 2.120 R$ 2.469

ATIVO TOTAL R$ 3.156,00 R$ 3.512 PASSIVO TOTAL R$ 3.156 R$ 3.512

Fonte: O autor (2015)
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Tabela 2.6 | BELTRAME FRANÇA CORPORATION. 
Fluxo de caixa aos credores 2014

Fonte: O autor (2015)

 Juros Pagos R$ 90

 - Novos financiamentos (líquido) R$ 46

Fluxo de caixa aos credores R$ 44

O fluxo de caixa aos credores é também denominado de fluxo de caixa aos 
obrigacionistas.

1.5.2 Fluxo de caixa aos acionistas

De acordo com a demonstração de resultado, os dividendos pagos aos 
acionistas foram de R$ 303. Para obter o ingresso de novo capital, precisamos 
analisar as contas de capital e reservas. Essas contas evidenciam quanto a empresa 
captou com a venda de novas ações. Durante o ano, o aumento foi de R$ 40, 
portanto o ingresso de capital novo foi R$ 40. 

Conclui-se que o fluxo de caixa aos acionistas em 2014 foi R$ 263.

Tabela 2.7 | BELTRAME FRANÇA CORPORATION. 
Fluxo de caixa aos acionistas 2014

Fonte: O autor (2015)

Dividendos pagos R$ 303

- Ingressos de capital novo   R$ 40

Fluxo de caixa aos acionistas R$ 263



Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados

U2

71

1. O fluxo de caixa tem como objetivo calcular a diferença 
entre a receita e custos desconsiderando a depreciação, 
visto que esta não é considerada uma saída de caixa, é: 
  
a) Fluxo de caixa operacional.
b) Fluxo de caixa aos credores.
c) Fluxo de caixa aos acionistas.
d) Fluxo de caixa parcial.
e) Fluxo de caixa integral.

2. Adaptado: IUDÍCIBUS, Sérgio, MARION José Carlos. 
Contabilidade Comercial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
Assinale a alternativa em que a transação aumente o caixa:

a) Pagamento de dividendos a acionistas.
b) Pagamento de juros e amortização de dívida.
c) Venda de item do Ativo Permanente à vista.
d) Compra à vista e pagamento a fornecedores.
e) Compra a prazo de maquinários.
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Seção 2

Projeção de resultados

Nesta seção você efetuará a análise de projeções de demonstrações financeiras, 
cujo resultado será avaliado na análise de projetos.   

Será útil compreender a importância da projeção de resultados e trabalhar com 
estimativas elaboradas pelo próprio negócio, no sentido de quanto esperar de 
vendas, gastos e ganhos com a execução de projetos, considerando o potencial de 
mercado.

Você entenderá que por meio de projeções o empresário planeja como expandir 
as atividades de sua empresa, através da escolha da fonte de capital que possibilitará 
a maximização de valor que gera riqueza. Concluirá que erros poderão ser evitados 
no sentido de subestimar os custos associados a possíveis aumentos da demanda, 
tal como a necessidade de aquisição de novos equipamentos ou contratação de 
mão de obra adicional. 

Dentro desta perspectiva, iremos analisar aspectos econômicos, demonstrativos 
financeiros e contábeis que influenciam na projeção de resultados.

2.1 Controle orçamentário e financeiro

Ao tratarmos da projeção dos resultados, verificamos a importância do controle 
orçamentário e financeiro para a maximização de valor da empresa. Neste sentido, 
analisaremos o orçamento, o controle e as dimensões temporais do planejamento.   

2.1.1 Orçamento

Representa a expressão quantitativa, em unidades físicas, medidas de tempo, 
valores monetários, etc., dos planos elaborados para o período em geral de 12 meses.

É importante ressaltar que o orçamento pode ser global, ao abranger todas as 
suas unidades e atividades num período, e parcial, quando diz respeito às  previsões  
e programas apenas para certos aspectos da empresa, porém neste caso a empresa 
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não poderá chegar à projeção da Demonstração de Resultados e de Balanços, pois 
não haverá estimativas para os itens que compõem essas duas peças contábeis. No 
entanto, a empresa estará evitando dispêndio com a elaboração de orçamentos.

O orçamento é definido de acordo com Sardinha et al. (2008, p. 13): 

2.1.2 Controle

A elaboração de planos e orçamentos contribui para a realização dos objetivos 
da empresa, porém, é importante ressaltar que não há planejamento sem 
controle. Portanto, relatórios comparando e avaliando resultados reais no período 
de execução dos planos tornam-se fundamentais para o sucesso financeiro da 
execução orçamentária.

No que diz respeito ao controle, Sardinha et al. (2008, p. 100) destacam:

O orçamento é uma ferramenta que: a) comunica a estratégia 
em todos os níveis gerenciais, pormenorizando os planos 
de cada centro de responsabilidade; b) coordena as várias 
atividades da organização, evitando duplicidade de trabalhos; c) 
define responsabilidade, autoriza limites de gastos e informa o 
desempenho que se espera; d) é um instrumento de avalição, isto 
é, um contrato ou acordo com os gestores visando que os planos 
sirvam como base para avaliação da performance da empresa.

Toda decisão está diretamente ligada com o futuro. Ninguém 
pode, até então, voltar no tempo e mudar uma ação já realizada, 
pois não há máquina do tempo. Por outro lado, o problema só 
existe se o que foi realizado se diferencia do que se planejou. 
Logicamente, quanto mais importante for a tarefa ou a ação 
objetivada, maior será o problema se esta é percebida como 
distante do projetado, pelo tomador de decisão, quando 
efetivamente ocorrer. A acepção da palavra controle é a de 
fiscalização exercida sobre as atividades, seja de pessoas, órgãos, 
departamentos ou produtos, de forma que tais atividades ou 
produtos não se desviem das normas preestabelecidas. 
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2.1.3 Dimensões temporais e estruturais do controle de resultados 

As decisões refletem um plano para determinado evento e todas as decisões 
afetarão o futuro ou períodos seguintes da empresa. Portanto, cada administração 
defronta-se com o problema da dimensão temporal do planejamento e do processo 
de decisão, tornando inviáveis decisões de última hora, por faltarem análises, 
avaliações e informações adequadas. 

No que diz respeito às dimensões estruturais, as empresas devem ser 
desagregadas em subunidades organizacionais, que podem ser centro de custos, 
lucros ou investimentos através dos quais os planos serão executados, os objetivos 
atingidos e o controle obtido. Cujos administradores terão a responsabilidade das 
atividades específicas operacionais. Tal desagregação é conhecida como estrutura 
organizacional, sendo utilizada como instrumento de administração para alcançar 
os objetivos da empresa.

O padrão geral através do qual os planos globais de resultados normalmente são 
desenvolvidos em bases anuais é o seguinte: a alta administração estabelece as metas 
e transmite aos administradores das subunidades que elabora os planos globais e 
apresenta à alta administração para análise, sendo assim, os planos aprovados serão 
consolidados em planos de resultados para a empresa como um todo.

2.1.4 A função de planejamento e controle no ambiente do planejamento e 
controle de resultados

O controle verifica se os planos, objetivos e políticas estão sendo cumpridos 
e estabelece a comunicação aos administradores responsáveis pela realização. É 
importante ressaltar que a eficácia do controle deve tomar por base o planejamento 
administrativo e deve mensurar o progresso alcançado pelos planos.         

A função administrativa de planejamento é ampla e pode ser analisada em 
termos formais que indicam o grau segundo o qual o planejamento é sistematizado. 
Diante disso, tem sido afirmado que o objetivo do planejamento de resultados 
é a determinação e o controle pela administração do destino da empresa no 

O planejamento orientado para obter resultados deve considerar se 
o objetivo é o equilíbrio entre o desafio e a possibilidade de atingi-lo.



Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados

U2

76

longo prazo. Portanto, os objetivos devem ser estabelecidos de maneira concreta 
e avaliados em termos de possíveis efeitos sobre o sucesso da empresa, assim 
como, comunicados aos diversos níveis administrativos.    

De acordo com Sardinha et al. (2008, p. 17), o planejamento não elimina riscos. 
Contudo, mostra mais racionalmente em que riscos se vai incorrer. Assim, a 
improvisação absoluta não é a bússola dos empreendedores de sucesso, mesmo 
aqueles de pequeno porte, pois a atividade de planejar o negócio é realizada, ainda 
que de maneira inconsciente e sem formalização, até mesmo no momento de 
se escolher o tipo e a localização do estabelecimento, quanto recurso financeiro 
demandará.

2.2 Demonstração de resultado do exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) mostra o Resultado (lucro 
ou prejuízo) de um determinado período e sua periodicidade pode ser mensal 
ou anual. Constitui um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa e 
é apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as 
despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo).

De acordo com Marion (2003, p. 112), na administração dos recursos escassos 
disponíveis na empresa, a gerência pode ou não ser eficiente. O sucesso dessa 
gestão, sem dúvida, será medido comparando-se o resultado do exercício, obtido 
pela demonstração do resultado do exercício com o montante aplicado no ativo 
e/ou com o capital investido pelos proprietários no patrimônio líquido.

Forma mais simplificada da DRE

 RECEITA

(-) DESPESA 

(=)      LUCRO OU PREJUÍZO

A legislação societária prevê uma estrutura padronizada da DRE. Os principais 
grupos são os demonstrados abaixo:

2.2.1 Exemplo 1 - Vamos admitir uma indústria elaborando o resultado para 
os usuários dos relatórios contábeis:
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Receita Bruta    

Total Geral das Vendas

(-) Deduções: Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais:  
Vendas Canceladas. Devolução de Mercadorias. Descontos Incondicionais. ICMS. 
Cofins PIS/Pasep. ISS. Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 
e Serviços.

Receita Líquida 

 Venda efetiva

(-) Custos do Período: compreendem os custos dos produtos que foram 
vendidos e compostos pelos gastos da fábrica (gastos de produção), incluindo 
matéria-prima, mão de obra, depreciação de bens da fábrica, aluguel da fábrica, 
energia elétrica da fábrica, entre outros.

Lucro Bruto 

Lucro antes da dedução das despesas

(-) Despesas de vendas, gerais e administrativas correspondem às despesas 
operacionais necessárias às atividades comerciais da empresa, como, por exemplo, 
comissões de vendas, salários e encargos, promoção e propaganda, aluguéis, 
despesas legais e judiciais, material de escritório, despesas com viagem e diversas 
outras despesas necessárias às atividades da empresa. Quanto menores forem as 
despesas de vendas, gerais e administrativas, melhor para a companhia. Isso se deve 
ao fato de que, se por algum motivo a empresa tem uma receita menor, seja pela 
redução dos preços do produto ou pela queda das vendas, sua receita operacional 
vai diminuir, entretanto, muitas vezes, as despesas gerais e administrativas 
permanecem iguais, resultando em um lucro líquido cada vez menor.

Resultado antes do Resultado Financeiro 

(-) Despesas Financeiras: são as remunerações aos capitais de terceiros, tais 
como: juros pagos ou incorridos decorrentes de empréstimos e financiamentos, 
comissões bancárias, descontos concedidos, juros de mora e multas.

(+) Receitas Financeiras: são os ganhos obtidos com aplicações financeiras, 
como juros de mora recebidos e descontos obtidos.
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Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social: o Imposto de Renda e a contribuição 
social incidem sobre o lucro da empresa. Ressalte-se que a base de cálculo destes 
tributos não é exatamente o lucro apurado pela Contabilidade, mas aquele lucro 
ajustado às disposições da legislação do Imposto de Renda. Para as empresas 
optantes pelo regime de tributação chamado de Simples Nacional, estes impostos 
estão inclusos no imposto único e calculados sobre as vendas.

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício > resultado final do período, que pode 
ser lucro ou prejuízo.

No que diz respeito ao Regime de Competência, Assaf Neto (2008, p. 101) 
destaca:

De acordo com Marion (2003, p. 112), não há dúvida de que o objetivo 
precípuo de uma entidade econômica é o Lucro, mas o “bom Lucro”, 
que remunere condignamente o capital investido pelos proprietários 
da empresa. 

Regime de Competência significa apropriação das receitas 
quando efetivamente “ganhas”, “merecidas”, “auferidas” e não 
necessariamente recebidas em dinheiro. Assim, as vendas 
produzem receitas quando são entregues as mercadorias 
e os serviços a que se referem. Significa também que as 
despesas relativas à obtenção dessas receitas são apropriadas 
juntamente com essas receitas. Assim, devem ser contrapostos 
às receitas de vendas o custo dos produtos vendidos, as 
despesas de comissão, as despesas com a formação da 
provisão para garantias e a de devedores incobráveis, etc. 
Significa, finalmente, que as despesas da manutenção da 
atividade da empresa que não se associam diretamente com 
esta ou com aquela receita devem ser apropriadas quando de 
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2.2.2 Modelo da Demonstração do resultado do exercício

RECEITA BRUTA

 Vendas de Mercadorias

 Vendas de Produtos

 Vendas de Serviços

( - ) DEDUÇÃO DE VENDAS

Vendas Canceladas

Devoluções e Descontos Incondicionais: Vendas Canceladas

Devolução de Mercadorias

Descontos Incondicionais

ICMS

Cofins

PIS/Pasep

ISS

Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços. 

( = ) RECEITA  LÍQUIDA

( - ) CUSTO DAS VENDAS

 Custo das Mercadorias Vendidas

 Custo dos Produtos Vendidos

 Custo dos Serviços Prestados

( = ) LUCRO BRUTO

sua incorrência, e não de seu pagamento, tanto as despesas de 
administração quanto as financeiras e outras.  
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( - ) DESPESAS OPERACIONAIS

 Despesas com Vendas

 Despesas Administrativas 

( = ) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

 Despesas Financeiras

 ( - ) Receitas Financeiras

(+/-) Outras Despesas e Receitas Operacionais

( = ) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social

( = ) RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS

Este é apenas um modelo; determinados grupos podem não se aplicar a 
todas as empresas e algumas adaptações podem ser feitas de acordo com as 
necessidades ou as particularidades da organização. 

No grupo das Despesas Operacionais, para uma DRE mais detalhada (analítica), 
são discriminadas as contas de cada subgrupo, tais como: Despesas com Aluguel, 
Comissões sobre Vendas, Despesas com Propaganda/Publicidade, Salários e 
Encargos (INSS e FGTS), Despesas com Seguros etc.

No subgrupo “Outras Receitas e Despesas Operacionais” são discriminados os 
itens que têm origem em operações não habituais, tais como a valor de venda e o 
respectivo custo na venda de bens do Permanente. 

Segundo Marion (2003, p. 113), lucro pertence a uma terminologia 
ampla e pode ser encontrado em diversos tipos: lucro operacional 
bruto ou lucro bruto, lucro operacional líquido ou lucro operacional, 
lucro antes do imposto de renda, lucro depois do imposto de renda 
e lucro líquido.
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2.2.3 Exemplo 2 – Elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício da 
Empresa França Ltda., de acordo com as informações abaixo: 

• As vendas de mercadorias (=vendas brutas) somaram no período 
$1.000,000,00.

• Os Impostos sobre Vendas são calculados à alíquota de 30% das vendas de 
mercadorias.

• As Vendas Canceladas/Devoluções foram de R$ 20.000,00.

• O Custo das Mercadorias Vendidas somou R$ 276.000,00.

• Os valores das Despesas Operacionais foram os seguintes: Despesas com 
Vendas = R$ 126.300,00 e

Despesas Administrativas = R$ 97.900,00.

• Durante o ano de 2010, a empresa teve R$ 2.700,00 de Despesas Financeiras 
e R$ 670,00 de Receitas Financeiras.

• As Outras Despesas Operacionais totalizaram R$ 50.000,00 e as Outras 
Receitas Operacionais, R$ 7.080,00. Na DRE informar somente a diferença.

• O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram calculados pela alíquota 
de 15% e 9%, respectivamente, do Lucro Antes dos Tributos sobre o Lucro.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA                                                

Vendas de Mercadorias                                                        1.000.000,

( - ) DEDUÇÕES DE VENDAS                          

Por que uma redução no caixa é classificada como entrada  de 
caixa, enquanto um aumento  do caixa é classificado como 
saída ao se elaborar  a demonstração do fluxo de caixa?
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Impostos sobre Vendas                              300.000,

Vendas Canceladas/Devoluções                  20.000,               320.000,  

( = ) RECEITA  LÍQUIDA                                                          680.000,

( - ) CUSTO DAS VENDAS                      

Custo das Mercadorias Vendidas                                            276.000, 

( = ) LUCRO BRUTO                                                               404.000,

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Vendas                             126.300,

Despesas Administrativas                           97.900,                224.200,

( = ) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  179.800, 

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

Despesas Financeiras                                   2.700,

( - ) Receitas Financeiras                                  670,                 2.030,00  

( - ) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS             42.920,00

( = ) RESULTADO   ANTES DO IMPOSTO DE RENDA         134.850,00 

( - ) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         32.364,00

(=) RES. LÍQ. DAS INFORMAÕES CONTINUADAS               102.486,00

Reflita no fato de o objetivo da empresa ser a maximização de 
resultado que terá como consequência o lucro.
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2.3 Análise horizontal e vertical 

Uma das técnicas importantes para geração de informações relevantes utilizadas 
para avaliar o desempenho empresarial é denominada análise horizontal e vertical.

Além de efetuar comparações através de índices passados ou indicadores 
setoriais, é importante a comparação entre valores relacionáveis, obtidos de uma 
mesma demonstração financeira, bem como a observação dos diversos montantes 
patrimoniais e de resultados absolutos ao longo do tempo, que torna possível a 
identificação de tendências futuras.  

2.3.1 Análise horizontal

De acordo com Assaf Neto (2008, p. 111), essa análise permite que se avalie 
a evolução dos vários itens de cada demonstração financeira em intervalos 
sequenciais de tempo. 

Assim, veja-se, por exemplo, a evolução das vendas e dos lucros brutos de 
uma indústria de sofás Conforto Ltda., conforme demonstrações publicadas nos 
exercícios X1, X2 E X3, considerando os custos de produção.  

Diante dos números índices obtém-se o crescimento horizontal, ou seja, 
relaciona-se cada resultado obtido em determinado período (data-base), e multiplica-
se tal quociente por 100. Admitindo-se 31-1-X0 como data-base tem-se o seguinte 
resultado: as vendas da empresa apresentaram número-índice de 19,9% [($ 9.700 / $ 
8.090)] em 31-1-X0, e de 41,66% [($ 11.460 / $ 8.090) x 100] em 31-12-X2.

31-1-XO ($ MIL) 31-1-X1 ($MIL) 31-1X2 ($ MIL)

VENDAS LÍQUIDAS 8.090 9.700 11.460

LUCRO BRUTO 2.405 2.873 3.559

31-1-X0 ($ MIL) 31-1-X1 ($ MIL) AH (Nº ÍNDICE) 31-1-X2 ($ MIL) AH (Nº ÍNDICE)

VENDAS LÍQUIDAS 8.090 9.700 19,9 11.460 41,66%

LUCRO BRUTO 2.405 2.873 19,4 11.460 47,98%

Quadro 2.1 | Evolução das vendas e do lucro bruto - indústria de sofás – Conforto Ltda.

Quadro 2.2 | Evolução da receita operacional líquida – indústria de sofás – Conforto Ltda.

Fonte: O autor (2015)

Fonte: O autor (2015)
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De acordo com o quadro 2.2, as receitas operacionais líquidas cresceram 19,9% 
e 41,66% em 31-1-X1 e 31-1-X2, respectivamente, tomando-se como base os valores 
obtidos em 31-1-X0 (data-base da análise horizontal considerada).

A análise indica que o desempenho da empresa no encerramento do exercício 
em 31-1-X1 esteve aquém do apresentado em 31-1-X2. De fato, o resultado bruto não 
acompanhou a evolução verificada nas vendas líquidas, indicando maior consumo 
dessas receitas pelos custos de produção. Observa-se que o crescimento dos 
custos de produção foi proporcionalmente maior que suas respectivas receitas, 
absorvendo essa diferença uma parte do lucro bruto. Em 31-1-X2 ocorre a inversão 
da situação, verifica-se, portanto, a evolução maior do lucro bruto em relação às 
receitas operacionais.     

    

2.3.2 Análise vertical

Constitui-se em um processo comparativo, desenvolvido por meio de comparações 
entre valores afins ou relacionáveis numa mesma demonstração contábil. 

Segundo Assaf Neto (2008, p. 101), análise vertical é importante, pois:

 No Balanço Patrimonial, a Análise Vertical abrange cálculos de percentuais de 
todas as contas, permitindo relacioná-las com os grupos a que pertencem ou com 
o total do Ativo e do Passivo de acordo com a necessidade de análise. Portanto, 
verificar a importância de cada conta na demonstração financeira a que pertence 
é o objetivo principal da análise vertical.

Estrutura de Resultados

Por trabalhar com valores relativos, ou seja, considerar 
percentualmente as proporções existentes entre as diversas 
contas, a análise vertical dispensa qualquer processo de 
indexação dos valores considerados e produz as mesmas 
interpretações quer se trabalhe em bases nominais, quer em 
bases reais. Nessa colocação também está implícita a hipótese 
de que os vários elementos contábeis estejam expressos em 
moeda da data de levantamento das demonstrações.
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DEZ.-00  1.700

($ 000) AV DEZ.-01

($ 000) AV       85

RECEITA BRUTA

VENDAS DE PRODUTOS 31.535 100,0% 54.875 100,0%

( - ) CUSTOS DAS VENDAS

CUSTO DOS PRODUTOS 
VENDIDOS

(25.230) (80,0%) (40.828) (74,4%)

= LUCRO BRUTO 6.305 20,0% 14.047 25,6%

( - ) DESPESAS 
OPERACIONAIS

DESPESAS COM VENDAS (2.881) (9,1%) (5.496) (10,0%)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (4.191) (13,3%) (5.780) (10,5%)

HONORÁRIOS DE 
ADMINISTRADORES

(89) (0,3%) (85) (0,2%)

RESULTADO EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL

(23) (0,1%) (12) -

OUTRAS DESPESAS 
OPERACIONAIS

(1.042) (3,3%) (28) (14,8%)

RECEITAS/DESPESAS NÃO 
OPERACIONAIS

(223) (0,7%) 290 0,5%

= RESULTADO ANTES DO 
RESULTADO FINANCEIRO

(8.449) (26,8%) (11.111) (35,0%)

 ( + )  RECEITAS 
FINANCEIRAS

1.190 3,8% 3.267 5,9%

( - ) _DESPESAS 
FINANCEIRAS 

(3.398) (10,8%) (4.109) (7,5%)

= RESULTADO ANTES DO 
IMPOSTO DE RENDA

(10.657) (11.953)

RESULTADO LÍQUIDO DAS 
OPERAÇÕES CONTINUADAS

(4.352) (13,8%) 2.094 (11,00)%

Quadro 2.3 | Análise vertical das demonstrações de resultados

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2008)
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• Vendas - O quadro evidencia os resultados através da análise vertical sobre 
as demonstrações de resultados de cada um dos exercícios considerados. 
Em relação às vendas, o resultado apresentou uma evolução real de 74,4% 
em dez.-01 em relação ao exercício de dez.-00, o que efetivamente resultou 
na principal razão da apuração de lucros no ano de 01, comparando aos 
prejuízos do ano anterior. É importante ressaltar que no último ano a 
empresa demonstrou maior eficiência operacional, sendo que conseguiu 
transformar 3,8% do total de suas receitas operacionais em lucro líquido.

• A participação dos custos dos produtos em relação às receitas operacionais 
reduziu, de 80,0% no ano 00, para 74,4% em 01, o que representa um 
incremento mais que proporcional do lucro bruto da empresa.

• A elevação dos valores dos encargos financeiros reais foi proporcionalmente 
menor ao comportamento das vendas, o que evidencia os esforços da 
empresa em elevar suas receitas financeiras.

• Os resultados da empresa apresentam-se mais cômodos, evidenciando 
evoluções positivas em termos de competitividade e lucros. Destaca-se, 
assim, o fato do desempenho favorável ser resultado da evolução das 
receitas operacionais da empresa no ano 01, os quais cresceram 74% em 
termos reais do ano 00 para o ano 01.   
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1. Acerca da utilização de orçamentos e controles por 
empresas, julgue as proposições a seguir:

I - O orçamento é uma peça estratégica apenas para grandes 
empresas, que necessitam de maior amparo burocrático 
para conhecer seus limites e orientar seus rumos; 
II - No processo de gestão de um orçamento de formatação 
anual poderão ser considerados períodos menores, como 
trimestres, meses, quinzenas ou semanas. Entretanto, não 
se deve perder de vista que as partes, no fundo, representam 
fragmentos do todo;
III - Na elaboração de um orçamento deverão ser incluídos 
todos os custos diretos e indiretos envolvidos na aquisição 
de insumos, na fabricação e armazenagem de produtos 
ou na prestação de serviços, a mão de obra empregada, 
as despesas administrativas gerais, o volume de vendas 
estipulado, os pagamentos e recebimentos aguardados 
para determinado período e os planos de aquisição de 
equipamentos e investimentos; e
IV - Na definição de um orçamento, os propósitos devem 
ser identificados. A operação de diferentes tipos de 
orçamentos — por exemplo, arrojado ou moderado — 
deve ser feita de acordo com as suas especificidades.
 
a) F, V, V e V.
b) F, F, V e F.
c) F, F, V e V.
d) V, V, V e F.
e) V, V, F e F.

2. A demonstração do resultado do exercício evidencia a 
situação real da organização e possibilita uma administração 
voltada para a eficiência e a competência, além da 
flexibilidade aos interesses dos usuários de forma geral. 
Diante de tal afirmação, avalie as seguintes proposições:  

I – São enquadráveis como outras receitas e outras despesas 
operacionais os resultados de participações societárias em 
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outras sociedades, mesmo que não se trate de holding ou 
de participações significativas;
II – Não se enquadram como operacionais todas as receitas 
e as despesas de natureza financeira;
III – Se as receitas suplantarem as despesas, tornar-se-ão 
receitas financeiras líquidas, também classificadas como 
operacionais; e
IV – O imposto de renda incidente sobre o lucro de 
exercício precisa obrigatoriamente estar já diminuído do 
resultado desse mesmo exercício e considerado como 
exigibilidade no balanço.

É correto o que se afirma em:
a) I e III somente.
b) II, III e IV.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
e) II e IV. 

Nesta unidade foram abordados conteúdos referentes a 
instrumentos de análise de projetos, por isso é importante o 
conhecimento de elementos centrais, tais como:

• Fluxo de caixa

• Projeção de Resultados

Os principais itens analisados nesta unidade estão centrados 
nos tópicos acima citados, porém, é importante sinalizarmos os 
conteúdos estudados na unidade.

• Fluxos de caixa: operacional, investimento e financiamento

• Classificação entradas e saídas
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• Composição do fluxo de caixa

• Risco e lucratividade

• Fluxo de caixa aos credores e aos acionistas

• Projeção de resultados

• Controle orçamentário e financeiro

• Dimensões temporais e estruturais do controle de resultados

• Demonstração do resultado do exercício

• Análise horizontal e análise vertical

Estas informações são importantes, uma vez que servirão de 
base e complemento para o estudo das próximas unidades, nas 
quais estudaremos gestão de risco e técnicas de orçamento 
de capital: Taxa interna de retorno (TIR), Valor Presente Líquido 
(VPL), período Payback, os quais serão utilizados para análise 
de projetos. 

Caro(a) estudante, prossiga nos estudos das próximas unidades 
e aprofunde seu conhecimento com leituras complementares 
sobre gestão de risco e técnicas de orçamento, que o auxiliarão 
a conhecer com propriedade a análise e decisões de projetos.
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1. De acordo com Welsch (1993, p. 21), o planejamento e 
o controle de resultados podem ser definidos, em termos 
amplos, como enfoques sistemáticos e formais à execução 
das responsabilidades de planejamento, coordenação 
e controle da administração. Analise as seguintes 
proposições sobre as limitações no desenvolvimento e 
utilização de um sistema orçamentário:

I – O plano orçamentário baseia-se em estimativas, logo 
o sucesso do programa depende do cuidado com que as 
estimativas são obtidas;

II – Um programa orçamentário não deve sofrer 
adaptações a novas circunstâncias;

III – O programa orçamentário só se tornará efetivo se 
todos os executivos responsáveis exercerem um esforço 
contínuo no sentido de sua execução.      

a) I, II e III estão corretas.

b) I e II estão corretas.

c) II e III estão corretas.

d) I e III estão corretas.

e) I correta. 

2. Conforme assinalam Sardinha et al. (2008, p. 17), o 
orçamento de caixa elaborado para períodos longos, como 
um ano, possui considerável grau de imprecisão, pois se 
baseia em valores orçados nas demais peças orçamentárias. 
Diante de tal afirmação, assinale a alternativa que indica 
característica do orçamento de caixa.
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a) Determinar a previsão dos recebimentos e desembolsos 
de cada período;

b) Não prever o saldo de caixa ao término de cada período 
considerado;

c) A qualidade de suas previsões independe do grau de 
confiança dos valores estimados nos diversos orçamentos; 

d) O processo orçamentário não é considerado um 
instrumento de coordenação de recursos para o 
cumprimento da missão da empresa; e

e) Prever parcialmente o saldo de caixa ao término de 
cada período.

3. No que diz respeito à classificação das entradas e saídas 
de caixa, desenvolvida a partir da demonstração do resultado 
do exercício, analise as seguintes condições:

I – Os lançamentos diretos de lucros retidos não são 
incluídos na demonstração dos fluxos de caixa;

II – A depreciação é uma despesa lançada na demonstração 
do resultado, mas que não envolve desembolso efetivo de 
caixa durante o período; e

III -  O lucro líquido depois do imposto de renda e a 
depreciação não é tratado como lançamentos em separado. 

a) I, II estão corretas.

b) I, II e III estão corretas.

c) I e III estão corretas.

d) II e III estão corretas.

e) I está correta.
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4. Gitman (2010, p. 105) descreve o planejamento financeiro 
como um aspecto importante das operações das empresas, 
porque fornece um mapa para a orientação, a coordenação 
e o controle dos passos que a empresa dará para atingir seus 
objetivos. Neste sentido, classifique como verdadeiro ou 
falso as seguintes características do planejamento de caixa:

I – Envolve a elaboração do orçamento de caixa da empresa;

II – Inicia-se pelos planos financeiros de longo prazo, ou 
estratégicos;

III – Empresas sujeitas a alto grau de incerteza operacional 
tendem a utilizar horizontes de planejamento mais curto.

a) F – V – V.

b) V – V - V.

c) F – F – V.

d) V – V - F.

e) F – F - F.

5. De acordo com Gitman (2010, p. 95), Os fluxos de caixa, 
tidos como o sangue que corre nas veias da empresa, são 
o foco principal do gestor financeiro, seja na gestão das 
finanças rotineiras, seja no planejamento e tomada de 
decisões a respeito da criação de valor para o acionista. 
Diante de tal afirmativa, julgue as seguintes condições:

I – Do ponto de vista financeiro, as empresas se concentram 
no fluxo de caixa operacional, utilizado na tomada de 
decisões gerenciais;

II – O ciclo financeiro compreende a diferença de prazo entre 
o recebimento do cliente e o pagamento ao fornecedor; e



Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados Administração do fluxo de caixa e projeção de resultados

U2

93

III – Nos fluxos de caixa da empresa os títulos negociáveis 
são considerados como caixa devido à sua baixa liquidez.   

  

a) I e III estão corretas.

b) III e II estão corretas.

c) I e II estão corretas.

d) I, II e III estão corretas.

e) III está correta.
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Unidade 3

ANÁLISE DE RISCO E 
RETORNO EM PROJETOS DE 
INVESTIMENTOS 

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade você será levado a entender os conceitos de risco e 
retorno de projetos de investimento, bem como analisará a importância dos 
termos liquidez e rentabilidade para a maximização de valor das empresas e 
entenderá o modelo de precificação de ativo financeiro denominado CAPM 
(Capital Asset Pricing Model). 

. Portanto, serão nossos objetivos: 

• Compreensão da aplicação dos conceitos de risco e retorno para o 
processo da tomada de decisão. Bem como a relação entre risco e 
incerteza.  

• Análise da importância de liquidez e rentabilidade para o fluxo de 
caixa e administração do ciclo de conversão de caixa.

• Avaliação de projetos de investimento através do modelo de 
precificação de ativos – CAMP (Capital Asset Pricing Model). 

• Interpretação das hipóteses do coeficiente beta.

• Conhecimento do comportamento dos investidores. 

Diante de tais objetivos, nossa preocupação é analisar como se 

Clévia Israel Faria França



Esta seção irá estudar a importância da análise de risco e retorno para 
a execução de projetos e a relevância do processo da tomada de decisão 
para os investidores.

A finalidade desta unidade é trabalhar os conceitos de liquidez e 
lucratividade, no sentido de fornecer dados que evidenciem a relevância 
da diferença de ativos líquidos e rentáveis para análise de risco de 
solvência técnica, ou seja, analisar a capacidade da empresa de saldar as 
dívidas quando vencem.

O objetivo desta unidade é avaliar a aplicação do modelo de formação 
de preços – CAPM (Capital Asset Pricing Model) na mensuração de risco 
e retorno de projetos de investimento e analisar o coeficiente beta que se 
refere a medida de risco não diversificável.

Seção 1 | Risco e Retorno 

Seção 2 | Liquidez e Lucratividade 

Seção 3 | Modelo de formação de preços de ativos - CAPM 
(Capital Asset Pricing Model)

comportam investidores em relação ao risco e retorno de projetos de 
investimento e como utilizar o modelo de precificação de ativo - CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) como ferramenta de análise para execução de 
tais projetos.     
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Introdução à unidade

Esta unidade está voltada ao conteúdo de análise de risco e retorno. Um dos 

principais pontos verificados está em estudar de que maneira ocorre a maximização de 

valor das empresas, utilizando para tanto conceitos como risco e incerteza.

O conhecimento da diferença entre liquidez e rentabilidade é importante para o 

gestor, uma vez que a empresa pode ser lucrativa, porém apresentar problemas de 

liquidez. Neste sentido, faz-se necessária a diferenciação destes termos de modo que 

a empresa obtenha liquidez e lucratividade. 

É importante ressaltar que, para análise de risco e retorno existem instrumentos 

precisos como: análise de quocientes, CAPM (Capital Asset Pricing Model) ou modelo 

de precificação de ativos e ciclo de conversão de caixa. Neste sentido, esta unidade 

fornece dados para tais indicadores de risco com o objetivo de que as decisões de 

projetos sejam direcionadas à maximização de valor. 

Portanto, nesta unidade iremos verificar que risco e retorno são proporcionais 

e compreenderemos o mercado eficiente através de suas hipóteses, assim como 

analisaremos a relação de risco sistemático e risco não sistemático com o processo 

de análise de projetos. Como, por exemplo, verificar de que maneira a empresa pode 

reduzir riscos.   
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Seção 1

Risco e retorno

Nesta seção, você irá compreender a importância do processo da tomada de 
decisão para os projetos de investimentos, bem como analisará de que maneira a 
aplicação dos conceitos de risco e retorno é relevante ao processo de execução 
de projetos. 

1.1 O processo da tomada de decisão

Em todo tempo o ser humano precisa tomar decisões, como, por exemplo, 
escolher um automóvel ou a melhor opção para aplicar o capital. Neste sentido, é 
necessário um estudo de critérios que auxiliem o processo de tomada de decisão. 

Securato (2007, p. 20) indica que a vida das pessoas e das organizações está 
sempre voltada para o futuro; para o futuro de curtíssimo prazo ou de curto, médio 
e longo prazos. Desse modo, não se importando a distância do horizonte, é para 
o futuro que se caminha.  

É importante ressaltar que a ligação entre o passado e o futuro auxilia no processo 
decisório. No entanto, a maior parte dos indivíduos e investidores tem informação 
de que todas as decisões financeiras importantes envolvem tanto risco quanto 
retorno. Portanto, o risco é determinante para a maximização de valor e negócios. 
Diante disso, se nos depararmos com dois investimentos com riscos diferentes, pela 
aversão ao risco a escolha recairá sobre o investimento menos arriscado.      

A definição de risco está associada à possibilidade de perda financeira, de forma 
que há criação do padrão de risco e retorno conforme apresentado no Gráfico 3.1, 
que evidencia que investimentos com risco baixo apresentam retorno menor, no 
entanto o aumento do risco provavelmente aumentará a possibilidade de retorno, 
isto porque, caso os investimentos de maiores riscos não prometerem maiores 
retornos, os investidores avessos ao risco não aceitarão. 

Higgins (2014, p. 291) assinala que: 
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O que importa é perceber que saber qual é o retorno esperado 
de um investimento não basta para determinar seu valor. 
Pelo contrário, a avaliação de investimentos é uma tarefa 
bidimensional, que envolve o equilíbrio entre risco e retorno. 
A pergunta certa a ser feita ao avaliar oportunidades de 
investimentos não é “Qual é a taxa de retorno?”, mas sim, “O 
retorno é suficiente para justificar o risco?”  

Gráfico 3.1 | Risco e retorno 

Fonte: O autor (2015)

1.2 Relação entre risco e incerteza

Diante das decisões futuras, nos deparamos com risco, certeza e incerteza. 
Segundo Kassai et al. (2000, p. 100), quando todas as ocorrências possíveis, ou 
estados futuros de certa variável são conhecidas e encontram-se sujeitas a uma 
distribuição de probabilidade também conhecida, ou que pode ser calculada 
com algum grau de precisão, diz-se que existe risco. No entanto, quando não há 
possibilidade de avaliação da distribuição de probabilidade, diz-se que há incerteza.

Logo, risco é uma certeza que pode ser mensurada e incerteza é um risco que 
não pode ser determinado. 

Em geral, há dois aspectos importantes com relação ao risco de um investimento: 
a dispersão apresentada no Gráfico 3.2 evidencia a taxa de retorno possível de dois 
investimentos como curvas em forma de sino.
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Gráfico 3.2 | Investimento e retorno

Fonte: O autor (2015)

O gráfico 3.2 identifica que o retorno esperado do investimento C é de 
15%, enquanto o correspondente ao investimento L é de cerca de 17%. O risco 
associado à dispersão evidencia a associação do risco a possíveis resultados, ou 
seja, à incerteza quanto ao resultado.

 Assaf Neto (2008, p. 207) afirma que:

Toda vez que a incerteza associada à verificação de determinado 
evento possa ser quantificada por meio de uma distribuição 
de probabilidade dos diversos resultados revistos, diz-se que a 
decisão está sendo tomada sob uma situação de risco. Dessa 
maneira, o risco pode ser entendido pela capacidade de se 
mensurar o estado de incerteza de uma decisão mediante o 
conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de 
determinados resultados ou valores.
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Você é avesso ao risco?
Que oportunidade de investimento indicada a seguir você 
escolheria?
 - CDB (Certificado de depósito bancário);
- Ações da Empresa X.

1.3 Mercado eficiente

Quando se fala em mercado eficiente, a ideia é que haja um consenso entre os 
seus participantes no que diz respeito ao retorno esperado, uma vez que o preço 
do ativo é determinado através de um conjunto de informações públicas, às quais 
o investidor tem acesso, e as utiliza para tomar suas decisões. As informações 
citadas são importantes e influenciam os preços dos ativos negociados. Portanto, 
as projeções para futuros cenários devem incorporar as informações esperadas e 
não restringir-se apenas em verificações de ocorrências no passado.

Segundo Neto (2008, p. 208), as hipóteses básicas mais importantes do 
mercado eficiente são as seguintes:

Hipótese a: nenhum participante do mercado tem a capacidade de sozinho 
influenciar os preços de negociações, alterando-os  exclusivamente segundo suas 
expectativas.

Hipótese b: o mercado, de uma maneira geral, é constituído de investidores 
racionais, decidindo sobre alternativas que promovam o maior retorno possível 
para um determinado nível de risco. Ou o menor risco possível para um certo 
patamar de retorno.

Hipótese c: todas as informações estão disponíveis aos participantes do 
mercado, de maneira instantânea e gratuita. Nessa hipótese, nenhum investidor 
apresenta qualquer acesso privilegiado às informações, sendo identicamente 
disponíveis a todos os agentes.

Hipótese d: em princípio, o mercado eficiente trabalha com a hipótese de 
inexistência de racionamento de capital, permitindo que todos os agentes tenham 
acesso equivalente às fontes de crédito.

Hipótese e: Os ativos objetos do mercado são perfeitamente divisíveis e 
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negociados sem restrições.

Hipótese f: as expectativas dos investidores são homogêneas, isto é, apresentam 
o mesmo nível de apreciação com relação ao desempenho futuro do mercado.

Numa visão de longo prazo, quando a análise é voltada para a eficiência do 
mercado, os retornos esperados dos investimentos devem remunerar seu risco.

É importante ressaltar que existem imperfeições do mercado: nem todos os 
investidores têm acesso às mesmas informações, há investidores com pouca 
habilidade de interpretar os dados relevantes, o que os leva a incorrer em erros 
e, consequentemente, negociam com preços errados, e na precificação de seus 
ativos negociados, o mercado é atingido por externalidades como influências 
políticas e econômicas do governo.

Portanto, a preocupação dos tomadores de decisão se volta para identificar as 
ocorrências que possam indicar falhas no mercado, assim como observar aspectos 
estruturais e conjunturais  da economia, como inflação, taxa de juros e indicadores 
de inflação. 

1.4 Diversificação e risco

Quando nos referimos ao termo risco, existem diversas interpretações, o que 
dependerá da análise observada. Por exemplo, podemos estar nos referindo ao 
risco de um acidente de automóvel para uma seguradora de veículos, risco de 
contrair uma doença para um plano de saúde, risco de um negócio não ter sucesso 
para um empresário, e assim por diante.

Diante de tais circunstâncias, iremos entender que para avaliar uma empresa ou 
projeto é preciso delimitar os componentes do seu risco total: em econômico e 
financeiro. Sendo que econômico se refere a alterações na economia, mudanças 
no mercado, como aumento da concorrência e a gestão da empresa, como 
preços, vendas e investimentos; e quando nos referimos ao risco financeiro, o 
direcionamento é para o ciclo financeiro, que compreende o tempo entre o 
pagamento ao fornecedor e o recebimento do cliente.      

De acordo com Higgins (2014, p. 298), o risco associado à dispersão é 
frequentemente conhecido como risco total de um investimento ou, em uma 
expressão mais pitoresca, risco Robinson Cruzoé. Segundo ele, é o risco enfrentado 
por um investidor caso o mesmo estivesse só em uma ilha, sendo incapaz de 
adquirir quaisquer outros ativos, o que mudaria a partir do momento em que ele se 
retire da ilha e encontre uma carteira diversificada. 

Na Tabela 3.1 encontramos informações sobre investimentos com risco 
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Investimento Tempo Probabilidade
Retorno do 

Investimento

Resultado 

Ponderado

Carrinho de 
Pipoca

Sol 0,50 60% 30%

Chuva 0,50 - 20 - 10

Resultado 
Esperado

= 20

Loja de Capa 
de Chuva

Sol 0,50 - 30 - 15

Chuva 0,50 50 25

Resultado 
Esperado

10

Carteira

½ Carrinho 
de pipoca e 
Loja de capa 

de chuva

Sol 0,50 15 7,5

Chuva
0,50 15 7,5

Resultado 
Esperado

15%

simples: compra de um carrinho de pipoca e de uma loja de capa de chuva. Foram 
consideradas duas situações climáticas: sol e chuva.

De acordo com a tabela, comprar o carrinho de pipoca é arriscado, pois o 
investidor tem 60% a ganhar se fizer sol, mas 20% a perder se chover. Da mesma 
forma, a loja de capa de chuva é arriscada, pois o investidor perderá 30% se amanhã 
fizer sol, mas ganhará 50% se chover.

É importante verificar que os investimentos são arriscados quando verificados 
isoladamente, porém, não o são quando verificados como parte de uma carteira 
que contenha ambos, pois lucros e prejuízos serão compensados de acordo com a 
situação climática, de maneira que, independente do clima de amanhã, o resultado 
será 15%. Portanto, o resultado esperado da carteira é a média dos resultados de 
cada investimento, mas o risco da carteira é zero.  O retorno do carrinho de pipoca 
tem elevada variabilidade, mas porque ele atinge um mínimo exatamente quando 
o retorno da loja de capa de chuva atinge o máximo, portanto a variabilidade nos 
retornos para os dois ativos combinados é extinguida. No entanto, há dificuldades em 
encontrar oportunidades de investimentos com retornos apresentando correlação 
inversamente perfeita, como o carrinho de pipoca e a loja de capa de chuva.

Tabela 3.1 | Redução do risco pela diversificação

Fonte: Adaptado de Higgins (2014, p. 297)
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1.5 Risco sistêmico e risco não sistêmico

Como vimos, diante de oportunidades de aplicações financeiras ou investimento, 
concluímos que ocorre a aquisição de um ativo de várias maneiras: títulos federais, 
como letras do tesouro nacional, notas do tesouro nacional e letras financeiras 
do tesouro, títulos privados como CDB (certificado de depósito bancário e CDI 
(certificado de depósito interbancário), ouro, dólar, imóveis, fábricas, máquinas e 
equipamentos, matéria-prima etc. No entanto, diante da tomada de decisão, faz-se 
necessária a análise das condições de risco e retorno de cada proposta.

É importante ressaltar que o risco a que está sujeito um ativo é subdividido em 
risco sistemático ou conjuntural e risco não sistemático ou próprio.

1.6 Risco sistemático ou conjuntural

Para entendermos risco sistemático, que abrange todo ativo negociado 
no mercado e determinado por evento político, econômico e social, é preciso 
compreender que cada ativo se comporta de forma diferente diante de situações 
conjunturais. Portanto, a melhor indicação para reduzir tal risco é diversificar o 
mercado ou a carteira de ativos, de modo a minimizá-los.

1.7 Risco não sistemático

O chamado risco não sistemático é definido pelas características do ativo, o 
que significa que tal risco não se espalha pelos demais ativos da carteira. 

Assaf Neto (2008, p. 210) assinala que é um risco intrínseco, próprio de cada 

De acordo com Higgins (2014, p. 298), sempre que os retornos ou 
fluxos de caixa dos investimentos forem menos do que perfeita ou 
positivamente relacionados – quando os investimentos específicos 
são singulares em determinados aspectos, o risco de um investimento 
no contexto de uma carteira será menor que a dispersão de seus 
retornos possíveis. 
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investimento realizado, e sua eliminação de uma carteira é possível pela inclusão 
de ativos que não tenham correlação positiva por si. 

Podemos utilizar como exemplo um título de renda fixa, como um CDB 
(certificado de depósito bancário), e um título de renda variável, como ações. Se 
ocorrer uma elevação de juros na economia, o efeito será diferente para cada título.

Portanto, podemos afirmar que o risco total para qualquer ativo é mensurado 
da seguinte forma:

Portanto, mensurar risco de um investimento é voltar-se para critérios 
probabilísticos, os quais atribuirão probabilidades subjetivas que estão voltadas à 
intuição, à experiência por parte da unidade tomadora de decisão, ou probabilidades 
objetivas a partir de séries históricas considerando experiências do passado. 

Risco  
Sistemático + 

Risco não 
Sistemático = 

Risco Total

Figura 3.1 | Risco total

Fonte: O autor (2015)

1. O termo ativo financeiro faz referência a todos os 
direitos e benefícios futuros. É importante destacar que 
há diversas categorias de ativos financeiros e geralmente 
são formados por títulos e valores mobiliários em geral. 
Cujas características são: liquidez, risco e rentabilidade. 
Neste sentido, a característica variabilidade ou instabilidade 
esperada ou a possibilidade de que o emissor descumpra 
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com o pactuado, isto é, o pagamento do principal e dos 
juros, se refere à(ao):

a) Liquidez.
b) Rentabilidade.
c) Lucro.
d) Risco.

2.  No mercado financeiro há muitos riscos e variáveis internas 
e externas que influenciam o resultado da organização no 
mercado financeiro. Diante de tal afirmação, complete a 
lacuna e assinale a alternativa correta.
                                         envolve o preço do ativo em relação ao 
mercado, ou seja, seu comportamento. A mudança de valor 
de um ativo financeiro pode proporcionar na organização 
aumento ou baixa da demanda do produto no mercado.

a) Risco de Mercado.
b) Risco de Liquidez.
c) Risco Legal.
d) Risco de Imagem.
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Seção 2

Liquidez e lucratividade

Nesta seção você irá verificar a diferença entre os conceitos de liquidez e 
lucratividade, bem como entender o equilíbrio entre rentabilidade e risco, o qual reduz 
a insolvência técnica e promove a maximização de valor das empresas e projetos.

2.1 Liquidez e Lucratividade

Para que você possa compreender a compensação entre rentabilidade e risco, 
é importante diferenciar liquidez e lucratividade. Neste sentido, liquidez é a forma 
como um ativo é transformado em moeda, portanto podemos considerar a moeda 
como um ativo de liquidez por excelência. E a lucratividade é o ganho decorrente 
da utilização de ativos. No entanto, uma empresa pode apresentar rentabilidade e 
ainda assim ter problemas com fechamento de fluxo de caixa. Vamos analisar o 
seguinte exemplo:

EMPRESA FRANÇA LTDA. 

A Empresa França Ltda. era considerada uma empresa com estabilidade, que 
estava no mercado há mais de 30 anos. Seu único produto ofertado eram chaveiros, 
os quais fabricava a um custo de $0,80 e vendia a $1,00, obtendo portanto um 
lucro de $0,20 em cada chaveiro vendido.

Como a política da empresa França era de não dever nada a ninguém, todos os 
custos de produção eram pagos à vista. E a garantia de que nunca faltaria chaveiro 
no mercado para seus clientes era manter os estoques ao final de cada mês no 
mesmo nível das vendas do mês. Sua política de concessão de crédito era o prazo 
de 30 dias para efetuar o recebimento, sua produção estava ao nível de 1.000 
unidades mensais. Portanto, a posição do ativo da empresa França Ltda. no início 
do ano era a seguinte:

Caixa   $1.075,00

Contas a receber  $1.000,00

Estoques   $   800,00
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Total    $2.875,00

Durante o mês de janeiro, a França produziu 1.000 chaveiros, vendeu também 
1.000 unidades e recebeu $1.000,00 referente às vendas realizadas no mês 
anterior. O seu lucro líquido nesse período foi de $200,00, e o ativo da empresa, 
ao fim do mês, passou a ser o seguinte:

Caixa   $1.275,00

Contas a receber  $1.000,00

Estoques   $   800,00

Total   $3.075,00

Com a melhoria do nível de renda devido à medida governamental que 
incentivou o consumo a partir de janeiro, a demanda por chaveiros aumentou. As 
vendas de fevereiro aumentaram em 500 unidades, totalizando 1.500 chaveiros 
vendidos no mês. Foram produzidas 2000 unidades e recebidos $1.000. O lucro 
líquido foi de $300,00. Em março, as vendas aumentaram novamente em 500 
unidades, totalizando agora 2.000 chaveiros vendidos no mês, e a expectativa era 
de que aumentos semelhantes fossem ocorrer em cada um dos meses seguintes. 
Em março foram produzidas 2.500 unidades e recebidos $1.500. O lucro líquido 
auferido no mês foi de $400,00. 

Na sequência dos meses as vendas cresciam e o lucro aumentava. A empresa 
programou a produção para 3.000 unidades, e não havia inadimplência. 

Porém, no início de maio algo estava acontecendo, os gestores da empresa 
perceberam que havia algo errado. Porque, embora as vendas continuassem 
crescendo, e a rentabilidade da empresa estivesse ótima, o mês de abril havia encerrado 
em $225,00. Vamos verificar a solução nos demonstrativos e análise financeira.

Uma empresa pode ser rentável e ainda assim passar por sérios 
problemas de fluxo de caixa? 
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SOLUÇÃO - EMPRESA FRANÇA LTDA

A tabela 3.2 demonstra a produção de chaveiros, e fica evidente, além do aumento 
da produção, a política da empresa em manter em estoque o mesmo nível de vendas, 
por exemplo, a venda de janeiro foi de 1000 unidades e o estoque de 1000.   

Na Tabela 3.3 podemos verificar, através do fluxo de caixa, que o recebimento 
de janeiro se refere às vendas no valor de $ 1.000 cuja política da empresa é vender 
para receber com 30 dias, já as saídas se referem a 80% da produção, por exemplo, 
em janeiro a produção foi de 1000 unidades, como cada unidade tem um custo de $ 
0,80 e a empresa paga à vista, logo 1000 unidades x 0,80 = 800,00, e assim segue o 
cálculo dos demais meses. O Saldo final se refere ao saldo inicial + entradas – saídas. 
(1.075 + 1.000 – 800 = 1.275).

Inicial Janeiro Fevereiro Março Abril

Produção 1.000 2.000 2.500 3.000

Vendas 1.000 1.500 2.000 2.500

Estoques 1.000 1.000 1.500 2.000 2.500

Janeiro Fevereiro Março Abril Abril

Saldo Inicial 1.075 1.275 675 175 3.000

Entradas/

receber
1.000 1.000 1.500 2.000 2.500

Saídas/pagar (800) (1600) (2000) (2.400) 2.500

Saldo Final 1.275 675 175 (225)

Ativos Inicial Janeiro Fevereiro Março Abril

Caixa 1.075 1.275 675 175 (225)

Contas a 

Receber
1.000 1.000 1.500 2000 2.500

Estoque 800 800 1.200 1.600 2.000

Tabela 3.2 | Produção de chaveiros / unidades

Tabela 3.3 | Fluxo de caixa ($ 1,00)

Tabela 3.4 | Balancete ($ 1,00)

Fonte: O autor (2015)

Fonte: O autor (2015)

(continua)
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Saldo Ativo 2.875 3.075 3.375 3.775 4.275

Passivos Inicial Janeiro Fevereiro Março Abril

Dívidas 0 0 0 0 0

Capital 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875

Lucros 
Acumulados 0 200 500 900 1400

Total Passivo 2.875 3.075 3.375 3.775 4.275

Fonte: O autor (2015)

A Tabela 3.4 faz referência aos dados do ativo e passivo do exemplo da empresa 
França Ltda., portanto, nos dados do ativo, o caixa se refere aos resultados do fluxo de 
caixa - Tabela 3.3, as contas a receber se referem às vendas do próprio mês, já que o 
recebimento se dará com 30 dias, as vendas de janeiro foram de 1000un – tabela 3.2, 
logo as contas a receber do mês de janeiro é $1000. O estoque é de 800, visto que 
o projetado para a empresa é manter em estoque o mesmo nível de vendas do mês, 
considerando o custo de $0,80 por unidade. No que diz respeito ao passivo, podemos 
verificar que não há dívidas e não houve alteração no valor do capital em relação 
aos lucros, no balancete foram considerados os juros que se acumularam durante 
os meses. Exemplo: no mês de fevereiro o resultado se refere à soma dos lucros de 
janeiro $ 200 e o lucro de fevereiro $ 300 totalizando $ 500. 

Diante dos demonstrativos, podemos verificar que a empresa França Ltda. tem um 
problema. Seu crescimento é rápido, porém, apesar de reinvestir 100% dos lucros, está 
praticamente sem caixa. Portanto, podemos concluir que apesar de ser uma empresa 
com lucratividade, é uma empresa com problemas de liquidez. 

É importante ressaltar que podemos resolver este problema de necessidade de 
capital de giro e desequilíbrio entre rentabilidade e liquidez de diversas maneiras: Obter 
capital de longo prazo via emissão de mais ações ou levantamento de dívidas de longo 
prazo, captar recursos de curto prazo através de antecipação de recebíveis, redução 
de prazos de recebimentos de clientes, aumento do prazo de pagamento e redução 
do crescimento a um nível autossustentável utilizando os lucros. 

2.2 Equilíbrio entre rentabilidade e risco

Na composição da estrutura financeira de uma empresa encontram-se os 
investimentos em ativo circulante e os financiamentos com passivo circulante. Para 
tanto é utilizada a administração financeira de curto prazo, cujo objetivo é gerir 
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estoques, contas a receber, caixa e títulos negociáveis, assim como, fornecedores, 
despesas e empréstimos bancários a pagar. No intuito de alcançar o equilíbrio entre 
rentabilidade e risco que contribua para a maximização de valor da empresa.     

Independente da escolha do investimento do capital, existe relação entre risco e 
retorno, sendo esta diretamente proporcional. 

 Portanto, ao estudar o comportamento dos investidores, é possível verificar a 
aversão ao risco e tendência a retornos maiores. 

A compensação entre rentabilidade e risco é defendida por Gitman (2010, p. 547):  

Rentabilidade é a relação entre as receitas e os custos gerados 
pelo uso dos ativos de uma empresa, tanto circulante quanto 
fixos, em atividades produtivas. Pode-se aumentar os lucros 
(1) aumentando-se as receitas ou (2) reduzindo-se os custos. 
O risco, no contexto da administração financeira de curto 
prazo, é a probabilidade de que a empresa não consiga 
pagar suas contas à medida que vencem. Nesse caso, ela é 
considerada tecnicamente insolvente. Supõe-se, de modo 
geral, que, quanto maior o capital de giro líquido, menor o 
risco. Em outras palavras, quanto mais capital de giro líquido 
a empresa tiver, menor o risco de tornar-se tecnicamente 
insolvente. Usando essas definições de rentabilidade e risco, 
podemos demonstrar o intercâmbio entre os dois por meio 
das variações no ativo circulante e passivo circulante.

QUOCIENTE
VARIAÇÃO DO 

QUOCIENTE

EFEITO SOBRE 

O LUCRO

EFEITO SOBRE 

O RISCO

Ativo Circulante Aumento Diminuição Diminuição

Ativos totais Diminuição Aumento Aumento

Passivo circulante Aumento Aumento Aumento

Ativos Totais Diminuição Diminuição Diminuição

Quadro 3.1 | Efeitos da variação do quociente sobre o lucro e o risco

Fonte: O autor (2015)
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 Analisando o quadro acima, é possível verificar os efeitos sobre o risco e o lucro. 
Em primeiro lugar, é necessário você entender que o quociente entre ativo circulante 
e ativo total evidencia o percentual do ativo total que é composto pelo ativo circulante, 
que são os bens e direitos da empresa que se realizam no período de 12 meses. E o 
quociente entre passivo circulante e ativo total evidencia o percentual do total do ativo 
que é financiado no curto prazo, ou seja, as obrigações de curto prazo.  

 2.2.1 Variações do ativo circulante

Vamos admitir que o nível do ativo total permaneça inalterado, os efeitos sobre 
a rentabilidade e o risco de aumento ou diminuição desse quociente encontram-
se resumidos na parte superior do Quadro 3.1. Quando o quociente reduz, ou seja, 
quando reduz o ativo circulante, a rentabilidade aumenta. Por quê? Porque o ativo 
circulante é menos lucrativo que o imobilizado, já que o ativo imobilizado agrega mais 
valor ao produto. O produto não seria gerado se não houvessem os investimentos e 
o imobilizado. 

Quando falamos de risco, este aumenta, à medida que o quociente entre ativo 
circulante e o ativo total diminui. A redução do ativo circulante reduz o capital de 
giro líquido, aumentando, assim, o risco de insolvência técnica.  É importante ressaltar 
que, à medida que caminhamos para baixo ao lado do ativo no balanço patrimonial, 
percebemos o aumento dos riscos – como, por exemplo, o investimento em caixa - é 
menos arriscado que o investimento em ativo imobilizado, assim como o investimento 
em estoque é menos arriscado do que o investimento em ativo imobilizado. Podemos 
concluir que quanto mais próximo um ativo estiver do caixa, o risco será menor.

2.2.2 Variação do passivo circulante 

É importante conhecermos a variação no quociente entre passivo circulante e 
ativos totais, que indica a porcentagem do ativo total financiada no curto prazo ou 
com passivo circulante. Diante disso, vamos supor o ativo total constante, os efeitos 
sobre risco e rentabilidade de aumento ou de diminuição do quociente encontram-se 
resumidos na parte inferior do Quadro 3.1. Quando ocorre redução do quociente, a 
rentabilidade diminui, por quê? Porque a empresa compra mais no longo prazo ou 
faz mais financiamentos de longo prazo pagando juros e correções e utiliza menos 
financiamento de curto prazo ou menos financiamento com passivo circulante. 
Porém, quando há redução do quociente entre passivo circulante e ativo total, o risco 
de insolvência técnica diminui, porque a redução do passivo circulante aumenta o 
capital de giro líquido.
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2.3 Ciclo de conversão de caixa

Para entendermos o ciclo de conversão de caixa e reduzirmos o risco da 
empresa, é necessário definirmos o ciclo operacional.

De acordo com Gitman (2010, p. 549), o ciclo operacional de uma empresa é 
o período de tempo que vai do início do processo de produção até o recebimento 
de caixa resultante da venda do produto acabado. Utilizam-se duas categorias de 
ativos de curto prazo: estoque e contas a receber. É mensurado pela soma da 
idade média do estoque (IME) e do prazo médio de recebimento (PMR).

CO = IME + PRM

É importante citar que a produção e a venda de um produto incluem a compra 
a prazo de matérias-primas, o que resulta em contas a pagar a fornecedores que 
é mensurado através do prazo médio de pagamento (PMP). Portanto, o ciclo 
operacional menos o prazo médio de pagamento é denominado de ciclo de 
conversão de caixa.   

CCC = CO – PMP

Contudo, podemos verificar que o ciclo de conversão de caixa contempla três 
componentes:

CCC = IME + PMR – PMP

É necessário entender que a alteração de um desses períodos afetará os 
recursos direcionados às operações da empresa.  

Vamos analisar o exemplo a seguir da empresa Rodrigues & Cia:

A Rodrigues & Cia, fabricante de copos descartáveis, tem faturamento anual de 
$ 10.000.000, o custo das mercadorias vendidas diz respeito a 75% das vendas e as 
compras são da ordem de 65% do custo das mercadorias vendidas. O prazo médio 
de pagamento é de 35 dias, o prazo médio de recebimento é de 40 dias e a idade 

A redução do risco e a necessidade de capital de giro dependem do 
ciclo de conversão de caixa, que consiste em quanto tempo o caixa 
leva para novamente transformar-se em caixa. 
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do estoque é de 60 dias.

O ciclo de conversão de caixa é o seguinte:

CCC = IME + PMR – PMP

CCC = 60  + 40 – 35 = 65 DIAS.

Tal cálculo está representado na linha do tempo da figura 3.2.

Os recursos investidos pela Rodrigues & Cia supondo um ano de 365 dias são 
os seguintes:

Através do exemplo podemos concluir que mudanças de prazo alterarão os 
recursos necessários aplicados à empresa.

Para minimizar o tempo do ciclo de conversão de caixa e minimizar os passivos 

Figura 3.2 | Linha de tempo do ciclo de conversão de caixa da Rodrigues & Cia

Fonte: Adaptado Gitman (2010, p. 549)
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negociados, é importante considerar as seguintes estratégias:

• Reduzir o prazo de recebimento do cliente com o cuidado de não reduzir 
vendas pela utilização de técnicas de cobrança agressivas; 

• Girar o estoque de forma mais rápida;

• Aumentar o prazo de pagamento ao fornecedor sem prejudicar o rating de 
crédito da empresa; e

• Gerenciar de forma eficaz os prazos de postagem, ou seja, os prazos 
relacionados ao recebimento do cliente e o pagamento ao fornecedor, 
de forma a reduzi-los ao cobrar do cliente e aumentá-los ao pagar 
fornecedores.

2.4 Exigências de financiamento do capital circulante líquido

 Através do ciclo de conversão de caixa, podemos verificar a forma como 
uma empresa financia o investimento requerido em ativos operacionais. Para 
tanto, podemos diferenciar as necessidades de financiamento permanentes e 
financiamento sazonal.

2.4.1 Necessidade de financiamento permanente 

Os investimentos operacionais de uma empresa serão constantes à medida 
que as vendas forem constantes, desta forma terá apenas necessidades de 
financiamento permanentes.

2.4.2 Necessidade de financiamento sazonal

Se os ciclos de venda forem variáveis ou cíclicos, haverá variação dos 
investimentos em ativos operacionais, a empresa terá necessidade de financiamento 
sazonal, mas é importante lembrar que temos que considerar o financiamento 
permanente necessário para um investimento mínimo em ativos operacionais. 
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1. A Farmácia Luz da Manhã tem grande preocupação 
em gerenciar de forma eficiente seu caixa. Considerando 
a idade média dos estoques de 90 dias, contas a receber 
60 dias e as contas a pagar um tempo de 30 dias. O ciclo 
operacional e o ciclo de conversão de caixa correspondem 
respectivamente a:

a) Ciclo operacional (CO) = 150 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 120 dias.
b) Ciclo operacional (CO) = 120 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 150 dias.
c) Ciclo operacional (CO) = 130 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 120 dias.
d) Ciclo operacional (CO) = 120 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 130 dias.

2. A análise de quocientes indica mudanças no risco e lucro 
em decorrência de alterações no ativo circulante e passivo 
circulante. Neste sentido, analise as seguintes proposições:
I –  Aumento do quociente entre ativo circulante e o ativo 
total reduz o lucro.
II – Aumento no quociente entre passivo circulante e ativo 
total aumenta o capital de giro líquido e reduz o risco.
III – Redução no quociente entre ativo circulante e ativo 
total aumenta o risco.

a) V – F –V.
b) F – V – V.
c) V – V – F.
d) F – F – V.
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Seção 3

Modelo de formação de preços de ativos – 
CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Nesta seção, você vai entender que o risco geral afeta os investimentos e a 
maximização de riqueza dos proprietários e irá analisar a teoria básica denominada 
modelo de precificação de ativos ou CAPM (Capital Asset Pricing Model) que  
relaciona o risco e o retorno de todos os ativos, sendo utilizado em várias operações 
do mercado de capitais. Além de verificar que o coeficiente beta obtido no modelo 
indica o incremento necessário de retorno de um ativo para remunerar seu risco 
sistemático.   

3.1 Hipóteses do modelo

Segundo Securato (2007, p. 249), o desenvolvimento do CAPM está baseado 
em algumas hipóteses que têm a finalidade de simplificar sua elaboração. Estas 
hipóteses são:

• Os investidores preocupam-se apenas com o valor esperado e com a 
variância (ou desvio padrão) da taxa de retorno;

• Os investidores têm preferência por retorno maior e por risco menor;

• Os investidores desejam ter carteiras eficientes: aquelas que dão o máximo 
retorno esperado, dado o risco, ou mínimo risco, dado o retorno esperado;

• Os investidores estão de acordo quanto às distribuições de probabilidades 
das taxas de retorno dos ativos, o que assegura a existência de um único 
conjunto de carteiras eficientes;

• Os ativos são perfeitamente divisíveis; 

• Há um ativo sem risco, e os investidores podem comprá-lo e vendê-lo em 
qualquer quantidade; e

• Não há custos de transação ou impostos, ou alternativamente eles são 
idênticos para todos os indivíduos. 
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3.2 Coeficiente beta

O coeficiente beta se refere à mensuração de risco não diversificável, é portanto 
um indicador do grau de variação do retorno de um ativo devido à variação do 
retorno de mercado. Por exemplo, a variação do retorno de uma ação da Petrobrás 
em relação à variação do retorno do mercado de ações.

É muito importante você compreender que os betas podem ser obtidos a partir 
de fontes diversas, mas é necessário saber como são derivados e como se aplicam 
as carteiras. 

3.2.1 Interpretação do coeficiente beta

Como o coeficiente beta é uma medida de volatilidade de uma ação em relação 
à volatilidade do mercado, se, por exemplo, o índice do mercado aumentar 10%, 
a cotação de uma ação com beta 0,5 terá um aumento de 5%. No entanto, uma 
ação em que o Beta seja maior que 1 é volátil; e a ação cujo Beta é menor que 1 
diz-se pouco volátil, ou inconstante.   

Neste sentido, o coeficiente beta do mercado é considerado igual a 1,0, 
portanto todos os demais betas são analisados em relação a esse valor. Porém, é 
importante entender que os betas podem ser positivos ou negativos. No entanto, 
a maioria dos coeficientes beta está entre 0,5 e 2,0. Podemos concluir que quanto 
mais próximo a 0, mais arriscado é o investimento, e quanto mais próximo de 2, 
maior o risco apresentado pelo ativo. 

O retorno de mercado é o retorno da carteira de mercado 
composta por todos os títulos negociados? 
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É importante notar que os betas de carteiras têm a mesma interpretação que 
os ativos individuais, pois indicam a sensibilidade do retorno da carteira devido 
às variações do mercado. Por exemplo, quando o retorno do mercado aumenta 
em 20%, uma carteira com beta de 0,75 evidenciará um aumento de 15% em seu 
retorno (0,75 x 20%), uma carteira com beta 1,45 apresentará aumento de 29% 
em seu retorno (1,45 x 20%). Portanto, as carteiras com beta elevado terão maior 
retorno.

Vamos analisar como se comporta o risco da carteira do investidor João Cruz, 
a tabela 3.5 demonstra as carteiras X e Y que contêm 5 ativos com as proporções e 
os betas demonstrados. Os betas das duas carteiras Bx e By podem ser calculados 
substituindo-se os dados da tabela na seguinte equação:

Bx= (0,10 x1,65) + (0,30 x 1,00) + (0,20 x 1,30) + (0,20 x 1,10) + (0,20 x 1,25) = 
0,165 + 0,300 + 0,260 + 0,220 + 0,250 = 1,195 = 1,20

By = (0,10 x 0,80) + (0,10 x 1,00) + (0,20 x 0,65) + (0,10 x 0,75) + (0,50 x 1,05) = 
0,080 + 0,100 + 0,130 + 0,075 + 0,525 = 0,91

O beta da carteira X é de cerca de 1,20 e o da carteira Y é de 0,91. Esses valores 
podem ser explicados porque a carteira X contempla ativos com alto beta, enquanto 
a carteira Y contém ativos com beta baixo. Os cálculos de João evidenciam a 
sensibilidade da carteira X em relação às variações do mercado, o que os torna 
mais arriscados que a carteira Y.     

Beta Comentário Interpretação

2,0
Move-se na mesma direção 

que o mercado
Sensibilidade duas vezes 
maior que a do mercado

1,0
Move-se na mesma direção 

que o mercado
Sensibilidade igual à do 

mercado

0,5
Move-se na mesma direção 

que o mercado
Sensibilidade igual à metade 

da do mercado

0
Não é afetado pelas variações 

do mercado

- 0,5
Move-se na direção oposta 

ao mercado
Sensibilidade igual à metade 

da do mercado

- 1,0
Move-se na direção oposta 

ao mercado
Sensibilidade igual à do 

mercado

-2,0
Move-se na direção oposta 

ao mercado
Sensibilidade duas vezes 
maior que a do mercado

Quadro 3.2 | Coeficientes beta selecionados e sua interpretação

Fonte: Adaptado de Gitman (2010)
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Utilizando o coeficiente beta para mensurar risco não diversificável, o modelo 
de formação de preços de ativos ou o CAPM (Capital Asset Pricing Model) é dado 
pela seguinte equação: 

Ki = RF + βi (Erm – RF)

Onde:

Ki = CAPM

RF = Taxa aplicação em Renda Fixa

Beta (βi) = Risco do ativo

Erm = Retorno do Mercado

O CAPM pode ser dividido em duas partes, sendo a primeira a taxa de retorno 
livre de risco, RF que é o retorno exigido sobre algum ativo livre de risco e a 
segunda parte se refere ao prêmio pelo risco que representa o prêmio que o 
investidor precisa receber por aceitar o risco médio associado à respectiva carteira 
de mercado.

Carteira X Carteira Y

Ativo Proporção Beta Proporção Beta

1 0,10 1,65 0,10 0,80

2 0,30 1,00 0,10 1,00

3 0,20 1,30 0,20 0,65

4 0,20 1,10 0,10 0,75

5 0,20 1,25 0,50 1,05

Totais 1,00 1,00

Tabela 3.5 | As carteiras X e Y de João Cruz

   Fonte: O autor (2015)

     Quando os investidores utilizam beta para a tomada de decisão, 
precisam identificar que o desempenho histórico em relação à média 
do mercado pode não prever com precisão o desempenho futuro.
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O exemplo a seguir evidencia a aplicação da fórmula acima citada.

A Lino & Cardoso, empresa de cosméticos, está em fase de crescimento e quer 
determinar o retorno exigido sobre o ativo X, que tem beta 1,5. A taxa de retorno 
livre de risco é 7%, o retorno da carteira de mercado é 11%. Substituindo βi = 1,5 , 
RF = 7% e ERM = 11% teremos o seguinte retorno:

 Ki = RF + βi (Erm – RF)

Ki = 0,07 + 1,5 (0,11 – 0,07)

Ki = 0,13 ou  13%

O prêmio do mercado (taxa adicional de retorno que supera o risco) pelo risco 
de 4% (11% - 7%), quando ajustado para o índice de risco do ativo (beta) de 1,5, 
resulta num prêmio pelo risco de 6% (1,5 x 4%). Esse prêmio quando somado à taxa 
livre de risco de 7% resulta num retorno exigido de 13%.

Portanto, quanto mais alto o beta, maior o retorno exigido, e quanto menor o 
beta, menor o retorno exigido.

3.2.2 Comportamento com relação ao risco

Analisando o comportamento típico do investidor, podemos concluir que há 
três tipos de investidores: 

• O investidor avesso ao risco, procura investimentos menos arriscados e se 
propõe a obter retornos menores;

• O investidor neutro ao risco, procura investimentos de acordo com o 
momento da economia, por exemplo, se o momento está interessante 
para investir em imóveis, o mesmo efetua o investimento; e

• O investidor propenso ao risco, procura investimentos mais arriscados 
movido pela possibilidade de maiores retornos.

Vamos analisar estes comportamentos através dos seguintes exemplos:

Considere um ativo X, que é um título de Renda Fixa, que paga uma taxa 
de retorno de 20% a.a. Vamos representar o valor deste título como função do 
crescimento da economia.

T = 0    T = 1 ano

Investimento  Resultados esperados
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Representação de um título RF “X”

(50% de $120) + (50% de $120) = 

$60          +          $60    = $120

Concluímos que o valor esperado é igual em qualquer cenário, ou seja, o 
investimento X é sem Risco.

Agora vamos considerar um investimento em renda variável, se a economia 
crescer, a ação da empresa Alfa deverá valorizar 30% em um ano, se não crescer, 
deverá valorizar 10%. A ação vale hoje $100. Quanto o investidor poderá obter 
investindo nesta ação?

T = 0    T = 1 ano

Investimento  Resultados esperados

Representação da ação “ALFA”

Economia

$ 100                                                      

Economia

Título de Renda Fixa X 

Cresce 50%

$ 120

Não Cresce (50%)      

$ 120

Economia Economia

Cresce 50%

Não Cresce (50%)      
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(50% de $130) + (50% de $110) = 

$65         +       $55         = $120

Verificamos no caso da ação Alfa que o valor esperado é diferente do que 
obteremos em qualquer cenário, ou seja, o investimento Y tem Risco.

É importante ressaltar que só existem duas fontes de capital que financiam o 
ativo: Capital de terceiros, que representa o capital de bancos, fornecedores e 
governo. Menor risco e menor taxa de retorno. Há garantia. A dívida pode ser 
executada e os credores recebem primeiro; e Capital próprio, que representa o 
capital dos sócios através da compra de ações ou através da retenção de lucros. 
Maior risco e maior taxa de retorno. Não tem garantia e recebem os resultados por 
último. 

Diante de tais fontes de capital, podemos concluir que a média ponderada que 
representa o custo que financia os ativos da empresa como um todo é denominado 
CMPC – Custo Médio Ponderado do Capital, o qual é comparado à TIR - Taxa 
interna de retorno para avaliação de projetos. 

Custo Médio Ponderado do Capital

CMPC  = Kd (1-IR) D/(D+S) + Ki S/(D+S)  

Vamos aplicar o seguinte exemplo: Você está encarregado de calcular o CMPC 
da empresa de alimentos congelados Maltus. Esta empresa é financiada por capital 
próprio (sócios com ações) e capital de terceiros (dívidas junto a credores). O capital 
de terceiros apresenta uma taxa de juros Kd = 13,30%. O capital próprio apresenta 

A = Taxa Ka                                             CMPC

D - Taxa Kd                      

S - Taxa Ki                      

$ 100                                                      Ação Alfa 

$ 130

$ 110
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um risco beta βi = 1,3 para os sócios. O montante das dívidas da empresa Maltus é 
$4.000,00. O valor de cada ação dessa empresa é $4,00 e o número de ações é 
de 2.000, portanto o capital social ou recurso próprio será de 2000 ações x $4,00 
= $8.000,00.

Considere que você tem as seguintes informações: 

• Taxa RF = 6% ao ano;

• Taxa de Retorno esperado (Erm) = 15% ao ano; e

• A alíquota do IR é 35%.  

Com base nas informações citadas, iremos calcular o custo médio ponderado 
do capital da Maltus.

Em primeiro lugar, precisamos calcular a taxa Ki (taxa de retorno apropriada ao 
risco pela utilização de recurso próprio), e na sequência calculamos o CMPC – 
custo médio ponderado do capital.

Ki = RF + βi (Erm – RF)

Ki = 0,06 + 1,3 (0,15 – 0,06)  

Ki = 0,177 ou 17,7%

CMPC  = Kd (1-IR) D/(D+S) + Ki S/(D+S)  

CMPC = 0,133 ( 1 – 0,35) (4.000/ 12.000) + 0,177 (8.000/12.000)

CMPC = 0.133 (0,65) (0,333) + 0,177 (0,666)

CMPC = 0,086 (0,333) + (0,117)

CMPC =  0,028 + 0,117

CMPC = 0,145 ou  14,50%  

 Podemos concluir que o custo que financia a empresa de alimentos 
congelados Maltus é de 14,50%. 

A maioria das empresas tem dois betas: o beta do patrimônio líquido 
mede o risco sistêmico das ações de uma empresa, enquanto o beta 
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do ativo mede o risco sistêmico dos seus ativos. Nos raros casos em 
que uma empresa é totalmente financiada com patrimônio líquido, o 
risco de suas ações é igual ao do ativo e o beta do patrimônio líquido 
é igual ao beta do ativo. Por isso, o beta do ativo é também chamado 
de beta desalavancado da empresa. É o beta do patrimônio líquido 
que uma empresa apresentaria se fosse inteiramente financiada com 
capital próprio (HIGGINS, 2014, p. 332).

1. Você quer investir em ações da Usiminas. De acordo 
com os dados a seguir, qual deve ser a taxa de retorno 
esperada? 
• Beta das ações da Usiminas = 0,94
• Taxa RF = 12% a.a
• Taxa de retorno do mercado = 20% a.a 
Observação: Considere a seguinte fórmula: Ki = RF + βi 
(Erm – RF)

a) 21,05% ao ano.
b) 19,52% ao ano.
c) 18,15% ao ano.
d) 22,07% ao ano.

2. O risco mensurado pelo beta, que é um indicador de 
variação do retorno do mercado, ou seja, indica o grau de 
variação da carteira de mercado composta por todos os 
títulos negociados, é:
 
a) Risco diversificável.
b) Risco total.
c) Risco não diversificável.
d) Risco empresarial.
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Nesta unidade foram abordados conteúdos referentes à análise 
de risco e retorno, por isso é importante o conhecimento de 
elementos centrais, tais como:

• Risco e Retorno 

• Liquidez e Lucratividade

• Modelo de formação de preços de ativo – CAMP (Capital 
Asset Pricing Model) 

Os tópicos acima citados indicam os conceitos analisados nesta 
unidade, no entanto, é importante evidenciar os conteúdos 
abordados.

• Risco e Retorno

• Relação entre risco e incerteza

• Mercado eficiente

• Diversificação e risco

• Risco sistêmico e não sistêmico

• Liquidez e lucratividade

• Equilíbrio entre rentabilidade e risco

• Ciclo de conversão de caixa

• Exigências de financiamento

• CAPM (Capital Asset Pricing Model)

• Coeficiente Beta

• Comportamento com relação ao risco
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• CMPC - Custo médio ponderado do capital

Estas informações são importantes, uma vez que servirão de 
base e complemento para o estudo da próxima unidade, na qual 
estudaremos técnicas de orçamento de capital: Taxa Interna de 
Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL), período PayBack e Ponto 
de equilíbrio, os quais serão utilizados para análise de projetos.    

Caro(a) estudante, prossiga no estudo da próxima unidades e 
aprofunde seu conhecimento, com leituras complementares 
sobre análise de risco e retorno, que o auxiliarão a compreender 
o processo decisório de projetos de investimento.

1. No mercado eficiente há consenso entre os seus 
participantes no sentido do retorno esperado, porque o 
preço do ativo é determinado através de um conjunto de 
informações públicas, por meio das quais os investidores 
tomam suas decisões. Analise as seguintes hipóteses do 
mercado eficiente:

I – Todos os participantes do mercado podem, 
isoladamente, influenciar os preços de negociações.

II - Nenhum investidor apresenta qualquer acesso 
privilegiado às informações.
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III - Os ativos objetos do mercado não podem ser 
divididos.

a) F – V – F. 

b) V – V – V.

c) F – F – V. 

d) V – V -  F.

e) V – F – V.

2. Diante de processo decisório de execução de um 
projeto de investimento, faz-se necessário analisar as 
condições de risco e retorno de cada proposta. Portanto 
é importante ressaltar que o risco a que está sujeito um 
ativo ou investimento é subdividido em risco sistemático 
ou conjuntural e risco não sistemático ou próprio. 
Portanto, é considerada uma característica do risco não 
sistemático:

I – O risco não sistemático se espalha pelos demais ativos 
da carteira.

II – A eliminação do risco não sistemático de uma carteira 
é possível se forem incluídos ativos que não tenham 
correlação positiva entre si.

III – Se ocorrer uma elevação de juros na economia, o 
efeito será diferente para um título de renda fixa, como 
um CDB (certificado de depósito bancário) e um título de 
renda variável como ações.

a) F – F – V.

b) F – V – V.
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c) V – V – F.

d) F – V – F.

e) V – F – V.

3. A comercial Dulte Guste preocupa-se com a gestão 
do caixa. Para tanto, está analisando o ciclo de conversão 
de caixa. Considerando o prazo de recebimento de 50 
dias, o prazo de pagamento de 35 dias e a idade média 
do estoque de 75 dias, o ciclo operacional e o ciclo de 
conversão de caixa correspondem respectivamente a:

a) Ciclo operacional (CO) = 145 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 120 dias.

b) Ciclo operacional (CO) = 130 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 90 dias.

c)  Ciclo operacional (CO) = 125 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 90 dias.

d) Ciclo operacional (CO) = 120 dias e Ciclo de conversão 
de caixa (CCC) = 160 dias.

4. A mensuração do risco não diversificável é efetuada 
pelo coeficiente beta, que se refere ao indicador do 
grau de variação do retorno de um ativo em decorrência 
da variação do retorno de mercado. É importante 
ressaltar que o coeficiente beta para mensurar risco não 
diversificável no que se refere ao modelo de formação 
de preços de ativos ou o CAPM (Capital Asset Pricing 
Model) é dado pela seguinte equação: Ki = RF + βi (Erm 
– RF), onde Onde: Ki = CAPM, RF = Taxa aplicação em 
Renda Fixa Beta (βi) = Risco do ativo e Erm = Retorno 
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do Mercado. Diante de tal afirmação, julgue as seguintes 
proposições relacionadas à hipótese do modelo:

I – Os investidores preocupam-se apenas com o valor 
esperado e com o desvio padrão da taxa de retorno.

II – Os investidores não estão de acordo quanto às 
distribuições de probabilidades das taxas de retorno dos 
ativos.

III – Os ativos são perfeitamente divisíveis.

a) V – F – F.

b) V – F – V.

c) F – V – F.

d) V – V – V.

e) V – V – F. 

5. Quando se fala em investimento, cada investidor 
comporta-se de maneira diferente com relação ao 
risco e possível retorno de investimentos, portanto, há 
três tipos de investidores: avesso ao risco, propenso ao 
risco e neutro. Analisando o comportamento típico do 
investidor, analise as seguintes características: 

I - O investidor propenso ao risco busca investimentos 
mais arriscados com retornos menores.

II – O investidor neutro ao risco procura investimentos 
de acordo com o momento da economia.

III - O investidor avesso ao risco procura investimentos 
menos arriscados.

a) F – F – V.
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b) V – V – F.

c) F – V – V.

d) V – F – F.

e) V –  V – V.
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Unidade 4

DECISÃO DE PROJETOS 
DE INVESTIMENTOS 
BASEADOS EM INDICADORES 
FINANCEIROS

Objetivos de aprendizagem: 

Esta unidade apresentará a você as técnicas de orçamento de capital, 
período payback, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno 
(TIR), utilizadas em análise de projetos de investimento. Além de fornecer 
informações sobre a utilização do cálculo do ponto de equilíbrio como 
complemento para a execução de projetos.  

. Logo, serão nossos objetivos: 

• Compreensão do conceito e aplicação do período payback, para 
análise de projetos, considerando os cálculos de valor presente e valor 
futuro, para apurar o tempo em que o investimento leva para se pagar;   

• Utilização do cálculo do valor presente líquido, como base de 
diferenciação entre valor e custo dos projetos de investimento;

• Avaliação de projetos de investimento através da utilização da Taxa 
Interna de Retorno em comparação com o custo de capital do projeto;  

• Verificação do cálculo do ponto de equilíbrio como complemento 
para a execução de projetos de investimentos; e 

• Apresentação de caso prático com abordagem de todas as técnicas 

Clévia Israel Faria França
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evidenciadas na Unidade 4.  

Diante de tais objetivos, nossa preocupação é fornecer subsídios para 
avaliar a viabilidade de projetos de investimento, através da aplicação das 
técnicas de orçamento de capital: período payback, valor presente líquido 
(VPL), taxa interna de retorno (TIR) e ponto de equilíbrio econômico. 

Nesta seção será abordada a aplicação do cálculo do período 
payback, na análise do período gerador de fluxos de caixa, a partir de um 
investimento inicial, considerando a taxa de desconto apropriada ao risco 
do investimento. 

Esta seção tem por finalidade trabalhar as variáveis utilizadas no 
cálculo do valor presente líquido, bem como avaliar o resultado líquido 
de projetos de investimento, comparando os custos incorridos e o valor 
presente a partir de determinada taxa de desconto.

A Seção 3 tem como objetivo evidenciar a taxa interna de retorno de 
projetos de investimentos, considerando o investimento inicial e os fluxos 
de caixa projetados, além de comparar a taxa de retorno com o custo do 
capital, analisando a viabilidade do investimento.

Na Seção 4 será apresentado como ferramenta de análise de projetos 
o ponto de equilíbrio, o qual fornecerá a quantidade mínima de serviço 
ou produto que a empresa precisa vender para cumprir suas obrigações 
referentes a impostos, taxas, juros, depreciação, custos fixos e variáveis e 
o custo do capital. Ainda nesta seção será apresentado um caso prático 
com aplicação das técnicas: valor presente líquido, taxa interna de 
retorno, período payback e ponto de equilíbrio econômico.     

Seção 1 | Período Payback

Seção 2 | Valor presente líquido

Seção 3 | TIR (Taxa Interna de Retorno)

Seção 4 | Ponto de Equilíbrio e Caso Prático
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Introdução à unidade

Esta unidade está voltada ao conhecimento das técnicas de orçamento de capital, 

utilizadas como ferramentas para a análise de projetos de investimento. 

Diante de tanta competitividade nos mercados, o conhecimento e a aplicação de 

cada técnica são o caminho para a obtenção de retorno em projetos de investimento, 

uma vez que as variáveis utilizadas em cada técnica consideram a taxa mínima de 

atratividade, além de fornecerem informações sobre o tempo de retorno do capital 

investido, a quantidade necessária de produtos e serviços para alcançar o cumprimento 

das obrigações, assim como analisar a capacidade instalada e a demanda de mercado, 

e ainda comparar o possível retorno com o custo que financia o projeto, evitando que 

o custo exceda o valor.    

É importante ressaltar que o valor presente líquido faz a indicação sobre o resultado 

do investimento, evidenciando se houve ganho ou perda de capital em comparação 

aos custos.  

Portanto, é importante para o gestor reconhecer a necessidade de conhecimento 

e aplicação de tais técnicas, para que a riqueza seja maximizada e as perdas sejam 

minimizadas.   
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Seção 1

Período Payback

Nesta seção você terá uma visão geral das técnicas de orçamento de capital e 
compreenderá a importância da análise dos períodos de payback para execução 
de projetos de investimento.

1.1 O valor do dinheiro no tempo

Gestores e analistas de investimento sempre encontram situações e 
oportunidades de obter taxas de retorno sobre a aplicação de seu capital através 
de projetos e de juros recebidos de aplicações financeiras. Portanto, conhecer 
entradas e saídas de caixa é importante para que os gestores reconheçam o valor 
do dinheiro no tempo, que toma por base a ideia de que um real hoje vale mais 
do que um real a ser recebido futuramente. Diante disso, é importante destacar o 
valor do dinheiro sob duas perspectivas: o valor futuro e o valor presente.

1.1.1 Valor futuro

Quando nos referimos ao valor futuro, a ideia é a mensuração dos fluxos de 
caixa ao final de um período, ou seja, consideramos como valor futuro o caixa a 
ser recebido numa data futura.

É importante notar que podemos utilizar uma linha de tempo como forma 
de representação dos fluxos de caixa associados a um investimento. Segundo 
Gitmam (2010, p. 147), trata-se de uma linha horizontal em que o tempo zero 
surge na ponta mais à esquerda e os períodos futuros são indicados da esquerda 
para a direita.

- $ 50.000     $ 5.000   $ 10.000   $ 12.000   $ 20.000   $ 37.000

          T0              t 1           t 2             t 3           t4                t5

Figura 4.1 | Linha de tempo

Fonte: O autor (2015)
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A Figura 4.1 evidencia uma linha de tempo que abrange seis períodos ou seis anos. Na 

ponta à esquerda estão representados os fluxos de caixa que ocorrem no tempo zero 

e acima da linha o fluxo de caixa referente a cada ano. As saídas estão representadas 

por valores negativos R$ 50.000,00 no tempo zero, e as entradas de caixa por valores 

positivos, portanto entrada de R$ 5.000,00 no primeiro ano, R$ 10.000,00 no segundo 

ano, R$ 12.000,00 no terceiro ano, R$ 20.000,00 no quarto ano e R$ 37.000,00 no 

quinto ano.  

No entanto, todos os fluxos de caixa devem ser medidos no mesmo ponto no 

tempo, que pode ser no final ou no início do prazo do investimento. Portanto, na Figura 

4.1 podemos verificar que o valor futuro de cada fluxo de caixa é medido no final do 

prazo de seis anos do investimento. Para o cálculo de valor futuro podemos utilizar a 

seguinte equação:

                               VF = valor futuro

VF = VP(1+i)n           VP = valor presente

                               i = taxa

                               n = tempo 

 Exemplo 1: Antônio tem hoje um valor de R$ 20.000,00 disponível para investir e 

optou por aplicar  em um fundo de renda fixa − RF −, cuja taxa oferecida é de 5% ao ano. 

Se Antônio não realizar nenhuma retirada, ou não efetuar nenhum depósito ao longo 

dos próximos quatro anos, quanto ele terá ao final desse prazo, em sua aplicação?

Utilizando a equação, a resolução é a seguinte: 

VF = VP(1+i)n       

VF = 20.000,00 (1+ 0,05)4   =   24.310,13

Utilizando a calculadora HP 

20.000,00 CHS PV

5 i

4 n

FV  24.310,13
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1.1.2  Valor presente

Muitas vezes é importante determinar o valor hoje, de certo valor futuro de 

determinado ativo monetário. Como, por exemplo, quanto seria necessário que você 

depositasse hoje, numa conta remunerada a 4,5% ao ano, para que ao final de sete 

anos acumulasse R$ 4.000,00? 

Neste sentido, segundo Gitman (2010, p. 154):

Portanto, ao analisarmos o processo como um todo, concluímos que é o inverso 

da composição de juros, ou seja, ao invés de determinarmos o valor futuro de reais 

atuais a uma determinada taxa, o desconto determinará  o valor presente de certa 

quantia futura, considerando determinado retorno sobre o valor investido. Tal taxa 

pode ser denominada de taxa de retorno exigido, custo do capital, taxa de desconto e 

custo de oportunidade.

A equação do valor presente pode ser representada matematicamente da forma 

seguinte:

De acordo com Gitman (2010, p. 147), O valor do dinheiro no tempo 
é um dos conceitos mais importantes em finanças. O dinheiro que 
a empresa tem em mãos hoje vale mais do que no futuro, pois o 
dinheiro, hoje, pode ser investido e render retornos positivos.

O valor presente é o valor atual em dinheiro de um montante 
futuro, a quantia de dinheiro que precisaria ser investida 
hoje a uma dada taxa de juros e por determinado prazo para 
corresponder a um montante futuro. O valor presente depende, 
em grande parte, das oportunidades de investimento e do 
momento no tempo em que o montante deve ser recebido.  
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VP = 8.849,55 + 7.831,46 + 6.930,48 + 6.133,08 + 127.551,02 =  157.295,59 (valores 

considerados utilizando arredondamento). 

Através da calculadora HP, como temos valores de parcelas, utilizamos a tecla PMT, 

como segue:

10.000 PMT

5 n

13 i

225.000 FV

PV =  - 157.293,29

Exemplo 2: Zeca Portê tem em mãos uma pasta, que contém duas notas promissórias. 

Sendo que a primeira vale R$ 3.000,00 e vencerá daqui a três meses. A segunda nota 

promissória vale R$ 4.700,00 e vencerá daqui a cinco meses. Considerando que Zeca 

Portê pode fazer uma aplicação ou um empréstimo a uma taxa de 2% ao mês, qual é o 

Valor Presente de tais notas promissórias?

                               VP = valor presente

VP =   VF               VF = valor futuro

          (1+i)n                 i = taxa

                               n = tempo

Exemplo 1: Imagine um apartamento que seja comprado por R$ 200.000,00. E 

que gere fluxo de caixa projetado na forma de aluguéis líquidos que podemos receber 

no futuro no valor de R$ 10.000,00, para cada um dos próximos cinco anos. Depois 

de recebidos os cinco aluguéis, um ao final de cada ano, no final do quinto ano o 

apartamento será vendido por R$ 225.000,00. Vamos considerar 13% ao ano como 

taxa de desconto. Qual é o valor presente desse apartamento? 

Utilizando a equação, a resolução é a seguinte:

VP =   VF

(1+0,13)1      (1+0,13)2   (1+0,13)3  (1+0,13)4    (1+0,13)5

VP = 10.000    + 10.000 +  10.000 +  10.000 +  235.000 = 

(1+i)n
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Utilizando a equação:

Ao utilizar a calculadora HP, o cálculo do valor presente deve ser efetuado 

separadamente, pois trata-se de períodos diferentes.  

Nota promissória 1

3.000 FV

3 n

2 i

PV  =  - 2.826,96

Nota promissória 2

4.700 FV

5 n

2 i

PV = - 4.256,93

O total é a soma das duas notas promissórias, ou seja, nota promissória 1 + nota 

promissória 2, assim, R$ 2.826,96 + R$ 4.256,93 = R$ 7.083,89.

Nota promissória 1  

VP =   VF       

VP =     3.000      = 2.826,98
(1+0,02)3

(1+i)n

Nota promissória 2  

VP =   VF       

VP =     4.700      = 4.256,86

(1+0,02)5

(1+i)n
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O que uma elevação da taxa de juros sobre o valor futuro 
ocasionaria sobre o valor do capital investido? 

1.2 Período de payback

Uma vez que você analisou o valor presente e o valor futuro de projetos de 

investimentos, irá agora entender a importância do período payback para avaliação 

de projetos de investimentos. Trata-se da análise do tempo necessário para que a 

empresa recupere o capital inicialmente investido, através do fluxo de caixa projetado 

considerando a taxa apropriada ao risco do investimento.

É importante considerar os critérios de avaliação, ou seja, se o período payback for 

maior que o período máximo aceitável, deve ser rejeitado. Por exemplo, uma empresa 

adquiriu uma máquina cuja vida útil é cinco anos, porém no cálculo do payback o 

resultado foi seis anos, o que significa que a máquina deve ser trocada e o pagamento 

por este equipamento ultrapassou sua vida útil.  O segundo critério é aceitar o payback 

quando este for menor que o período máximo aceitável, ou seja, o projeto se paga 

dentro de sua vida útil, como, por exemplo, a máquina que foi adquirida tem vida útil 

de cinco anos e o cálculo do payback foi quatro anos.

Segundo Gitman (2010, pg. 366), a duração do período payback é definida pela 

direção da empresa. Esse valor é fixado subjetivamente, com base em uma série 

de fatores, inclusive tipo de projeto (expansão, substituição, renovação ou outros), 

percepção do risco do projeto e relação percebida entre o período de payback e o 

valor da ação.

1.2.1 Payback simples

É comum as empresas procurarem projetos que possibilitem a recuperação do 

capital investido dentro de sua vida útil. Diante disso, sabemos que quanto menor o 

período que o projeto leva para se pagar, melhor. O payback simples faz a contagem 

de quantos meses ou anos (períodos de tempo) serão necessários para que os 

investidores recuperem o capital investido. Este critério é considerado tecnicamente 

errado, devido ao fato de não considerar o valor do dinheiro no tempo, portanto não 

deve ser utilizado em análise de investimento, servindo apenas para compará-los aos 

dados que consideram o desconto de todos os valores, para que sejam comparados 
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em mesma data de tempo.  No exemplo a seguir você irá observar que não há uma 

fórmula geral, apenas contam-se os períodos.  

Um programa de marketing necessita de um capital de R$ 3.000.000,00 para sua 

implantação. E se dispõe a pagar a seguinte sequência de fluxo de caixa, durante seis 

anos. Qual é o período payback desse projeto?

t0 =  - 3.000.000,00

t1 =       600.000,00

t2 =       700.000,00

t3 =       700.000,00

t4 =       500.000,00 

t5 =       500.000,00

t6=        600.000,00

Solução: Se contarmos o prazo, período payback, para o projeto pagar o investimento 

de R$ 3.000.000,00, verificamos que isso ocorre em cinco anos.

De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2010, p. 220), o período paybak simples 

é um tipo de medida de ponto de equilíbrio. Como o valor no tempo é ignorado, você 

pode encarar o período payback como sendo o tempo necessário para haver equilíbrio 

num sentido contábil, mas não em um sentido econômico.

1.2.2 Payback descontado 

Quando se trata de payback descontado, você irá perceber que o fundamento é o 

mesmo do payback simples, porém agora trabalhamos com o desconto do fluxo de 

caixa antes do cálculo do payback, no entanto, utilizamos o valor presente. Portanto, 

este é o cálculo correto para análise de tempo de retorno de capital investido. Vamos 

à análise do seguinte exemplo:

• Considere um programa de marketing que evidencia uma taxa de retorno 

esperada de 10% ao ano, a um custo inicial de R$ 3.500,00 e que tenha os 

seguintes fluxos de caixa projetados, calcule o payback descontado do projeto:
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Quadro 4.1 | Demonstrativo do fluxo de caixa e período payback  

Fonte: O autor (2015)

Fluxo de caixa projetado Valor Presente

t0 = - 3.500,00

t1 = 1.100,00 1.100 fv 1n 10i  pv1.000,00

t2 = 1.210,00 1.210fv 2n 10i pv 1.000,00

t3 = 1.331,00 1.331fv 3n 10i pv 1.000,00

t4 = 1.464,10 1.464,10 fv 4n 10i pv 1.000,00

t5 = 1.610,51 1.610,51 fv 5n 10i pv 1.000,00

Solução: o primeiro passo é descontarmos todos os fluxos de caixa do projeto do 

seu valor presente na data de hoje. Considerando o exemplo acima, se o projeto pagar 

de forma contínua ao longo do período, podemos fazer um rateio e determinarmos 

a fração de tempo necessária a fim de apurarmos o ressarcimento dos investidores, 

portanto o payback descontado será de 3,5 anos. Ou seja, o capital inicialmente 

investido de R$ 3.500,00 será pago em 3,5 anos, considerando o valor presente dos 

fluxos de caixa projetados. Porém, se o projeto não for pago de forma contínua, não 

há como fazer o rateio. Por exemplo, investimentos que distribuem dividendos, dessa 

forma o período payback será de quatro anos. 

É importante destacar que quando trabalhamos com fluxos de caixa iguais ao 

longo de determinado período, podemos utilizar a função PMT da calculadora HP para 

determinarmos o payback de projetos.  Vamos à análise do seguinte exemplo: 

• Dr. Jairo Cruz, presidente da indústria de estofados Ramiti, pediu a você, como 

analista de investimento, que calcule o tempo de retorno para uma proposta 

de investimento que é a aquisição de um novo equipamento com o objetivo de 

aumentar a produção, cujo custo de aquisição está cotado a R$ 2.000.000,00. 

Dr. Jairo está pensando em investir. O que ele precisa saber é quanto tempo 

esse equipamento levaria para se pagar. Considere a taxa mínima de atratividade 

de 15%, e os fluxos de caixa provenientes das operações no valor de R$ 

430.000,00, constantes, ao ano, em regime de perpetuidade.  

Solução: Considerando que os fluxos de caixa são idênticos, podemos utilizar a HP

430.000,00 PMT

15 i

2.000.000,00 CHS PV
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N  9 

Portanto, o período payback descontado é nove anos.

1. Segundo Ross, Westerfield e Jordan (2010, p. 108), um 
dos problemas básicos enfrentados pelos administradores 
financeiros consiste em determinar o valor hoje de fluxos 
de caixa esperados no futuro. Diante de tal afirmação, 
avalie as seguintes proposições:
I – O valor futuro se refere ao montante de dinheiro em 
que um projeto de investimento se transformará de acordo 
com uma taxa de juros e considerando determinado 
período.
II – Os juros compostos diferem dos juros simples pelo fato 
de considerarem, além dos juros ganhos sobre o principal 
originalmente investido, os juros sobre reinvestimento de 
períodos anteriores.
III – O valor atual de um fluxo de caixa futuro não pode 
ser determinado a uma dada taxa de retorno através do 
cálculo do valor presente do fluxo de caixa considerado.

a) F – F – V.
b) V – V – F.
c) V – F – V.
d) F – V – F.

2. O período payback descontado de um projeto de 
investimento cujo aporte inicial de capital foi de R$ 
500.000,00 e gerou fluxos de caixa no valor de R$ 
230.000,00 durante oito anos, quando então não 
apresentará mais valor de revenda. Considerando uma taxa 
de retorno adequada ao risco do investimento de 25% ao 
ano é:    

a) 5  anos.
b) 6 anos.
c) 7 anos.
d) 4 anos.
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Seção 2

Valor presente líquido

Nesta seção você irá perceber a importância de verificar que um investimento 
vale a pena quando maximiza valor, ou seja, quando cria valor para seus proprietários. 
Para chegar a essa percepção é necessário identificar se o investimento vale mais 
do que custa ou custa mais do que vale.

2.1 Aplicação de capital

Quando falamos em alocação de recursos, precisamos entender que não é 
simplesmente a decisão de comprar ou não determinado ativo. Por esta razão, o 
orçamento de capital é considerado uma das questões mais importantes para o 
gestor financeiro.

É importante observar que qualquer empresa, independentemente do produto 
ou serviço que oferta, tem um número elevado de opções de investimentos, porém 
algumas têm valor, outras não. Diante disso, nosso objetivo é buscar ferramentas 
de identificação para analisarmos quais têm valor e quais não têm. Por exemplo: 
Suponha que você compre um apartamento usado e mal conservado por R$ 
180.000,00 e gaste R$ 20.000,00 em pintura e reforma. Seu investimento total é 
de R$ 200.000,00. Ao concluir, você coloca o apartamento à venda, e descobre 
que ele vale R$ 230.000,00. O valor de mercado de R$ 230.000,00 supera o seu 
custo de R$ 200.000,00 em R$ 30.000,00. Neste caso, você agiu como um gestor 
financeiro e o resultado líquido é criação de valor agregado ao capital inicialmente 
investido no valor de R$ 30.000,00.

Portanto, em nosso exemplo tudo ocorreu bem. O desafio foi identificar se ao 
investir R$ 200.000,00 valeu a pena, isso significa que a área de orçamento de 
capital procura determinar se um projeto de investimento valerá mais do que custa, 
uma vez que for implantado. Neste sentido, a informação é muito importante. 
No nosso exemplo poderíamos examinar as estimativas de custo de aquisição, 
de reforma e de venda no mercado, pois, sendo assim, obteríamos as estimativas 
de custos totais e de valor de mercado do imóvel. No entanto, é importante 
considerarmos os riscos, porque há possibilidade de estimativas incorretas.      
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O orçamento de capital torna-se muito mais complexo quando 
não podemos observar preços de mercado de investimentos pelo 
menos grosseiramente comparáveis. O motivo é que nesse caso nos 
deparamos com o problema de estimar o valor deste investimento 
utilizando apenas informações indiretas de mercado. Infelizmente, 
essa é precisamente a situação geralmente encontrada pelos 
administradores financeiros. (ROSS, WESTERFIELD e JORDAN, 2010, 
p. 215)

2.2 Estimativa do valor presente líquido

Vamos imaginar que temos uma empresa de cosméticos e estamos pensando 
em trabalhar com a produção de um produto novo, um creme clareador. A 
princípio podemos estimar o custo para o lançamento do novo produto, uma vez 
que apuramos o necessário para iniciar a produção. Será que faremos um bom 
negócio? A resposta dependerá do valor do novo produto ser maior que os custos 
para sua implantação, ou seja, precisamos apurar se o Valor presente líquido (VPL) 
será positivo. Porém, ao compararmos com o nosso primeiro exemplo da aquisição 
do apartamento, a produção do novo produto (creme clareador) é uma decisão 
mais complexa, uma vez que não é toda empresa de cosméticos que é comprada 
e vendida rotineiramente. Diante desse fato, torna-se impossível a observação do 
valor de mercado de investimentos semelhantes.

Para resolvemos tal situação, primeiramente vamos estimar os fluxos de 
caixa futuros que podemos esperar do novo produto. Em seguida, aplicaremos 
os cálculos de fluxo de caixa descontados para estimar o valor presente desses 
fluxos. Diante de tal estimativa poderemos calcular o valor presente líquido através 
da diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa futuros e o custo do 
investimento, o que é denominado de avaliação de fluxos de caixa descontados. 

2.3 Análise de fluxos de caixa descontado

Uma vez obtida a estimativa do valor presente líquido, calcularemos o VPL 
pela diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa futuros e o custo do 
investimento, o que podemos denominar de análise de fluxos de caixa descontados.
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Vamos ilustrar tal análise através do seguinte exemplo: Acreditamos que as 
entradas de caixa do nosso negócio de cosméticos, especificamente, creme 
clareador, sejam de R$ 12.000,00 por ano. Os custos, incluindo os impostos, 
equivalem a R$ 5.000,00 ao ano durante nove anos.  O custo inicial do projeto 
equivale a R$ 10.000,00. Se considerarmos uma taxa de desconto de 13% em novos 
projetos semelhantes a este, será que nosso investimento é bom? Se existirem 500 
ações, qual será o efeito sobre o preço da ação? A entrada líquida de caixa será 
obtida pela entrada de caixa R$ 12.000,00 menos os custos de R$ 5.000,00 ao ano 
durante nove anos. Portanto, o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa do 
valor futuro é o seguinte:

Diante de tal resultado, percebemos que não se trata de um bom investimento. 
Segundo nossa análise, efetuar nosso investimento seria diminuir o valor total das 
ações em R$ 2,010. Ou seja, como se trata de 500 ações, nossa estimativa de perda 
do valor dessas ações é a seguinte: R$ 1.005,39/500 ações = 2,010 por ação. Para 
tanto, nosso exemplo evidencia como podemos utilizar o cálculo do VPL para 
determinar a viabilidade econômico-financeira de um projeto de investimento. 
Verificamos, em nosso exemplo, que o VPL negativo ocasionou efeito desfavorável 
sobre o preço da ação. Contudo, o que precisamos saber é: se o VPL é positivo ou 
negativo para aceitar ou não um projeto.

 Atente-se ao texto exposto abaixo, para que você possa entender que a utilização 
da técnica do VPL é importante para apurar se tal investimento apresentado pela 
IBM agregará valor ao capital inicialmente investido, ou seja, se o valor excederá o 
custo do investimento. 

VP =   VF

VP = 12.000,00    =  3.994 ,61   ou  12 .000 FV

13 i

9 n

PV - 3.994,61

(1+i)n

(1+0,13)9

Portanto, quando comparamos ao custo estimado de R$ 5.000,00, concluímos 
que o VPL é:

VPL = VP – Custos

VPL  = 3.994,61 – 5.000,00 =  - 1.005,39
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Texto para reflexão

Em novembro de 1997, a Internacional Business Machines Corp. (IBM) 
anunciou o plano de gastar $ 700 milhões na construção de uma 
fábrica para desenvolvimento de chips de computadores avançados 
no Estado de Nova York. Essa nova fábrica da IBM iria produzir 
chips a partir de silicone de 12 polegadas de largura. A mudança 
era significativa, pois, na época, a maior parte das empresas estava 
produzindo chips a partir de chapas de silicone de oito polegadas de 
largura. A IBM estimava que as chapas de 12 polegadas iriam conter 2,5 
vezes mais chips, ao mesmo tempo em que custariam cerca de apenas 
1,7 vezes mais do que as chapas de 8 polegadas. Portanto, se bem-
sucedidas, a nova tecnologia e a nova fábrica tornariam a IBM mais 
produtiva do que suas rivais, dando-lhe uma vantagem competitiva na 
indústria de produção de chips. O anúncio da IBM é um exemplo de 
decisão de orçamento de capital. Uma fábrica como esta a um preço 
de $ 700 milhões é obviamente um grande projeto, e os riscos e as 
recompensas potenciais devem ser medidos cuidadosamente.

Fonte: Jordan et al. (2010, p. 213-214)

Vamos analisar como o conhecimento do VPL é importante no exemplo 
seguinte:  

• Os proprietários de uma determinada fábrica de colchões acreditam que 
devam investir na compra de um novo equipamento que produz um único 
tipo de colchão. As vendas estão previstas em 10.000 unidades por ano, 
considerando cinco anos. Os custos variáveis são de R$ 680,00 por colchão. 
Os custos fixos são R$ 3.200.000,00 por ano. Os proprietários acreditam 
que a vida útil seja de cinco anos e, após esse período, pretendem vender o 
equipamento por R$ 2.000.000,00. Vamos considerar a taxa de desconto 
adequada ao risco de 25% ao ano e alíquota do Imposto de Renda de 
30% e iremos acreditar que os proprietários poderão vender cada colchão 
por R$1.800,00. O equipamento está à venda por R$ 10.000.000,00.  
Qual deverá ser a decisão dos proprietários? Deverão comprar ou não o 
equipamento? Vamos utilizar o VPL para auxiliar esta tomada de decisão.

Solução: Primeiro montaremos o demonstrativo, para encontrar o fluxo de 
caixa projetado ou PMT.
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Faturamento            10.000 x 1.800,00  =           18.000.000,00

(- ) Custos Variáveis           10.000 x 680,00  =    6.800.000,00

( -) Custos Fixos                               3.200.000,00 

= Lucro antes do Imposto de Renda                     8.000.000,00

( -) IR                      2.400.000,00

Fluxo de Caixa           5.600.000,00 

Representação do fluxo de caixa

t0 =  - 10.000.000,00

t1 =     5. 600.000,00

t2 =     5. 600.000,00

t3 =     5. 600.000,00

t4 =     5. 600.000,00 

t5 =     5. 600.000,00 + 2.000.000,00 = 7.600.000,00 

Podemos calcular o VPL utilizando a fórmula 

VPL = VP – Custos

Portanto, encontramos o valor presente

5.600.000,00 PMT

5 n

25 i

2.000.000 FV

  PV  - 15.715.328,00

VPL = 15.715.328,00 – 10.000.000,00  =   5.715.328,00
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Ou poderemos calcular direto, utilizando as seguintes funções da calculadora 
HP:

10.000.000,00 CHS g Cfo

5.600.000,00 g Cfj

4 g Nj

7.600.000,00  g Cfj

25 i

f NPV    5.715.328,00

Diante do cálculo do VPL, concluímos que os proprietários deverão fazer o 
investimento, uma vez que o capital de R$ 10.000.000,00 investido no tempo zero 
projetou um fluxo de caixa de R$ 5.600.000,00 durante cinco anos a uma taxa 
apropriada ao risco de 25% e agregou ao capital inicialmente investido o valor de 
R$ 5.715.328,00.

1. Você deve decidir se fará o investimento no projeto 
Jordan Interprise, cuja taxa de desconto adequada ao risco 
do investimento é de 7% e a saída inicial e a projeção de 
retorno estão previstos em:
T0 – R$ 9.100,00.
T1 – R$ 1.700,00.
T2 – R$ 4.300,00.
T3 – R$ 5.700,00.
Diante de tais valores, o VPL do projeto é: 

a) 803,00.
b) 897,47.
c) 789,00.
d) 910,00.
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2. A fábrica de doces Gostosura foi colocada à venda por 
R$ 1.200.000,00. Seus analistas financeiros avaliaram hoje 
essa fábrica em R$ 3.800.000,00. É um bom negócio? 
Você investiria? Qual o VPL desse projeto de investimento, 
caso decida comprar a fábrica de doces Gostosura?
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Seção 3

TIR (Taxa Interna de Retorno)

Nesta seção você entenderá o que é a taxa interna de retorno e por que esta 
taxa está intimamente relacionada com o valor presente líquido. Além de verificar 
a importância de sua utilização em análise de projetos de investimento.

3.1 Método da taxa interna de retorno

Quando você analisa o método da taxa interna de retorno, é importante que 
saiba que este método requer o cálculo da taxa que zera o Valor Presente dos 
fluxos de caixa. Os investimentos com TIR maior que a TMA (taxa mínima de 
atratividade) são considerados rentáveis.

Porém, quando você compara a TIR entre dois projetos, esta comparação não 
permite que você afirme o seguinte:

TIRx > TIRy 

Então x deve ser preferido a y 

Vamos considerar, como exemplo, as seguintes alternativas mutuamente 
exclusivas: 

X      2

TMA= 20%

0 0

Y      15.000
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Então, no caso TIRx = 100% e TIRy = 50%, porém o projeto x envolve uma 
quantia baixa e com pouco rendimento que, se houver disponibilidade de recursos, 
y será a alternativa escolhida.

Porém, para utilizar o método da TIR e provar que o projeto y é melhor que 
o projeto x, deverá ser utilizada a ideia que supõe que o projeto y é formado por 
duas partes:

X e (y – x),  pois x + (y – x) = y

Ao provarmos que os dois projetos rendem acima da TMA (taxa mínima de 
atratividade), então os dois deveriam ser realizados.

Para exemplificarmos a ideia da TIR, considere um projeto de investimento que 
custe hoje R$ 200 e pague R$ 210 em um ano. Qual é o retorno desse investimento? 
Parece óbvio dizermos que o retorno é 10%, portanto este retorno de 10% é a taxa 
interna de retorno, ou  TIR sobre tal investimento. 

Vamos imaginar o cálculo do VPL de nosso projeto de investimento. A uma taxa 
de desconto apropriada ao risco do projeto de X, o VPL é o seguinte:

VPL = - R$ 100 + [110/(1 + X)]

Agora, vamos acreditar que não conhecemos a taxa de desconto apropriada 
ao risco. Concluímos aqui um problema, porém ainda é possível analisar qual 
seria a taxa de desconto para que este projeto de investimento fosse considerado 
inaceitável. Porque entendemos que somos indiferentes entre aceitar ou não tal 
projeto de investimento quando seu VPL é igual a zero. Portanto, para encontrar a 
taxa de desconto de equilíbrio, definimos o VPL igual a zero e calculamos X.

VPL = 0 = - R$ 100 + [110/(1 + X)]

R$ 100 = R$ 110 / (1 + X)

1 + X = R$ 110/100 = 1,1

Utilizando a regra da TIR, o projeto de investimento será aceitável 
se a TIR exceder o retorno necessário. Caso contrário, deverá ser 
recusado.
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X = 10%

Quando observamos o X = 10%, podemos concluir que já havíamos chamado 
de retorno sobre esse investimento. Agora identificamos que a taxa de retorno de 
um investimento é a taxa de desconto que torna o VPL igual a zero. 

Vamos observar mais um exemplo.

• Romanza é uma fábrica que deverá produzir óleo de massagem. Caso este 
projeto seja implantado, ele estará operando em regime de perpetuidade. 
Os fluxos anuais da Romanza são projetados no valor de R$ 220.000,00 
de forma constante. O custo para implantação do projeto hoje é de R$ 
900.000,00. A taxa do custo do capital para tal projeto é 16% ao ano. A 
pergunta é a seguinte: Devemos investir ou não? Por quê? Qual é a TIR 
desse projeto?

Solução:

Por tratar-se de uma perpetuidade (fluxo de caixa constante ao longo do 
tempo sem prazo de encerramento), a calculadora HP não resolve problemas de 
perpetuidade. Deveremos utilizar o conceito de perpetuidade para resolver este 
problema.

Lembrando que TIR é a taxa que faz o VPL ser zero.

VPL = VP – CUSTO = 0

VPL = FC1/(TIR – G) – CUSTO = 0

0 =  220.000,00 / (TIR – 0) – 900.000,00

220.000,00 / (TIR – 0) = 900.000,00

220.000,00 / 900.000,00 = TIR

TIR = 22% Ao ano   

Resposta: Deveremos investir, pois o projeto de investimento apresenta uma 
taxa TIR de 22%, enquanto o custo do capital é menor e corresponde a 16%. Este 
projeto apresentará lucro. 

3.2 Fluxo de caixa não convencional

Os fluxos de caixa não convencionais podem ocorrer de várias formas. Observe 
o exemplo dado por Jordan (2008, p. 281):
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A Northeast Utilities, proprietária da usina de energia nuclear 
Millstone localizada em Connecticut, precisou fechar os 
três reatores da fábrica em novembro de 1995. Os reatores 
deveriam funcionar novamente em janeiro de 1997. De 
acordo com algumas estimativas, o custo do fechamento 
seria de cerca de $ 334 milhões de dólares. Na verdade, todas 
as usinas nucleares um dia precisam acabar fechando, e os 
custos associados ao “descomissionamento” de uma usina são 
enormes, criando grandes fluxos negativos ao final da vida útil 
do projeto.

Diante de tal citação, podemos concluir que fatos diferentes ocorrem com a 
TIR quando os fluxos de caixa não são convencionais.  

3.3 Investimentos mutuamente exclusivos 

Mesmo que os projetos de investimentos apresentem uma única TIR, outro 
problema é sinalizado, e diz respeito às decisões de investimentos mutuamente 
exclusivos. Portanto, se dois investimentos, A e B, forem mutuamente exclusivos, 
então assumir um significa rejeitar o outro. Diz-se que dois projetos são 
independentes se não forem mutuamente exclusivos.  Por exemplo, se tivermos 
um terreno e a possibilidade de explorá-lo e construir algo, podemos construir uma 
fábrica de balas ou uma oficina mecânica, mas não ambos. Estes são exemplos de 
alternativas mutuamente exclusivas.

É importante ressaltar que a TIR é mais popular que análise do VPL, certamente 
porque ela aborda informações que o VPL não consegue evidenciar. 

De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2008, p. 285), sob determinadas 

Ao analisar dois ou mais investimentos exclusivos, como decidir 
entre um ou outro, ou seja, como analisar qual é o melhor?
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Vamos analisar o exemplo 1:

• Indy Mathus está avaliando uma oportunidade de projeto de investimento, 
produção de sabonete líquido, e está satisfeita com o nível de risco do 
investimento em questão. Com base em oportunidades concorrentes, 
acredita que seu investimento deva fornecer um retorno anual composto 
mínimo, depois do Imposto de Renda, de 9% para ser aceitável. O 
investimento inicial de Indy seria de R$ 7.500,00, e ela espera receber fluxos 
de caixa anuais depois do Imposto de Renda de R$ 500,00 ao ano, em cada 
um dos primeiros quatro anos, seguidos de R$ 700,00 ao ano no final do 
quinto ao oitavo ano. Ela pretende liquidar o investimento ao final do oitavo 
ano e receber R$ 9.000,00 líquidos depois do Imposto de Renda.

Calcule a TIR e analise a viabilidade do investimento de Indy.

Vamos utilizar a calculadora HP para efetuar os cálculos:

7.500,00 CHS g cfo

500,00 g Cfj 

4 g Nj

700,00 g Cfj 

3 g Nj

9.700,00 g Cfj

f IRR 9,53%

circunstâncias, a TIR teria uma vantagem em relação ao VPL. Não podemos estimar 
o VPL, a menos que saibamos qual é a taxa de desconto apropriada, mas podemos 
estimar a TIR. Suponhamos que não tenhamos o retorno necessário sobre um 
investimento, mas descobrimos, por exemplo, que ele teve um retorno de 40%.

Quadro 4.2 | Vantagens e desvantagens da taxa interna de retorno

Fonte: Adaptado de Ross, Westerfield e Jordan (2008, p. 286)

VANTAGENS DESVANTAGENS

1 – Intimamente relacionada ao VPL, 

quase sempre levando a decisões 

idênticas.

1 – Pode resultar em várias respostas, ou 

seja, não admite trabalhar com fluxos de 

caixa não convencionais.

2 – Fácil de entender e comunicar.

2 – Pode levar a decisões incorretas 

em comparações de investimentos 

mutuamente exclusivos.
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Pela análise do referido exemplo, o projeto de Indy é viável, pois a TIR calculada 
é de 9,53% acima do mínimo aceitável de 9%.    

Exemplo 2: 

• A Salvatore Inova Ltda. precisa avaliar um projeto de investimento e 
apresenta os seguintes dados:

T0  - R$ - 28.000,00

T1 – R$ 12.000,00

T2 – R$ 23.000,00

T3 – R$ 24.000,00

T4 – R$ 12.000,00

Diante dos dados, se a empresa precisasse de um retorno de 10% sobre seus 
investimentos, ela deveria aceitar esse projeto?

28.000,00 CHS g Cfo

12.000,00 g Cfj

23.000,00 g Cfj

24.000,00 g Cfj

12.000,00 g Cfj

f IRR 49,25 %

O projeto deverá ser aceito, pois a TIR calculada é de 49,25% acima dos 10% 
requeridos pela empresa.

1. O projeto Porta Aberta  custaria R$ 700.000,00 caso 
você decidisse implementá-lo hoje. O projeto Porta Aberta 
promete pagar R$ 480.000,00 em t=1 ano, R$ 770.000,00 
em t=2 anos e R$ 220.000,00 em t=3 anos. O custo do 
capital que pode financiar este projeto é 19% ao ano.  Qual 
é a TIR (taxa interna de retorno) do projeto Porta Aberta? 
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2. Qual é a TIR do projeto de pesquisa de um novo fixador 
de cabelo que será utilizado por uma determinada empresa 
de cosméticos? O projeto promete pagar R$ 5.500,00 em 
t=1 ano, R$ 5.500,00 em t=2 anos e R$ 5.500,00 em t=3 
anos. Seu custo de implementação é de R$ 6.000,00.
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Seção 4

Ponto de equilíbrio e caso prático

Com esta seção você entenderá a técnica do ponto de equilíbrio, utilizado na 
análise de projetos de investimentos, para analisar o número suficiente de produtos 
ou serviços que devem ser ofertados e demandados para que a empresa tenha 
condições de cumprir com suas obrigações. 

Através do caso prático você visualizará a aplicação das técnicas do orçamento 
de capital: payback, TIR, VPL e ponto de equilíbrio.

4.1 Ponto de equilíbrio contábil

Apura-se através de dados contábeis a quantidade mínima a ser produzida e 
vendida para arcar com os custos fixos, custos variáveis, impostos e depreciação. 
No entanto, para análise de projeto de investimento não é utilizada porque em sua 
formulação não é considerado o valor do dinheiro no tempo.

 

Q = [CF + Depreciação – IR CF - IR Depreciação] / [P - CV - IR. P + IR CV]

Q = quantidade

CF = custo fixo

IR = Imposto de Renda

CV = custo variável

P = preço

 4.2 Ponto de equilíbrio operacional

No ponto de equilíbrio operacional é apurada a quantidade mínima de produto 
e serviço que deve ser ofertado e demandado para que a empresa cumpra com 
suas obrigações referentes a custos fixos e variáveis. 
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Q = CF / [P - CV]

Q = quantidade

CF = custo fixo

P = preço

CV = custo variável

4.3 Ponto de equilíbrio econômico

A expectativa do ponto de equilíbrio econômico é que os investidores recebam 
uma remuneração sobre os valores investidos. Neste ponto de equilíbrio são 
considerados todos os custos, impostos, depreciação e valor do dinheiro no 
tempo. Portanto, para análise de projetos de investimentos utiliza-se o ponto de 
equilíbrio econômico, pelo fato de considerar o valor presente dos investimentos.

Q = [CF + C.Cap. - IR CF - IR Depreciação] / [P - CV - IR. P + IR CV]

Q = quantidade

CF = custo fixo

C.Cap = Custo do capital

IR = Imposto de Renda

CV = Custo variável

P = preço

Por que não devemos utilizar o cálculo do ponto de equilíbrio 
contábil e operacional para decisão de análise de investimento?
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  4.4 Caso prático

No caso a seguir você poderá compreender a aplicação das técnicas que 
trabalhamos no decorrer da unidade, bem como verificar os resultados e 
interpretações financeiras.    

4.4.1 Projeto  -  construção de um prédio para exploração de salas comerciais.

Temos um projeto sendo negociado, trata-se da construção de um prédio com 
salas comerciais, num terreno que pertence à associação Vida.  As negociações 
são as seguintes: a associação entra com o terreno, o grupo Tempo banca a 
construção do prédio com capital próprio e explora por seis anos, após seis anos 
o prédio retorna para a associação e o grupo Tempo se retira. 

Portanto, nosso grupo terá seis anos para construir e explorar o prédio, cuja 
exploração será através do aluguel das salas, que são todas iguais, devido a isso 
deverão render o mesmo aluguel. O que significa que teremos seis anos para 
investir e ter retorno do investimento.

Teremos que atender a taxa mínima de retorno de 2,5% ao mês. Nosso trabalho 
é verificar a viabilidade econômica desse projeto de construção do prédio. Para 
tanto, vamos calcular a TIR, VPL, ponto de equilíbrio econômico e o payback. O 
tempo de construção será de dois anos.

Pontos importantes:

• Custo de construção R$ 650,00 por metro quadrado;

• Cinco andares com salas comerciais;

• Pavimento padrão 4.100 metros quadrados;

• Dois andares com garagens;

• 36 salas por andar em cada pavimento padrão;

• Aluguel por sala comercial R$ 10.500,00;

• IR 15% sobre o lucro;

• Custo fixo R$ 190.000,00;

• Custo variável R$ 900,00 mensais;

• Desconsidere a depreciação.

Solução:
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Primeiro iremos calcular o custo para construção do prédio.

• Metragem quadrada: 4.100 (pavimento padrão) x 7 (andares) = 28.700 m2    

• Custos de construção: 28.700 x R$ 650,00 = R$ 18.655.000,00

• Número de salas comerciais = 36 (salas) x 5 (andares) = 180 salas

• Fluxo de caixa durante as operações – aluguel após as obras

Número de salas 180

Aluguel médio R$ 10.500,00

Faturamento R$ 1.890.000,00

Custos fixos (R$ 190.000,00)

Custos Variáveis (R$ 162.000,00)

Lucro Tributável  R$ 1.538.000,00

IR (15%) R$ 230.700,00

Lucro líquido R$ 1.307.300,00

• Cálculo VPL e TIR utilizando a calculadora HP

 - 18.655.000,00 CHS g Cfo

0 g Cfj

24 g Nj

1.307.300,00 g Cfj

48 g Nj

2,5 i

f NPV R$ 1.418,712,03

f IRR 2,67

• Cálculo do período payback

- 18.655.000,00 CHS PV

24 n 

2,5 i 
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FV R$ 33.741.782,59 

Portanto: 

Custo de construção no início da obra R$ 18.655.000,00

Custo de construção no fim da obra R$ R$ 33.741.782,59

 Partindo destas informações acima, calculamos o período payback:

33.741.782,59 CHS PV

1.307.300,00 PMT

2,5 i

N 42

• Cálculo do ponto de equilíbrio, que no nosso caso é a taxa de ocupação, 
ou seja, quantas salas comerciais (mínimo) devem estar locadas para que o 
grupo consiga atender suas obrigações. É importante ressaltar que o custo 
do capital é o pagamento periódico durante a vida útil do nosso projeto, o 
que inclui os juros e o principal.

   O primeiro passo é encontrar o custo do capital (C.cap) 

18.655.000,00 CHS PV      (é o investimento realizado no início da obra)

48 n    (é  a vida útil do projeto)

2,5 i   (é a taxa do custo do capital)

PMT 671.691,81  (C.cap ou custo do capital)

    Q = [CF + C.Cap. - IR CF - IR Depreciação] / [P - CV - IR. P + IR CV]

Q = [ 190.000, + 671.691,81 – (0,15 . 190.000) – (0.15 . 0)]

           [ 10.500, - 900, - (0,15 . 10.500,) + (0.15.900,) ]

Q =  833.191,81  =  102,11 salas comerciais,  ou seja, 103 salas comerciais.
          8.160,

A taxa mínima de ocupação é 103 /  180 =  0,572  x 100 = 57,2%
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Conclusão:

• O ponto de equilíbrio econômico é 103 salas comerciais;

• Considerando 100% de ocupação, a taxa mínima de ocupação é 57,2%;

• VPL = R$ 1.418,712,03    TIR =   2,67%

• Payback 42 meses de operação do prédio após estar pronto, ou 66 meses 
a partir do início da construção, considerando que o tempo de construção 
seja exatamente 24 meses. 

Portanto, o projeto é viável, porque a taxa mínima de retorno é maior do que 
o esperado, ou seja, o mínimo é 2,5% e a previsão do projeto é 2,67%. O VPL 
indica ganho sobre o capital inicialmente investido da ordem de R$ 1.418,712,03, o 
período payback indica que o projeto se paga dentro de sua vida útil, e o ponto de 
equilíbrio indica que de 180 salas comerciais devem estar locadas 103 salas para 
que as obrigações do grupo sejam cumpridas.   

No Ponto de Equilíbrio Econômico, o lucro da empresa é zero, ou 
seja, neste ponto  os produtos vendidos pagarão todos os custos e 
despesas (fixas e variáveis), porém nada sobra para o empresário. 

1. O cálculo do ponto de equilíbrio é utilizado para apurar a 
quantidade mínima de determinado produto que a empresa 
deve produzir e vender para arcar com suas obrigações, 
considerando a capacidade instalada e a demanda de 
mercado. Nestas condições, o equilíbrio capaz de mensurar 
a quantidade mínima a ser produzida considerando todos 
os custos fixos e variáveis, incluindo o valor do dinheiro no 
tempo, é:

a) Ponto de equilíbrio contábil.
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2. Calcule o ponto de equilíbrio econômico do projeto 
de pesquisa Antúrius, assuma a produção de um único 
produto, depreciação linear e valor terminal igual a zero:
  
Projeto Antúrius 
 
Investimento     35.000  
Vida útil do projeto    10 anos 
Taxa do Custo de Capital   20% a.a. 
Taxa do Imposto de Renda   35%  
Preço de venda do único produto  R$ 3 p/unid. 
Custo variável do produto   R$ 1 p/unid. 
Custo fixo anual total    R$ 1.500 

b) Ponto de equilíbrio operacional.
c) Ponto de equilíbrio econômico.
d) Ponto de equilíbrio parcial.

Nesta unidade foram analisados os critérios para a tomada de 
decisão em projetos de investimento, para tanto foram utilizadas 
técnicas de orçamento de capital, como:  

• Período Payback;

• VPL – Valor Presente Líquido;

• TIR – Taxa Interna de Retorno; e

• Ponto de Equilíbrio.

Os principais tópicos concentram-se nos assuntos acima 
citados, porém é importante indicarmos os conteúdos 
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Caro(a) estudante, prossiga na leitura do livro e acrescente mais 
a seu conhecimento através de leituras complementares sobre 
técnicas de orçamento de capital e demonstrativos que possam 
ser utilizados como auxílio na análise de investimento de projetos.

trabalhados na unidade.

• Valor do dinheiro no tempo

• Valor futuro e valor presente

• Período de Payback simples e descontado

• Valor presente líquido

• Aplicação de capital

• Estimativa de valor presente líquido

• Análise de fluxo de caixa descontado

• Método da taxa interna de retorno

• Fluxo de caixa não convencional

• Investimentos mutuamente exclusivos

• Ponto de equilíbrio contábil, operacional e econômico

• Caso Prático

Estas informações são importantes, uma vez que servirão 
de base para cálculos utilizados na análise de viabilidade de 
projetos de investimento.



Decisão de projetos de investimentos baseados em indicadores financeiros

U4

177

1. Qual é o valor presente líquido de um projeto de 
investimento na área de marketing, que apresenta um 
custo de R$ 3.350,00 e paga quatro fluxos de caixa no valor 
de R$ 1.050,00 do primeiro ao quarto ano? Considere a 
taxa apropriada de desconto de 7%.

a) 206,57.
b) 350,00.
c) 389,00.
d) 270,00.
e) 295,00.

2. Qual a TIR do projeto de pesquisa Notório, cujo aporte 
inicial de capital será de R$ 300.000,00 e promete gerar 
uma sequência de fluxo de caixa no valor de R$ 55.000,00 
durante 20 anos? 

a) 16,00%.
b) 18,60%.
c) 17,62%.
d) 15,48%.
e) 14,59%.

3. A empresa Petrus Ltda. vendeu um direito para receber 
em quatro parcelas de R$ 1.000,00. Sendo que a forma de 
pagamento é a seguinte: uma parcela a ser paga no final 
de cada mês. Considerando a taxa de desconto de 12% ao 
mês, qual é o valor presente do direito da empresa? 

a) 4.046,73.
b) 8.976,40.
c) 2.589,00.
d) 3.037,35.
e) 4.098,74.
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4. Qual o período payback do projeto da Indústria Romanza? 
Os fluxos de caixa relevantes do projeto constam na tabela 
a seguir. Considere que o custo do capital é 14%.

a) 4 anos.
b) 5 anos.
c) 6 anos.
d) 3 anos.
e) 7 anos.

a) - 869.067,66.
b) - 830.415,00.
c) - 937.567,00.
d) - 756.654,23.
e) - 989,578,20.

Projeto 

Investimento inicial 28.500,00

ANO (T) ENTRADAS DE CX

1 10.000,00

2 10.000,00

3 10.000,00

4 10.000,00

Ano Valor

1 200.000

2 200.000

3 450.000

4 500.000

5 300.000

6 250.000

5. Calcule o valor presente líquido de certo investimento, 
cujo custo inicial é de R$ 2.000.000,00, a taxa de desconto 
apropriado ao risco é de 16% e apresenta o seguinte fluxo 
de caixa projetado durante seis anos:
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