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Apresentação

Caro aluno

Nas últimas décadas, o mundo tem passado por intensas transformações 
econômicas, culturais e sociais, influenciadas principalmente pelo processo da 
globalização econômica, pelas mudanças, geopolíticas e pelo avanço científico 
e tecnológico. Nesse ambiente de mudanças observamos o acirramento da 
concorrência no mundo dos negócios, exigindo a constante renovação das 
práticas de gestão empresarial e a constante busca por diferenciais competitivos. 

A elaboração, análise e gerenciamento de projetos é uma área de conhecimento 
que tem se destacado no ambiente empresarial e se tornado um fator fundamental 
para o desenvolvimento de vantagens competitivas. Isto só é possível com aplicação 
de técnicas adequadas de análise de viabilidade de projetos de investimento, bem 
como de ferramentas adequadas para sua implementação.  

Faz-se então necessário ao gestor de projetos, o domínio de técnicas de 
elaboração, análise e gestão de projetos de investimento, de forma que produza 
grandes resultados, já que, se realizado corretamente, gera ganhos de produtividade 
para a organização. 

Desta forma, a disciplina de projetos empresariais tem como objetivo apresentar 
ao aluno os conhecimentos básicos sobre o processo de elaboração de projetos, 
os aspectos técnicos, mercadológicos, econômicos e financeiros importantes 
perante a necessidade de tomada de decisão de investimentos.

Para responder aos objetivos propostos, o livro conta com quatro unidades que 
são:

Unidade 1 - O contexto dos projetos em economia: nesta unidade você 
será levado a compreender a importância da gestão de projetos como fator de 
competitividade das organizações.

Unidade 2 - Etapas da elaboração de um projeto: nesta unidade você conhecerá 
as etapas de elaboração de um projeto.

Unidade 3 - Aspectos administrativos, técnicos e econômicos de um projeto de 



investimento: nesta unidade você será levado a compreender a importância dos 
aspectos administrativos, técnicos e econômicos na elaboração de projetos de 
investimentos.

Unidade 4 - Viabilidade econômica para projetos de investimento: nesta 
unidade vamos analisar a viabilidade economia para projetos de investimento.

Então vamos lá, desejo a você boa leitura e bons estudos.



Unidade 1

PROJETOS EMPRESARIAIS: 
ABORDAGEM ECONÔMICA

Nesta seção, introduziremos os conceitos e objetivos dos projetos 
empresariais, bem como a sua contextualização e importância dentro do 
desenvolvimento competitivo de uma organização. 

Nesta seção, estudaremos o processo de decisão de financiamento, 
sendo este processo fundamental na captação de recursos para o 
desenvolvimento de projetos empresarias. Apontaremos modalidades de 
financiamento disponíveis no mercado. 

Nesta seção, apresentaremos a análise da decisão de investir e a seleção 
das alternativas de projeto em uma empresa. Também estudaremos os 
critérios econômicos de tomada de decisão na análise de viabilidade de um 
projeto de investimento. 

Seção 1 | Conceito, objetivos e importância dos projetos 

Seção 2 | Decisão de financiamento 

Seção 3 | Decisão de investimento

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade você será levado a compreender a importância da elaboração 
de projetos empresariais como fator de competitividade das organizações e o 
processo de análise e gerenciamento de recursos financeiros para sua execução.

Renato José da Silva
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Introdução à unidade

Olá caro aluno! Seja bem-vindo à primeira unidade do livro de Projetos Empresariais. 
Começaremos nosso estudo com seguinte pergunta: por qual motivo os “projetos” 
são tão importantes para as empresas? 

Podemos dizer que existem inúmeras razões que impulsionam o desenvolvimento 
de projetos empresariais, em grande parte associadas ao dinâmico relacionamento de 
diversos fatores nos ambientes de negócios. Assim, um projeto pode ser a construção 
de um edifício, o desenvolvimento de um software, a criação de um móvel sob 
medida, a implantação de uma nova linha de produção na fábrica, uma nova unidade 
produtiva, o desenvolvimento de uma nova atividade, o lançamento de um novo 
produto no mercado, entre outros. 

A nova ordem econômica mundial, desde a década de 1990, tem apontado para 
cenários de globalização da economia exigindo novos padrões de competitividade. 
Isto impõem às empresas readequações estratégicas e consequentes novos projetos. 

O que de fato percebemos é que muitas das situações que nos cercam são 
potenciais geradoras de projetos. As transformações frequentes no dia a dia são 
provocadoras de mudanças que precisam ser implementadas cada vez com menor 
volume de recursos, em menores prazos e atendendo a especificações cada vez mais 
rígidas, precisas, flexíveis e com ciclo de vida cada vez mais curto. 

Você e sua organização precisam agir rápido diante dessas mudanças. A identificação 
das vantagens competitivas é uma das maneiras que as empresas podem encontrar 
para se posicionarem diante dessas mudanças no mercado. Para isso, é importante 
compreender que estamos submetidos diariamente a várias atividades rotineiras e que 
prezam pela operacionalidade da empresa. No entanto, o surgimento de atividades 
que não são desse tipo, que possuem cunho de inovação e exigem modos diferentes 
de ações, é que está associado aos projetos.

Entender as razões e saber diferenciar um projeto de outra atividade rotineira 
é fundamental. Essa diferenciação permitirá a você escolher um método e uma 
ferramenta mais adequados para trabalhar com uma situação ou outra. 

Vamos verificar neste estudo como surgem os projetos empresariais e quais 
são as condicionantes que o demandam e que fazem deles um todo com muitas 
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particularidades. Também vamos examinar as fontes de financiamento dos projetos 
empresariais, bem como as técnicas de análise e seleção de investimentos. 

Para compreendermos melhor esses aspectos, esta unidade está subdividida em 
três seções:

Seção 1 – Conceito, objetivos e importância dos projetos 

Nesta seção introduziremos os conceitos e objetivos dos projetos empresariais, 
bem como a sua contextualização e importância dentro do desenvolvimento 
competitivo de uma organização.                              

Seção 2 – Decisão de financiamento 

Nesta seção estudaremos o processo de decisão de financiamento, sendo este 
processo fundamental na captação de recursos para o desenvolvimento de projetos 
empresarias. Apontaremos modalidades de financiamento disponíveis no mercado. 

Seção 3 – Decisão de investimento 

Nesta seção apresentaremos a análise da decisão de investir e a seleção das 
alternativas de projeto em uma empresa. Também estudaremos os critérios 
econômicos de tomada de decisão na análise de viabilidade de um projeto de 
investimento. 
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Seção 1

Conceito, objetivos e importância dos projetos

Introdução à seção

1.1 Definição de projetos

Atualmente, com as transformações ocorridas no ambiente empresarial, a 
preocupação das organizações é como competir com as grandes e repentinas 
mudanças no mercado. Nesse cenário, podemos considerar que a elevada 
competitividade, as margens de lucros menores, os clientes mais exigentes e os 
constantes progressos tecnológicos, caracterizam um cenário propício para a 
execução de projetos empresariais. Isso se deve ao fato de que hoje, no mundo 
empresarial, os prazos para mudanças são cada vez menores e a gestão dos recursos 
financeiros deve ser otimizada.

A elaboração e execução de projetos dentro das empresas, seja de novos 
produtos e serviços, readequação de processos e inovações ou a abertura de novas 
unidades, tornaram-se fatores fundamentais para a sobrevivência das organizações. 
Nesta seção, apresentaremos os conceitos, objetivos e a importância da gestão de 
projetos nas empresas.

De acordo com a “Bíblia” do gerenciamento de Projetos - o Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK), elaborado pela Project Management Institute (PMI) - 
projeto pode ser definido como:

[...] um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária 
dos projetos indica que eles têm um início e um término 
definidos. O término é alcançado quando os objetivos do 
projeto são atingidos ou quando as metas não serão ou não 
podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto 
deixa de existir. (PMBOK, 2013)
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Nessa definição, podemos destacar vários elementos importantes. O projeto é um 
empreendimento, logo envolve uma série de movimentos e ações para que possa 
virar realidade. Portanto, surge a necessidade de alguém empreendê-lo: o gerente 
do projeto. A natureza única do projeto aponta que mesmo que algo próximo já 
tenha sido realizado anteriormente, ele (o atual) reserva suas especificidades nos 
aspectos financeiros, físicos, na equipe ou na tecnologia empregadas (MENEZES, 
2009). 

Outro ponto de destaque nessa definição é que todo o projeto deve ter seu início 
bem definido para que todos os envolvidos possam adequadamente reservar seus 
recursos para poderem participar do projeto desde seu início. A sinalização de seu 
“fim" serve como parâmetro de avaliação e eficiência dos esforços empreendidos 
durante a execução do planejamento. 

A definição clara de seu objetivo é fundamental para que todos os envolvidos 
possam “caminhar para a mesma direção”, ou seja, para a mesma referência e 
somando seus esforços. Os parâmetros de prazo, custos e qualidade (especificações) 
devem servir como norteadores permanentes durante o desenvolvimento do projeto 
(MENEZES, 2009).

Ainda de acordo com o PMBOK (PMI, 2013), um projeto pode criar:

• Um produto que pode ser componente de outro item, um aprimoramento de 
outro item ou um item final.

• Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço (por exemplo, uma função 
de negócios que dá suporte à produção ou distribuição).

• Melhorias nas linhas de produtos e serviços (por exemplo, um projeto de Seis 
Sigmas executado para reduzir falhas).

• Um resultado, como um produto ou documento (por exemplo, um projeto de 
pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se 
uma tendência existente ou um novo produto beneficiarão a sociedade).

Ainda, exemplos de projetos incluem, mas não se limitam a:

• Desenvolvimento de um novo produto, serviço ou resultado.

• Efetuar uma mudança na estrutura, processos, pessoal ou estilo de uma 
organização.

• Desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou 
modificado (hardware ou software).



Projetos empresariais: abordagem econômica

U1

15

• Realizar um esforço de pesquisa cujo resultado será propriamente registrado.

• Construção de um prédio, planta industrial ou infraestrutura.

• Implementação, melhoria ou aprimoramento de processos e procedimentos 
nos negócios existentes.

Como podemos observar, muitos são os fatores que determinam o 
desenvolvimento de um projeto. Quando a organização concorre em um mercado 
que exige permanentes evoluções e inovações em bens e serviços, teremos aí a 
necessidade de desenvolvimento de projetos que precisam ser bem controlados 
e executados gerando diferenciais competitivos para a organização e aumentando 
seu market share.

Atualmente, os projetos contemporâneos apresentam-se de tamanhos e formas 
distintas. Existem projetos de curto prazo, empreendimentos baratos com duração 
de alguns dias e com baixa demanda de recursos. No entanto, existem projetos de 
médio ou longo prazo, que podem representar empreendimentos ambiciosos que 
estendem por meses ou até anos e exigem grande aporte financeiro e de materiais, 
habilidades técnicas e científicas e estruturas administrativas complexas. 

Porém, podemos destacar as seguintes características em comum:

• São empreendimentos independentes.

• Possuem propósitos e objetivos distintos.

• São de duração limitada.

• Datas determinadas para início e fim.

• Necessidade de recursos (financeiro e humano).

• Administração e estrutura administrativa própria.

Existem situações em seu dia a dia e em sua atividade 
profissional em que poderia ser verificada a necessidade de 
aplicação de um projeto?

De acordo com Keeling (2002), é fundamental separar as operações rotineiras dos 
trabalhos de um projeto. Um projeto é planejado, financiado e administrado como 
uma atividade distinta e, estando separado do trabalho de rotina, é mais fácil de ser 
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planejado, monitorado e controlado, sem comprometer aqueles que respondem 
pelo trabalho do dia a dia. 

Uma distinção importante entre projetos e atividades rotineiras reside na natureza 
do escopo e dos objetivos finais. Podemos comparar as características das atividades 
em curso e as dos projetos. Vejamos:

Rotinas contínuas, de longo prazo:

• Perspectivas e objetivos amplos relacionados à sobrevivência no mercado.

• Planejamento, estratégias e funções de longo prazo.

• Flexibilidade de estratégias, táticas e utilização de recursos.

• Decisões estruturadas, poucas restrições, perspectiva ampla.

Projetos:

• Duração fixa.

• Perspectiva limitada/objetivos precisos.

• Resultados de planejamento previsíveis.

• Controle dominantes.

Nesse contexto, surge dentro das organizações a gestão de projetos, que pode 
ser definida como a aplicação de técnicas, conhecimentos e habilidades para garantir 
que um projeto tenha sucesso, incluindo o planejamento, execução e controle das 
atividades.

Keeling (2002) aponta cinco benefícios da gestão de projetos:

• Propósitos simples: facilidade de entendimento das metas e objetivos do projeto.

• Clareza de propósito e escopo: a descrição do projeto é definida em poucos 
termos: objetivos, escopo, limitações, recursos, administração, resultados etc.

• Facilidade de acompanhamento: o desenvolvimento das operações do projeto 
é medido via comparações com metas e padrões definidos de desempenho.

• Conduz à motivação e moral da equipe: o processo de elaboração e execução 
de projetos no dia a dia da empresa é motivador aos colaboradores, levando à 
formação de equipes entusiásticas.

• Importante ao desenvolvimento individual: uma equipe eficiente no 
gerenciamento de projetos aprimora o desenvolvimento profissional e pessoal.
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Seis características de um gerente de projetos.
Na condução da gestão de projetos surge a figura do gerente de projetos. 
Será o gerente de projetos que vai coordenar as atividades do projeto na 
organização ou na criação da futura empresa.
O gerente de projetos, segundo Keeling (2002), é:
• O centro em torno do qual gira toda a atividade.
• O elo entre stakeholders internos e externos e as organizações.
• Regulador do progresso, velocidade, qualidade e custo.
• Líder e motivador do pessoal do projeto.
• Comunicador e negociador em todas as coisas relacionadas ao projeto. 
• Controlador de finanças e outros recursos.

Para maiores conhecimentos sobre o assunto, acesse o site: <http://
gerenciarprojetos.com.br/>. Acesso em: 26 jan. 2017.

A classificação dos projetos está ligada com as práticas de seus investidores, 
proprietários e de setores empresariais envolvidos. Por conveniência, muitos gestores 
classificam os projetos em termos de duração. As três mais comuns estão listadas 
na Figura 1.1.

De acordo com Keeling (2002), a maioria dos grandes projetos são esforços de 
longo prazo, mas a duração não é o único critério. 

A classificação do projeto por categoria será dependente do objetivo proposto 
em sua elaboração. Se o objetivo for classificar o projeto em relação ao setor 
econômico, em que se processa o investimento, temos:

Fonte: Keeling (2002).

Figura 1.1 | Classificação de projetos por tempo de duração

Anos   0 1 2         3        4        5.........10

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1 mês a 1 ano Até 2 anos Mais de 2 anos
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Podemos perceber que essa é uma classificação macroeconômica, vinculada 
aos três grandes setores da economia.

Caso classifiquemos o projeto sob a visão microeconômica, isto é, dentro da 
empresa, então a classificação pode ser dada como:

Outra alternativa é classificar o projeto em função do uso que terá para a 
organização ao longo do processo de elaboração, análise e execução do mesmo. 
Temos assim, a seguinte definição:

O projeto de viabilidade é um projeto de estudo e análise, ou seja, é um projeto 
que procura verificar a viabilidade a nível interno da própria organização. Quando 
surge a oportunidade de investir, inicia o processo de coleta e processamento de 
informação que, com a devida análise, permitirá testar sua viabilidade. 

O projeto final consiste no conjunto de informações em que a grande maioria 
dos parâmetros críticos para a fase de implantação já se encontra definida, tais como 
o processo, os equipamentos básicos e o cronograma de execução. Nesse sentido, 
o projeto é algo mais que um orçamento, mas é um documento auxiliar ao próprio 
processo de acompanhamento do projeto. 

O projeto de financiamento é um projeto realizado para atender às exigências a 
quesitos dos órgãos financiadores (como os bancos de investimento) e/ou os órgãos 

                     de viabilidade

Projeto         final

                     de financiamento

                     de implantação

                     de expansão ou de ampliação

Projeto         de modernização

                     de relocalização

                     de diversificação

                     Agrícola

Projeto         Industrial 

                     Serviços
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que concedem incentivos (a nível federal, regional, estadual e municipal). Este tipo 
de projeto, via de regra, resulta de preenchimento de formulários padronizados que 
são distribuídos pelos órgãos que darão os financiamentos e/ou incentivos.

1. Quando comparamos uma atividade rotineira e um projeto, 
as diferenças que encontramos nunca se referem à(ao):

a) Segurança de permanência, cronologia e conhecimento 
prévio.

b) Atingimento de um objetivo e horizonte temporal.

c) Controle de qualidade e posição do gerente na hierarquia.

d) Abrangência, prazos e orçamentos.

e) Planejamento, controles e estratégias.

2. Cite três fatores que podem determinar a elaboração de 
projetos dentro de uma organização e qual a sua importância 
para uma organização.
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Seção 2

Decisão de financiamento

Introdução à seção

2.1 A decisão de financiamento

No processo de elaboração e execução de projetos empresariais, um fator será 
preponderante para a eficácia: os recursos disponíveis interna e externamente à 
empresa. Podemos classificar esses recursos em: capital financeiro, capital físico, 
recursos humanos, tecnologias, entre outros. A disponibilidade desses recursos 
poderá limitar ou ampliar o processo que se pretende implantar na organização.  

Nesta seção, trataremos sobre os recursos que as organizações podem obter 
por meio de financiamentos, uma vez que estes são as fontes mais relevantes de 
recursos para projetos empresariais. 

Para a obtenção dos financiamentos, é necessário elaborar projetos que garantam 
retornos financeiros calculados e que estejam em concordância com os negócios da 
empresa. É importante ressaltar que a otimização da estrutura financeira da empresa 
e a consequente minimização do custo do capital são pontos relevantes a serem 
considerados nas decisões de financiamentos de projetos empresariais.

A decisão de financiamento tem como objetivo definir a melhor forma de 
financiar as operações e os investimentos dos projetos. 

O sucesso dos projetos empresariais está intimamente relacionado à eficiência no 
fornecimento e administração dos recursos financeiros aplicados em sua execução. 
É certo que cada projeto possui suas especificidades e demandará uma combinação 
única de tipo, qualidade e volume de recursos. 

Determinados projetos fazem uso intensivo de recursos financeiros, outros 
utilizam intensivamente a tecnologia, novos processos, equipamentos ou aplicação 
de conhecimento e experiência especializados. De fato, independentemente 
da orientação do projeto, os recursos são fundamentais para a sua condução e 
execução.

De acordo com Keeling (2002):
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O excesso na provisão de recursos é prejudicial e oferece 
resultado insatisfatório, provocando o seu próprio 
desequilíbrio, o excesso de gastos, controle deficiente e, às 
vezes, fraude. Outras consequências incluem redução na 
eficiência e, às vezes, atraso na conclusão do projeto. Recursos 
subdimensionados, por outro lado, estrangularão o projeto, e 
uma escassez de itens essências pode levar ao fracasso total. 

Ainda para Keeling (2002), podemos classificar os recursos dos projetos em sete 
categorias gerais: 

1 – Recursos financeiros: financiamento para o projeto e suas atividades de apoio.

2 – Materiais: matérias-primas e produtos manufaturados.

3 – Mercadorias: bens manufaturados de especificações diversas.

4 – Maquinário: inclusão de equipamentos, seja parte do resultado do projeto 
(quando o projeto inclui o fornecimento ou instalação de equipamento) ou para uso 
do curso do seu desenvolvimento, como infraestrutura, construção, engenharia e 
projetos técnicos. 

5 – Força de trabalho: pessoas com níveis adequados de habilidade para 
desenvolver, conceber ou realizar trabalho específico.

6 – Administração - profissionais e especialistas: para administrar o projeto, 
conduzir as atividades, compartilhar informações e ideias ou executar trabalhos 
sobre questões complexas e importantes.

7 – Movimento: transporte de pessoal, maquinário e equipamento, materiais, 
correspondências e demais itens essenciais para a condução do projeto. 

Como cada projeto possui suas necessidades particulares, determinados recursos 
são mais importantes dada a sua quantidade ou complexidade técnica. Escassez 
ou atraso na entrega daqueles que são fundamentais poderá resultar em atraso do 
projeto, aumento dos seus custos ou até em fracasso. No Quadro 1.1, temos alguns 
exemplos de necessidades de recursos que são dominantes em determinados 
projetos.
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Fonte: Keeling (2002, p. 93).

Quadro 1.1 | Necessidades de recursos em categorias de projetos

Grupos  de 
Recursos

Projetos de 
Construção

Projetos de 
Transferência de 

Tecnologia

Projetos de 
Processos ou 

Comportamentos

Projetos de 
Assistência

Projetos de 
Treinamento

Dinheiro X X X X X

Materiais X X

Mercadorias X

Maquinário X

Equipamentos 
Especiais

X X

Força de Trabalho X X X

Gerente e 
Especialista

X X X X X

Movimento X X X X X

Ao identificar as necessidades de recursos, o gestor de projetos deve responder 
à seguinte questão: qual a quantidade e quanto custará? Para responder a essas 
questões, podemos nos atentar aos seguintes aspectos:

• Quais recursos serão necessários, como serão obtidos e quanto custarão.

• Fazer as estimativas de custos dos recursos no estudo de viabilidade.

• Considerar as prováveis decisões sobre maneiras, meios, métodos de operação, 
disponibilidade e fontes de abastecimento e investimentos de maquinário.

• Estimativas de custos de mão de obra e administração (inclusos adiantamentos, 
contratações, horas extras, acomodações etc.)

• Cotações junto a fornecedores, conforme as especificações do projeto 
(equipamentos, bens e outros serviços). 

De acordo com Keeling (2002), quando os itens essenciais, suas especificações, 
preço e disponibilidade forem estabelecidos e os requisitos de força de trabalho 
considerados, será possível chegar a uma estimativa “aproximada” do custo total 
do projeto. Ainda assim, é usual o gestor adicionar um valor para cobrir imprevistos 
e para casos de projetos maiores, mais complexos e duradouros, uma margem 
adicional para cobrir a inflação ou amortecer variações na taxa de câmbio. 

Algumas condições são necessárias para que o projeto tenha credibilidade para a 
obtenção de crédito, principalmente no âmbito externo. Podemos listar as seguintes 
condições:

• Garantias reais (duplicatas, aplicações financeiras, bens e imóveis). 

• Preestabelecer a parcela de recursos próprios (se houver).
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• Demonstrar que o projeto é rentável.

• Condições de atender aos compromissos a serem assumidos.

No que se refere à última condição, diz respeito à capacidade financeira do projeto, 
ou seja, os custos do projeto devem ser cobertos pelas receitas previstas e gerar 
recursos de caixa suficientes para devolver o principal (WOILER; MATHIAS, 2008).

O ponto inicial para analisar os recursos financeiros a serem aplicados em 
determinado projeto empresarial é a determinação do volume total de investimentos 
a serem realizados e o correspondente cronograma de desembolsos durante a 
implantação. A partir dessas informações, é possível ao gestor de projetos, buscar e 
selecionar as fontes de recursos capazes de satisfazerem as necessidades do projeto. 
Ponto importante para a organização que desenvolve o projeto, é a necessidade de 
fazer um compromisso entre o que a empresa espera conseguir de recursos e as 
condições que os órgãos financiadores acabam impondo (WOILER; MATHIAS, 2008).

Podemos considerar os seguintes fatores relevantes:

1°) Compatibilidade: 

As aplicações financeiras em projetos empresariais podem ser divididas em 
ativo fixo e em capital de giro. É recomendado que o ativo fixo e o capital de giro 
próprios sejam financiados com recursos próprios e empréstimos de longo prazo, 
que possuem retorno mais lento nas operações das empresas, principalmente do 
ramo industrial, não sendo aconselhável seu financiamento com recursos de curto 
prazo, que normalmente são mais caros. 

Vale ressaltar, que parte da parcela das aplicações em capital de giro, principalmente a 
parcela de gastos aleatórios ou financiamento obtidos de fornecedores, deve ser financiada 
com recursos de curto prazo, conforme Figura 1.2 (WOILER; MATHIAS, 2008).

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 158).

Figura 1.2 | Considerações a serem feitas na seleção das fontes de financiamentos

Implantação Operações

Tempo

Ativo Fixo

Valor
($)

Capital de Giro

Capital de Giro

+

Empréstimo de
longo prazo

Empréstimo de
curto prazo
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2°) Risco:

A existência de um conflito entre risco e retorno é o que explica, em grande 
parte, as diferenças de rentabilidade observadas. Com o objetivo de minimizar o 
custo do capital, a empresa deverá balancear as diferentes formas de financiamento 
dos recursos, que diferem em suas remunerações. 

Em termos financeiros, chamamos de risco primário o risco possível quando o 
fluxo de caixa gerado pelas ações do projeto não for suficiente para pagar os juros 
e as amortizações do financiamento. O risco secundário existe em empresas que 
possuem ações em bolsas de valores e quando há possibilidade de que acionistas 
possuidores de ações ordinárias não sejam remunerados. 

3°) Rendimento:

Nesse ponto, temos que destacar a importância da remuneração positiva aos 
diferentes riscos, adequando a rentabilidade do projeto, bem como a análise e o 
controle das atividades financeiras da empresa.

4°) Controle:

 A prioridade, por parte do acionista ordinário ou dos empreendedores que 
forneceram o aporte próprio, em manter o controle do projeto limita a capacidade 
da empresa para obter recursos adicionais. Caso o endividamento seja elevado, os 
credores poderão interferir nas decisões da empresa.

5°) Flexibilidade:

A flexibilidade da estrutura de financiamento para o projeto diz respeito à 
possibilidade de alteração na composição dos fundos de financiamento. No Brasil, 
esta flexibilidade fica muito limitada pela rigidez existente na oferta de fundos, 
sobretudo no que diz respeito a fundos de longo prazo. No entanto, caso a empresa 
esteja com elevado índice de endividamento, a dificuldade para a obtenção de 
empréstimos será ainda maior. 

6°) Época:

O momento certo para a tomada de decisão de investir no projeto não considera 
somente o mercado e dimensionamento do projeto, mas também termos de obtenção 
de recursos. A liquidez monetária observada na economia influencia diretamente a 
disponibilidade de recursos e seu custo. Assim, um projeto pode ser viável em termos 
de obtenção de recursos em certa época e inviável em outra.
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2.2 Fontes de financiamento

A decisão de financiamento tem como objetivo principal identificar as 
possibilidades de financiamento que possam ajudar a organização a aumentar o 
seu valor para o mercado, clientes, colaboradores e acionistas. Porém, os recursos 
gerados pelos negócios da empresa são, muitas vezes, insuficientes para cobrir as 
necessidades de capital para os investimentos em projetos de melhorias e expansão 
dos negócios. 

Conforme a organização expande suas operações, essa necessidade de capital 
tende a aumentar, levando os gestores a buscarem outras opções de financiamento. 
Mais que definir o quanto de recursos é necessário, o gestor tem que definir quais as 
fontes de financiamento adequadas (ROCHA, 2008).  

Fonte de financiamento designa o conjunto de capitais internos e externos à 
organização, utilizado para financiamento das aplicações e investimentos realizados.

Podemos destacar as duas formas que uma organização poderá financiar suas 
atividades e projetos, utilizando:

• Capitais próprios.

• Capitais alheios ou de terceiros.

Os capitais próprios (assegurados pelos proprietários) são definidos como aqueles 
que não possuem qualquer compensação fixa de remuneração, ou seja, podem ou 
não ser remunerados, dependendo da rentabilidade financeira da organização. Em 
suma, é o patrimônio líquido da empresa. 

Os capitais alheios ou de terceiros (por pessoas ou entidades externas à empresa) 
são definidos como aqueles que possuem uma remuneração mínima fixada (fixa ou 
variável) e planos de reembolso associados. 

Quando o gestor de projetos e o gestor financeiro pretendem iniciar um projeto 
empresarial, é preciso considerar os capitais próprios disponíveis para o investimento 
inicial. Ademais, é fato que o financiamento via capital de terceiros pode “alavancar” 
os investimentos via capital próprio e, consequentemente, potencializar seu retorno. 

Os recursos para o projeto podem ser classificados como sendo de origem 
interna e externa:

• Fontes internas: retenção de lucros obtidos, gestão de ativos (fixos e circulantes) 
ou controle dos custos. 

• Fontes externas: recursos obtidos no mercado de capitais (ações) e créditos de 
fornecedores, empréstimos bancários, linhas de crédito, leasing, factoring etc. 
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Nestas condições, a disponibilidade de recursos internos ou externos poderá 
limitar o tamanho do processo que se pretende implantar. Ademais, o endividamento 
excessivo (para organizações que já possuem patrimônio adequado) pode acarretar 
um risco financeiro elevado, com a possibilidade de comprometer a viabilidade do 
projeto. 

Outro ponto a ser destacado na decisão de financiar o projeto é custo do 
capital para a empresa. Este custo está relacionado ao custo dos recursos próprios 
(ações ordinárias e recursos próprios gerados internamente, como lucros retidos, 
depreciações acumuladas etc.) e ao custo dos recursos de terceiros (ações 
preferenciais, debêntures e empréstimos). É interessante executar os projetos cuja 
rentabilidade seja superior à média ponderada destes custos, ou seja, ao custo do 
capital para a empresa. Isso significa que o custo do capital é elemento importante 
para a seleção do projeto que será escolhido para a implantação (WOILER; MATHIAS, 
2009). 

Até agora, usamos o termo financiamento para denominar o processo de 
captação de recursos financeiros para a execução das operações e dos projetos de 
uma organização. No entanto, cabe destacar que o termo financiamento também 
pode ser utilizado em determinadas operações de crédito junto ao mercado 
financeiro externo. Para entender esse conceito, leia o quadro a seguir.

Qual a importância dos financiamentos para a condução dos 
projetos empresariais?

Operações de crédito externo: empréstimo x financiamento
Ao optar por buscar capital externo para viabilizar o projeto, é 
importante compreender a diferença entre empréstimo e financiamento. 
Basicamente, as diferenças entre as duas operações de crédito estão nos 
objetivos associados ao capital a ser contratado.
Os recursos financeiros obtidos via empréstimo não requerem justificativa 
de uso, ou seja, poderão ser usados da maneira como a empresa desejar. 
Os empréstimos são mais rápidos e simples de se obter, contudo, 
possuem juros mais altos.
Já o financiamento é utilizado para uma aquisição direcionada de algo 
específico por exemplo, no investimento em bens e serviços, ampliação 
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de operações e modernização, máquinas e equipamentos etc. Nessa 
modalidade, o recurso precisa ter uma finalidade específica e o gestor 
precisa comprovar a destinação do recurso.

De maneira objetiva, encontramos essa diferença na Quadro 1.2. 

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/financeiras.asp>. Acesso em: 20 ago. 2016.

Quadro 1.2 | Diferença entre empréstimo e financiamento

Empréstimo Financiamento

O dinheiro recebido não
tem destinação

obrigatória

O dinheiro recebido está vinculado à aquisição 
de determinado bem ou serviço, por exemplo, a 

aquisição de um veículo ou equipamento

O que é melhor para captação de recursos dos projetos 
empresariais? Empréstimo ou financiamento? 

Entendida essa diferença de conceitos, a partir de agora, quando mencionarmos 
o termo “financiamento”, deve ser entendido como o processo de captação de 
recursos financeiros. As fontes de financiamentos podem também ser classificadas 
como de curto, médio e longo prazo. Primeiramente trabalharemos as fontes de 
financiamento de curto prazo. 

Fontes de financiamento de curto prazo

Os empréstimos de curto prazo destinam-se, basicamente, ao financiamento 
do ativo circulante (permanente ou temporário). A empresa pode obter créditos de 
curto prazo através das seguintes fontes:

• Descontos de duplicatas:

O desconto de duplicatas é uma operação em que a organização entrega 
determinadas duplicatas para um banco, que se compromete em antecipar o valor 
do título em conta corrente da empresa, mediante cobrança de juros antecipados. 
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Apesar de a propriedade das duplicatas negociadas ser transferida para a instituição 
bancária, a empresa é corresponsável pelo pagamento delas, em caso de ausência 
de liquidação pelo devedor. 

• Crédito bancário: 

É a operação em que determinada instituição bancária disponibiliza recursos 
financeiros a seu cliente (pessoa física ou jurídica) sob a condição de receber o 
montante em data fixada antecipadamente com acréscimos de juros. Destaca-se 
também as linhas de créditos que são uma forma de financiamento bancário que 
permite, durante o período de vigência do crédito, que o cliente obtenha recursos 
para a viabilidade de suas diversas operações, principalmente em novos projetos. 

• Empréstimos em conta corrente:

São operações em que a instituição financeira disponibiliza um limite de crédito 
a ser contratado pela organização. Normalmente estas contas possuem validade 
de 180 dias, mas com possibilidades de renovação. Inclui o pagamento de juros e 
garantias. 

• Crédito documentário:

É utilizado por empresas que atuam no comércio internacional, em operações 
de exportação/importação. Consiste em uma operação de crédito em que uma 
instituição bancária por meio da ordem de uma empresa (o ordenador) disponibiliza 
recursos financeiros para o vendedor (o beneficiário), normalmente por intermédio 
de outra instituição bancária (o correspondente). 

• Factoring: 

Pode ser definido como uma atividade que administra créditos gerados pelas 
vendas a prazo, ou seja, financia-se esses recursos através da tomada de créditos 
sobre terceiros. Nesta operação, o intermediário financeiro (a factor) adquire os 
direitos creditórios, por exemplo, de duplicatas e cheques, cobra os juros devidos e 
paga à vista ao cessionário o resultado da operação. O factoring é um mecanismo 
financeiro que permite às empresas um melhor financiamento do seu ciclo de 
exploração, uma vez que através da sua utilização é possível obter uma antecipação 
dos recebimentos dos seus clientes (ROCHA, 2008).

• Papel comercial: 

O papel comercial pode ser definido como títulos da dívida de curto prazo, 
emitidos por uma entidade. Sendo um instrumento financeiro de curto prazo (até 
12 meses), os investidores aceitam adquirir estes títulos em carteira, mediante o 
pagamento de uma taxa de juros remuneratória. 
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• Sociedades financeiras para aquisição de crédito:

Também chamadas de sociedades de crédito, financiamento e investimento (SCFI) 
ou “financeiras”, são instituições privadas que exercem atividades de financiamento e 
empréstimos para aquisição a crédito de bens, serviços e capital de giro. 

Fontes de financiamento a médio e longo prazo

A implantação de um projeto irá depender principalmente dos créditos de médio 
e longo prazos que a empresa possa levantar.  

Para compreender as formas de financiamento de médio e longo prazo, vamos 
separar por recursos próprios e recursos de terceiros. 

Financiamentos por recursos próprios

• Autofinanciamento:

O autofinanciamento corresponde à retenção de parte dos lucros obtidos 
nas atividades da empresa e que ficam disponíveis para a realização de novos 
investimentos. É recomendável que esta seja a primeira fonte de financiamento da 
organização, pois não apresenta custos de financiamentos (juros) e permite maior 
flexibilidade na tomada de decisões de investimento.

• Cessões de ativos:

Modalidade de financiamento na qual a empresa procede à alienação de ativos 
que não possuem mais vida útil. 

• Reforço dos capitais próprios:

Em operações de estruturação e alavancagem do capital próprio, as organizações 
poderão aumentar os meios financeiros à sua disposição. Podemos incluir os aumentos 
de capital, as prestações suplementares de capital, a criação de reservas de reavaliação, 
a diminuição da distribuição de resultados ou a emissão de títulos de participação.

Financiamentos por recursos de terceiros

• Empréstimos e financiamentos diretos: Operações de captação de recursos 
processadas diretamente por uma empresa nas instituições financeiras. Instituições 
financeiras não bancárias operam com linhas de crédito de longo prazo, mediante o 
uso de recursos próprios e de captações no mercado.
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• Repasses de recursos internos: São recursos oficiais alocados para o 
financiamento da expansão e modernização do setor produtivo nacional. São 
efetuados por meio de alguma instituição financeira nacional, como o Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDS), suas empresas filiadas (FINAME, EMBRAMEC, 
IBRASA, FIBASE), Bancos Regionais de Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal 
e Banco do Brasil. 

• Repasses de recursos externos: São poupanças captadas no exterior por 
instituições financeiras atuantes no mercado nacional e repassadas para organizações 
interessadas no mercado nacional. 

• Subscrição de debêntures: São títulos privados de créditos, emitidos somente 
por companhias de capital aberto e inseridos no mercado à disposição de investidores 
interessados. A assembleia de acionistas da empresa define as suas características, 
tais como: prazo de resgate, rendimentos previstos e formas de pagamentos.   

• Arrendamento mercantil (Leasing): Financiamento, por parte de intermediários 
financeiros, da aquisição de bens e respectiva cedência em locação, mantendo, no 
entanto, a estes intermediários a propriedade do bem em questão como garantia.

1. Cite e explique quais são as duas fontes de recursos de um 
projeto.

2. As aplicações financeiras em projetos empresariais podem 
ser divididas em ativo fixo e em capital de giro. Quais as 
melhores alternativas de financiamento para essas aplicações?
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Seção 3

Decisão de investimento

Introdução à seção

Quando falamos em financiamento, implica certamente em falar de investimento, 
já que não existe financiamento se não existir um projeto de investimento a ser 
financiado. 

Para Casarotto Filho e Kopittke (2000), a decisão da implantação de um projeto 
deve, considerar:

• Critérios econômicos: rentabilidade do investimento.

• Critérios financeiros: disponibilidade de recursos.

• Critérios imponderáveis: fatores não convertidos em dinheiro.

Somente um estudo econômico pode confirmar a viabilidade de projetos 
tecnicamente corretos. Segundo Zonenschain (2002), as decisões de investimento 
e de financiamento são interdependentes e não devem ser tomadas isoladamente, 
além do que, os planos financeiros devem estar ligados aos planos de atividades da 
empresa. 

A decisão de investir pode estar envolvida em diversas situações da empresa, tais 
como no lançamento de um novo bem ou serviço, no desenvolvimento de um novo 
mercado, na expansão de uma fábrica, na modernização do processo produtivo 
ou na aquisição de outros negócios. Assim, a consideração e a decisão em quais 
projetos devem ser investidos torna-se fundamental nas decisões de elaboração e 
análise de projetos. 

Os órgãos financiadores de projetos estão interessados em análises que permitem 
verificar a viabilidade financeira do empreendimento. Já a organização, além da 
viabilidade financeira, estará interessada em verificar a existência da viabilidade 
econômica do investimento. 

Nesta seção, estudaremos alguns critérios que podem ser utilizados na análise 
econômica que permitem aos gestores concluir se o investimento em determinado 
projeto é viável ou não.
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3.1 A decisão de investimento

Independentemente do tamanho, porte e atividade operacional, uma empresa 
pode ser avaliada como tomadora de duas grandes decisões: decisão de financiamento 
(captação de recursos) e decisão de investimento (aplicação de recursos). 

A decisão de investimento é uma das mais importantes da organização, 
estando baseada na avaliação atraente das estimativas do projeto. Investimentos 
são desembolsos dos quais espera-se retornos futuros, ou seja, os empresários, 
ao optarem por investir, esperam que os resultados da empresa sejam melhores 
que o custo de oportunidade do capital (outra alternativa de investimento), visando 
aumentar o valor da empresa ou que o novo negócio seja lucrativo.

Tais processos decisórios são tomados pelas organizações continuamente 
em suas atividades operacionais e administrativas. A decisão de investir envolve o 
processo de identificar, avaliar e selecionar alternativas de aplicações de recursos. 
Como vimos anteriormente, a decisão de financiamento envolve a definição da 
origem dos fundos a serem aplicados nas decisões de investimento. 

No processo de elaboração de novos projetos e empreendimentos, essas duas 
áreas decisórias (financiamento e investimento) devem ser apresentadas de maneira 
integrada entre si. Enquanto as decisões de financiamento descrevem as taxas de 
retorno exigidas pelos detentores de capital, as oportunidades de investimento centram 
suas preocupações nos retornos esperados, verificando-se uma relação inversa entre 
a taxa de retorno esperada e o custo de financiamento (ASSAF NETO, 1997). 

Os investimentos podem ser definidos como a aplicação de algum tipo de 
capital, com o intuito de obter algum retorno futuro superior ao aplicado, ou seja, 
aplicação de recursos no presente com a expectativa de colher benefícios no futuro. 
Como   não   se   pode   prever   o   futuro   com   certeza   absoluta, o conceito 
de investimento carrega algum grau de risco, além da incerteza inerente a cada 
empreendimento (GALESNE; FENSTERSEIFER; LAMB, 1999).

Já o projeto de investimento pode ser conceituado como um conjunto de 
informações internas e externas à empresa, coletadas e processadas com o objetivo 
de analisar-se (e, eventualmente, implantar-se) uma decisão de investimento 
(WOILER; MATHIAS, 1996).

Como saber se determinado projeto de investimento é viável 
ou não?
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O projeto de investimento é apresentado como um conjunto de estudos, com o 
objetivo de verificar a viabilidade econômico-financeira de determinado investimento, 
auxiliando no processo de tomada de decisão.

Classificação de investimento
Abecassis e Cabral (2000) descrevem que existem quatro modos de 
investimentos:
Investimento de substituição: é destinado a substituir bens antigos por 
novos, está relacionado a fatores internos e externos, que ocasionam 
insuficiências no processo.
Investimento de expansão: é a insuficiência de posição comercial ou 
crescimento significativo do consumo dos bens/serviços produzidos ou 
até a diversificação de produtos.  
Investimento de modernização ou   inovação: tem como objetivo 
reduzir os custos de produção e exige estudos comparativos, tais como:  
avaliar a demanda ou consumo de determinado produto.  
Investimento estratégico: não é exclusivamente motivado por 
critérios de rentabilidade, apesar de considerar uma probabilidade 
de rentabilidade global da empresa a prazo. Será distribuído em duas 
categorias: investimento com o intuito de reduzir riscos, ou seja, para 
obter melhor qualidade, melhor preço, um processo técnico superior, 
para tentar neutralizar a concorrência; e investimento de caráter social, 
tudo para deixar o trabalho mais favorável aos colaboradores.
Para maiores conhecimentos sobre o assunto, acesse o trabalho de Silva 
(2010).
SILVA, Vânia Conceição da. Análise de projetos de investimentos. 
2010. Trabalho de conclusão de curso (Pós-Graduação em Finanças e 
Gestão Corporativa) – Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 
2010. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_
publicadas/k212778.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2016.

3.2 Metodologias de análise de investimento
Um dos pontos referentes à análise de projetos de investimentos é o entendimento 

sobre a importância da linha do tempo em relação aos cálculos utilizados para análise 
(BERTOGLIO; BRASAGA, 2008). Os critérios considerados são aqueles que se baseiam 
no fluxo de caixa e no valor do dinheiro no tempo. A exceção é o tempo de recuperação 
do capital investido simples (payback) por ser um critério de grande aceitação prática. 

Para que o projeto de investimento seja viável, é importante que a projeção do nível 
de lucratividade e a rentabilidade com o retorno do projeto sejam maiores e melhores 
do que aquela empresa poderia obter com outros investimentos, como em ativos de 
renda fixa no mercado financeiro.
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De acordo com Souza (2003), a elaboração e análise de projetos de investimentos 
de capital devem passar pelas seguintes fases: 

• Construção do fluxo de caixa

• Determinação do custo de oportunidade do capital.

• Cálculo da viabilidade econômico-financeira.

3.2.1 Fluxo de caixa e valor do dinheiro no tempo

A elaboração da projeção do fluxo de caixa é um fator importante na elaboração 
de um projeto de investimento, uma vez que é a partir dele que serão estimados os 
cálculos dos índices de viabilidade do projeto, determinando sua aceitação ou rejeição. 

Como os critérios de análise econômica são baseados no fluxo de caixa e no valor 
do dinheiro no tempo, podemos utilizar os diagramas de capital no tempo, conforme 
indicado na Figura 1.3:

Fonte:  Woiler e Mathias (2008, p. 195).

Figura 1.3 | Diagrama de capital do tempo

Entradas
(+)

Saídas
(-)

0
1 2 3... n

No diagrama da Figura 1.3, a reta horizontal é uma escala de tempo, com 
progressão da esquerda para a direita. A flecha indicativa para baixo representa uma 
saída ou aplicação de capital (valor negativo). As saídas de caixas correspondem as 
despesas necessária para o funcionamento do projeto de investimento, ou seja, os 
custos de operação. 

A flecha para cima corresponde à entrada ou recebimento de capital (valor positivo). 
As entradas dependem basicamente das receitas provenientes das operações de 
vendas e cronograma de entrada em operação. De acordo com Santos (2001), a 
precisão nas estimativas de entradas de caixa é fundamental para avaliação econômica 
do projeto, pois este gera mais impacto e incerteza no projeto.

Para compreender melhor esse conceito, supomos um investimento que possua a 
seguinte projeção de fluxo de caixa:
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Fonte:  Woiler e Mathias (2008, p. 195).

Figura 1.4 | Diagrama de capital do tempo

Fonte: adaptado de Woiler e Mathias (2008, p. 196).

Quadro 1.3 | Projeção de Fluxo de Caixa

Anos Fluxo de Caixa

0
1
2
3
4

-30
-15
20
25
40

Na projeção de caixa, admitimos que os dois primeiros anos correspondem aos 
desembolsos negativos que qeu se referem ao prazo de implantação do projeto e as 
três entradas seguintes já são na fase de operação.

A partir desse fluxo de caixa, podemos representá-lo conforme a convenção 
adotada na Figura 1.4.

o

-30 -15

1

2 3 4

20 25 40

De acordo com Santos (2001), se o projeto de investimento utilizar capital de 
terceiros para financiá-lo, haverá dois fluxos de caixa:

a) Fluxo de caixa para avaliar a rentabilidade do projeto, independentemente do uso 
de financiamento.

b) Fluxo de caixa para avaliar a rentabilidade do capital próprio, considerando os 
efeitos do financiamento.

Por que é importante fazer a melhor estimativa de projeção 
de caixa em um projeto de investimento? Como isso pode 
impactar na análise de viabilidade econômico-financeira? 
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3.2.2 Determinação do custo de oportunidade do capital

3.2.3 Cálculo da viabilidade econômico-financeira

O custo de oportunidade de capital pode ser entendido como o retorno que a 
empresa deixa de obter por imobilizar o capital em estrutura física, máquinas e 
equipamentos, veículos e estoque, entre outros recursos do projeto. O custo de 
oportunidade do capital envolve a escolha da taxa de desconto a ser utilizada nos 
cálculos realizados, que servirão de referência no processo de tomada de decisão 
(BERTOGLIO; BRASAGA, 2008).

De acordo com Souza (2003), os critérios para a tomada de decisão em projetos 
de investimentos empresariais podem ser classificados como:

• Critérios de rentabilidade:

Payback (tempo de retorno do investimento).

Taxa de retorno contábil.

• Critérios de rentabilidade tradicional baseado nos fluxos de caixa descontados:

Valor presente líquido.

Índice de lucratividade.

Taxa interna de retorno.

É bom salientar que dependendo do tipo do projeto em elaboração, outros 
indicadores financeiros podem ser utilizados, complementando a análise econômico-
financeira do projeto.

3.2.3.1 Payback (tempo de retorno do investimento)

Este, de fato, é um dos indicadores mais simples e fáceis de calcular na engenharia 
econômica e análise de investimento. Pode ser definido como o tempo necessário 
para que os desembolsos (investimentos) sejam integralmente recuperados. O 
payback também pode ser:

• Nominal, ou seja, com base nas entradas e saídas de caixa em valores nominais 
ou correntes

• Presente líquido, isto é, no fluxo de caixa com valores traduzidos para o valor atual 
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presente. 

O payback pode ser calculado pelo método simples ou descontado. Vamos 
entender os conceitos e as definições de ambos.

O payback simples é definido como o número de períodos (anos, meses, semanas etc.) 
para se recuperar o investimento realizado inicialmente. Para isso, deve somar os valores 
dos fluxos de caixa realizados, até que a somatória se iguale ao valor do investimento. 

No exemplo que utilizamos no Quadro 1.3, o payback é de três anos quando 
contado o prazo de implantação e de dois anos quando se considera apenas a fase 
de operação.

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 198).

Figura 1.5 | Representação gráfica do payback simples

Tempo de recuperação

Fluxo de Caixa

40

30

20

10

-10
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-30

-40

-50

0
1 2 3 4 Períodos

O principal problema deste método está em não considerar o valor do dinheiro no 
tempo, ou seja, não leva em consideração a taxa de juros, nem a inflação do período 
ou o custo de oportunidade.

Já o payback descontado possui a mesma definição do payback simples, com a 
única diferença de que seu cálculo é realizado com valores de fluxo de caixa descontado 
a uma dada taxa, ou seja, traz a valor presente os valores futuros do fluxo de caixa. Essa 
taxa de desconto a ser utilizada pode ser uma taxa mínima de atratividade (TMA) a 
ser definida pelos investidores ou pelos analistas, ou ainda, os custos do capital a ser 
empregado no projeto. O investidor espera um retorno pelo menos igual a essa taxa.

Para exemplificar, podemos considerar o exemplo do quadro 1.4 e o respectivo 
valor de cada parcela do fluxo de caixa descontado à taxa de 8% ao ano.
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Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 200).

Quadro 1.4 | Fluxo de caixa descontado

Anos Fluxo de caixa Fluxo de caixa descontado à taxa 8% ao ano

0
1
2
3
4

-30
-15
20
25
40

-30
-13,9
17,2
19,9
29,4

Neste caso, considerando-se o critério sem o prazo de implantação, tem-se que 
o tempo de recuperação é aproximadamente de dois anos e três meses. A vantagem 
que este indicador apresenta é levar em conta o valor do dinheiro no tempo, pelo 
menos de forma parcial. Considera-se a representação da recuperação descontada, 
que está apresentada na Figura 1.6:

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 200).

Figura 1.6 | Representação gráfica do payback descontado
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Para Brigham, Grapenski e Ehrhardt (2001), um importante empecilho, tanto no 
método de payback comum quanto do descontado, é que eles ignoram os fluxos de 
caixa que são pagos ou recebidos após o período de payback.

3.2.3.2 Taxa de retorno contábil

A taxa de retorno contábil (TRC) tem como princípio o uso do lucro contábil para 
mensurar os benefícios do projeto, por meio de um percentual do lucro (L) em função 
das receitas do projeto (R), isto é, TRC – L/R. O fato de não considerar o valor do 
dinheiro no tempo, apresenta-se como uma das deficiências do método. 
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3.2.3.3 Valor presente líquido

O valor presente líquido é uma técnica que permite avaliar, em valor presente, 
todos os fluxos de caixa pertinentes a um determinado projeto de investimento. 
Significa a somatória do valor presente das parcelas periódicas de lucro econômico 
(fluxo de caixa líquido) gerado ao longo da vida útil do projeto. O lucro econômico 
é resultado da receita periódica menos o custo operacional periódico, acrescido do 
custo de oportunidade do capital. 

Todos esses valores são traduzidos à data presente por meio de uma taxa de 
desconto específica, a qual já denominamos anteriormente de taxa mínima de 
atratividade (TMA). 

O valor presente líquido ou método de avaliação de fluxos de caixa descontados 
de um projeto de investimento proporciona uma comparação entre o valor de 
investimento e o valor dos retornos esperados (na forma de fluxo de caixa líquido) com 
todos os valores considerados no momento atual. Segue na Figura 1.7 a representação 
do fluxo de caixa líquido.

Fonte: Brom e Balian (2007, p. 14).

Figura 1.7 | Fluxo de caixa líquido

Investimento

1 2 3 4

FCL1 FCL1 FCL1 FCL1

Podemos também visualizar na equação abaixo, o método de cálculo do VPL.

Em que:

• I0  = Investimento a ser realizado, ou seja, uma saída de caixa para o investidor.

• FCL  = Fluxos de caixas líquidos, esperados como retornos do investimento, ou 
seja, uma entrada de caixa para o investidor.

• i = Taxa de desconto ou de atratividade, a qual permite trazer o FCL  a valor 
presente.

Para a tomada de decisão de investir em determinado projeto utilizando o VPL, faz-
se necessário compreender as regras de decisão básicas do método. Vamos a elas:

• Se VPL > 0, aceita-se o projeto de investimento, pois os retornos oferecidos 
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cobrirão o capital investido, o retorno mínimo exigido e ainda oferecerão um ganho 
líquido positivo ao investidor.

• Se VPL = 0, o projeto de investimento apresenta-se indiferente, pois seu retorno 
apenas cobrirá o capital investido e o retorno mínimo exigido pelo investidor, não 
oferecendo qualquer vantagem ou ganho além disso. 

• Se VPL < 0, rejeita-se o projeto de investimento, pois os retornos oferecidos não 
cobrirão o capital investido acrescido do retorno mínimo exigido pelo investidor.

Taxa mínima de atratividade ou taxa de desconto
A taxa mínima de atratividade (TMA) é um conceito das ciências 
econômicas. A TMA pode ser definida como o custo de capital (próprio) 
da empresa. É a taxa que representa o mínimo que um investidor se 
propõe a ganhar quando faz um investimento. Assim, se o investimento 
remunerar abaixo dessa taxa mínima, ele se torna inaceitável para o 
investidor.
No caso do uso do VPL, a TMA é o principal parâmetro para a avaliação das 
alternativas de investimento à disposição do investidor. Nesse sentido, a 
TMA configura-se como o “custo de oportunidade” do investidor (BROM; 
BALIAN, 2007).

3.2.3.4 Índice de lucratividade

O índice de lucratividade consiste em estabelecer a razão entre o valor dos fluxos 
operacionais líquidos de entrada de caixa e os de saída de caixa (investimento). De 
acordo com Souza (2003), sempre que o índice de lucratividade for superior ao 
investimento inicial, o projeto de investimento será rentável. O critério do índice de 
lucratividade pode ser representado pela seguinte expressão:

Em que: 

D
t
 = Receitas operacionais no ano t (faturamento bruto no ano t). 

R
t
 = Despesas operacionais no ano t (custos variáveis de produção mais despesas 

administrativas e comerciais). 
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3.2.3.5 Taxa interna de retorno (TIR)

A taxa interna de retorno representa a taxa média periódica de retorno de um 
projeto suficiente para repor, de forma integral e exata, o investimento realizado. A taxa 
média periódica de retorno representa a medida de rentabilidade de um determinado 
projeto de investimento. 

O cálculo da TIR independe de qualquer informação externa ao próprio fluxo 
de caixa do projeto e investimento. Assim, a TIR iguala as saídas e as entradas de 
um projeto de investimento, produzindo, consequentemente, um VPL igual a zero. 
Temos que:

Por ser uma função polinomial de grau n, não há caminho convencional de 
resolução. No caso mais geral, pode-se chegar a TIR por uma abordagem de 
“tentativa e erro”, ou seja, atribuir valores a TIR, até igualar o VPL a zero. Na prática, 
esta determinação é feita graficamente, por meio de uma calculadora ou software 
financeiro ou por aproximações sucessivas. 

Dado o exemplo usado no Quadro 1.4, em que do fluxo de caixa é descontado a 
taxas de juros crescentes. Nestas condições, o valor atual líquido do projeto comporta-
se como apresentado Figura 1.8. 

k = É a taxa mínima de rentabilidade exigida dos projetos de investimentos para que 
sejam implantados. 

t= Tempo do período analisado do projeto.

T= É a duração esperada do projeto. 

S
T
 = O valor residual do investimento ao final de sua vida útil. 

I
0
 = Valor do investimento inicial.

Quando o índice de lucratividade for superior a 1,0, indica um valor presente líquido 
maior que zero, revelando ser o projeto economicamente atraente. Em caso contrário, 
IL menor que 1,0, tem-se um indicativo de desinteresse pela alternativa, a qual produz 
um valor atualizado de entrada de caixa menor que o de saída (NPV negativo) (ASSAF 
NETO, 1992).
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Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 201).

Figura 1.8 | Gráfico do valor atual líquido a taxas crescentes
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Como o valor atual líquido se torna nulo à taxa de 25% ao ano, conclui-se que essa 
é a taxa interna de retorno. O capital integrado R$ 40,00 é integralmente recuperado, 
rendendo uma taxa de juros compostas de 25% ao ano, ao longo do período 
considerado. 

A regra de decisão básica da TIR pode ser dada por:

• Se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade (TMA), aceita-se o projeto de 
investimento.

• Se a TIR for menor que a taxa mínima de atratividade (TMA), rejeita-se o projeto 
de investimento.

• Se a TIR for igual à taxa mínima de atratividade (TMA), o VPL será zero (indiferente).

1. Uma empresa deseja instalar uma linha de produção cujo 
investimento inicial é de R$150.000,00. Essa linha tem vida 
útil de cinco anos e, ao final deste prazo, tem valor residual 
de R$ 30.000,00. A manutenção dos equipamentos exigirá 
desembolsos de R$ 20.000,00 ao final de cada ano e as 
receitas geradas pela produção serão de R$ 68.000,00 ao ano. 
Sabendo-se que o custo do capital da empresa é de 34,49% ao 
ano, verifique pelo método do VPL, se o projeto é viável.

2. Considere os fluxos de caixa das seguintes propostas de 
investimento (anos):
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Alternativa I: ( -10.000; 4.100; 3.500; 3.500; 9.500; 9.500)

Alternativa II: ( -10.000; 5.200; 4.900; 6.000; 4.600; 2.300)

Considerando-se uma taxa de desconto (TMA) de 5% ao ano, 
calcule e apresente a decisão de investimento segundo os 
métodos:

a) VPL.

b) Período de payback, para um limite de dois anos e meio.

c) TIR.

Nesta unidade, você aprendeu:

• Definição e importância de projetos.

• Fatores que determinam a elaboração de projetos.

• Tipos de projetos.

• Recursos necessários para a execução de projetos.

• A decisão de financiamento em projetos.

• Fontes de recursos a curto, médio e longo prazo.

• A decisão de investimento.

• Metodologias de análise de investimento.

• Regras de decisão de investimento.

Olá prezado aluno!

Esta unidade teve como objetivo apresentar os principais conceitos 
de elaboração e análise de projetos e as principais formas de 
financiamentos dos recursos necessários para sua execução, bem 
como as regras financeiras para a decisão de investimento.
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Você aprendeu nesta unidade que a elaboração de projetos nas 
organizações é fundamental para a competitividade e adaptação das 
empresas às mudanças no mercado. Você também compreendeu 
que para a execução dos projetos são necessários recursos 
financeiros e não financeiros e que a busca da melhor alternativa 
de financiamento é fundamental para o sucesso do projeto.

Viu também que a decisão de investimento é diferente da decisão 
de financiamento, e que a para a tomada de decisão é necessário o 
uso de metodologias financeiras para a melhor tomada de decisão 
em projeto, por exemplo, o VPL, a TIR e o payback. 

Para aprofundar seus estudos, você pode continuar pesquisando 
em materiais, reportagens, livros e artigos da internet.

1. Em relação às características e aos objetivos de projetos, 
assinale a opção correta.

a) Cada projeto cria produto, serviço ou resultado único.

b) Na definição do projeto estabelece-se o objetivo principal, 
relacionado à consecução de determinada(s) meta(s) e cuja 
execução pode ser indefinida no tempo.

c) No projeto, a data de início é flexível, o importante é a 
obtenção de seus objetivos.

d) Nenhum projeto deve ser encerrado sem que seus 
objetivos tenham sido alcançados por completo.

e) A flexibilidade quanto aos fins a serem atingidos com 
a execução de um projeto contribui com o processo de 
tomada de decisão.

2. Os projetos empresariais podem apresentar tamanhos 
e formas diferentes, principalmente quanto ao prazo, 
ao volume financeiro empregado e aos conhecimentos 
técnicos específicos para sua execução. No entanto, 
algumas características aparecem em comum. Assinale a 
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alternativa que NÃO apresenta uma característica comum 
em projetos.

a) Duração limitada.

b) Necessidade de recursos.

c) Administração própria.

d) Empreendimentos independentes.

e) Flexibilidade de datas para começo e fim.

3. A decisão de financiamento tem como objetivo principal 
identificar as possibilidades de financiamento que possam 
permitir a organização aumentar o seu valor para o 
mercado, clientes, colaboradores e acionistas. As fontes de 
financiamentos podem também ser classificadas como de 
curto, médio e longo prazo.

Assinale a alternativa que apresenta a possibilidade de 
financiamento a curto prazo:

a) Cessão de ativos.

b) Factoring.

c) Leaing.

d) Capital de risco.

e) Autofinanciamento.

4. A ____________________ representa a taxa média 
periódica de retorno de um projeto suficiente para repor, de 
forma integral e exata, o investimento realizado. Complete o 
texto, assinalando a alternativa correta:

a) Taxa Mínima de Atratividade.

b) Taxa de Redesconto.

c) Taxa de Lucratividade.

d) Taxa Interna de Retorno.

e) Taxa de Inflação.

5. Um investidor dispõe de um capital de R$ 350.000,00 e 
pode aplicá-lo em um empreendimento que lhe renderá 
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R$90.000,00 ao final de cada um dos próximos três anos e R$ 
150.000,00 ao final de cada um dos dois anos subsequentes. 
Outra alternativa para o investidor é aplicar os mesmos R$ 
350.000,00 imediatamente e receber R$ 480.000,00 daqui 
a dois anos. Sabendo-se que o investidor consegue aplicar 
o seu dinheiro a 15% ao ano, assinale a alternativa que 
apresenta o cálculo correto do VPL com a melhor decisão de 
investimento.

a) 1° Alternativa VPL = R$ 17.169,31; 2° Alternativa VPL = R$ 
21.238,74. A melhor alternativa é a segunda.

b) 1° Alternativa VPL = R$ 47.015,16; 2° Alternativa VPL = R$ 
29.925,17. A melhor alternativa é a primeira.

c) 1° Alternativa VPL = R$ 15.829,76; 2° Alternativa VPL = R$ 
12.948,96. A melhor alternativa é a primeira.

d) 1° Alternativa VPL = R$ 7.270,20; 2° Alternativa VPL = R$ 
8.745,82. A melhor alternativa é a segunda.

e) 1° Alternativa VPL = R$ 31.428,04; 2° Alternativa VPL = R$ 
30.070,65. A melhor alternativa é a primeira.
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Unidade 2

ETAPAS DA ELABORAÇÃO DE 
UM PROJETO

Objetivos de aprendizagem:  

Conhecer as etapas de elaboração de um projeto.

Leuter Cardoso Duarte

Na primeira seção, o nosso objetivo é estudar o ciclo de vida de um 
projeto por meio das suas principais etapas. Desta forma, ao estudar o ciclo 
de vida de um projeto, iremos verificar sua sequência lógica. 

Esta é uma seção para que possamos entender cada uma das fases de 
um projeto, bem como o processo de gestão que envolve cada uma das 
fases do projeto, por isso iremos estudar a gestão da integração, escopo, 
tempo, recursos, custos, qualidade, ambiental, pessoal, comunicação, 
riscos e suprimento.

Seção 1 | Ciclo de vida do projeto

Seção 2 | Fases do projeto
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Introdução à unidade

Esta é uma unidade de estudos para que você possa compreender o ciclo de 
vida de um projeto por meio das suas fases. Este estudo tem relevância na gestão 
de projetos, uma vez que é preciso compreender o projeto em todas as suas fases 
para que seja possível analisar quais atividades são necessárias, bem como as 
decisões estratégicas que podem ser tomadas.  

Na primeira seção de estudo, nossa preocupação está em estudar o ciclo de 
vida do projeto e, assim, verificar como ocorre a iniciação do projeto e o seu 
desenvolvimento, até chegar ao seu fim, na fase de encerramento. Na segunda 
seção, a proposta é analisar cada uma das fases do projeto. 

O estudo de cada uma das seções toma a sua importância dependendo do tipo 
de projeto que se considera. Por exemplo, o projeto para criação de uma empresa 
é totalmente diferente do projeto de construção de uma edificação, assim sendo, 
a nossa proposta é estudar o ciclo de vida e fases de um projeto em linhas gerais 
para que se tenha condições de aplicar os conteúdos abordados em diversos 
projeto que podem envolver a vida de um gestor, administrador ou economista.
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Seção 1

Ciclo de vida do projeto 

Introdução à seção

1.1 Análise do ciclo de vida do projeto

Os projetos passam por uma sequência de fases lógicas que permitem o seu 
desenvolvimento, conforme o que se estabelece em seu plano de trabalho. Assim, 
um projeto tem seu princípio na fase de concepção e seu fim na conclusão. As fases 
têm suas características singulares que devem ser bem analisadas para que se possa 
tomar decisões ótimas para o projeto como um todo. 

Conforme o projeto se desenvolve ao longo de cada uma das suas fases, o 
volume total de tempo e dispêndios aumentam, e o prazo final, bem como os 
recursos remanescentes, passam a ser menores. Este desenvolvimento demonstra 
como é o chamado ciclo de vida de um projeto. 

Esta é uma seção com o objetivo de compreender o ciclo de vida de um projeto 
e sua relevância no processo de gerenciamento. Com a análise do ciclo de vida é 
possível observar acontecimentos que podem interferir diretamente no sucesso do 
projeto em cada uma das fases, bem como no seu retorno final.

Compreender o ciclo de vida do projeto é essencial para que se tenha a noção 
exata de cada atividade lógica, bem como a sua sequência ao longo do projeto. 
Além disso, podemos ter a ideia dos limites de projeto. No ciclo de vida é possível 
conhecer em qual fase o desenvolvimento do projeto está.  

A partir disso, os gestores do projeto têm maior capacidade para tomar decisões 
que garantam o seu sucesso, uma vez que, com o passar do tempo do projeto, os 
gastos aumentam e o prazo final para entregar os resultados diminuem diminuem, 
ficando cada vez cada vez mais difícil realizar mudanças na condução deste projeto. 

No ciclo de vida do projeto podemos analisar o andamento do projeto, isto 
é, se ele está progredindo ou não e, assim, analisar as atividades estratégicas que 
podem garantir o seu perfeito funcionamento. Por exemplo, se uma atividade lógica 
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e estratégica for esquecida ou não desenvolvida, é possível resolver problemas antes 
mesmo de seguir para a próxima fase. É importante destacar que cada fase depende 
da outra no projeto. Deste modo, uma fase mal executada prejudicará as demais 
fases do projeto.

1.2 Fases do ciclo de vida 

Com as fases do ciclo de vida passa-se a ter a capacidade de analisar atividades 
do projeto conforme um ciclo, que tem seu princípio na fase de conceituação e, 
logo depois, o planejamento, a execução, até chegar à conclusão. Estas são as 
principais fases do ciclo de vida de um projeto, no Gráfico 2.1, pode-se observar o 
ciclo de vida completo.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 2.1 | Ciclo de vida do projeto
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1.2.1  Fase de iniciação

É na fase inicial de um projeto que são apresentadas as ideias iniciais, os desejos 
de todas as partes e os resultados que se pretende alcançar com o projeto até seu 
fim. Nesta fase podem ser estabelecidos os seguintes elementos para o projeto 
como um todo:

I. Metas iniciais. 

II. Noção sobre custo-benefício. 

III. Métodos empregados. 
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IV. Ideia preliminar dos custos. 

V. Possíveis recursos.

Na fase da iniciação é gerada a proposta do projeto e a análise de viabilidade, 
uma vez que elementos são fundamentais para os patrocinadores do projeto. Além 
disso, é por meio destes elementos que se pode ter uma noção da missão no seu 
meio organizacional. Assim sendo, vamos entender especificamente o que são estes 
elementos: 

a) Proposta do projeto: é um documento apresentado aos níveis de gestão ou 
para os patrocinadores que irão aprovar ou rejeitar o projeto. Neste documento 
deverá conter: 

I. Justificavas para desenvolvimento do projeto. 

II. Métodos utilizados no projeto.

III. Estimação para custos. 

IV. Perspectivas para benefícios. 

b) Análise de viabilidade: no estudo de viabilidade serão verificadas as condições 
nas quais o projeto será desenvolvido e, por isso, examina-se a viabilidade econômica 
e financeira, bem como o escopo, tempo, resultados etc. do projeto.  Este estudo 
tem por objetivo compreender se o projeto deverá ser aceito e, assim, prosseguir 
para o desenvolvimento.

A análise de viabilidade envolve diversas técnicas financeiras, 
mercadológicas, operacionais dentre outras que podem demonstrar se 
o projeto é viável ou não. Por exemplo, no projeto para criação de um 
negócio utiliza-se como uma das técnicas o valor presente líquido (VPL) 
para verificar se o negócio é viável financeiramente.

1.2.2 Fase de planejamento 

A fase de planejamento ocorre logo após aceitação do projeto pelos gestores ou  
patrocinadores. É nesta fase que é definido todo o plano de atividades do projeto 
ao longo das demais fases, assim sendo, um dos principais resultados desta fase é o 
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plano de atividade do projeto. 

No planejamento do projeto, é preciso também rever os objetivos e metas que 
se pretende alcançar com o projeto. Esta definição é fundamental para que as 
atividades em cada uma das fases tenham convergências para os objetivos e metas 
definidos no planejamento do projeto.

Nesta fase, além do plano de atividades, são definidos também os seguintes planos:

I. Custos. 

II. Qualidade. 

III. Escopo. 

IV. Tempo.

V. Recursos. 

VI. Ambiental.

VII. Pessoal.

VIII. Comunicações.

IX. Riscos. 

X. Suprimentos.

1.2.3 Fase de execução 

1.2.4 Fase de conclusão

Esta é uma fase para que os planos sejam colocados em prática e, assim, seja 
possível alcançar os objetivos definidos na fase de planejamento. As atividades 
devem ser monitoradas e controladas constantemente para que os objetivos de 
curto e longo prazo possam ser atingidos. Caso contrário, as atividades podem ser 
mal executadas ao longo de todo o projeto.

Se entende que a eficiência de cada atividade tem uma correlação direta e 
positiva com a qualidade dos planos estabelecidos. Logo, a fase de planejamento 
deve ser bem desenvolvida, visto a sua relevância para fase de execução do projeto. 

É nesta fase que são entregues os resultados que foram planejados, o projeto 
no seu todo. É nesta fase, portanto, que se começa os preparativos para encerrar o 
projeto e entregar os seus resultados. As atividades principais desta fase podem ser: 
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a) Descarte dos bens de capital. 

b) Fechamento das possíveis contas bancárias.

c) Fechamento de setores operacionais específicos ao projeto.

d) Análise de desempenho. 

e) Transferências de recursos utilizados no projeto para seus devidos setores.

f) Desenvolvimento de relatórios. 

g) Realizar de reuniões de desempenho.

Com a conclusão do projeto, é possível que continuamente se tenha novas 
avaliações dos resultados para compreender a sua utilidade para organização e/ou 
stackholders. Esta avaliação é importante, pois alguns projetos entregam resultados 
que têm utilidade apenas no curto prazo.

1.3 Análise técnica do ciclo de vida do projeto

Na análise técnica sobre o ciclo de vida, é possível verificar algumas questões 
técnicas que envolvem as fases do projeto, tais como: tempo, custos, recursos etc. 
Em nosso estudo podemos entender as principais fases do projeto para seu ciclo de 
vida, assim com na Figura 2.1, podemos resumir estas fases e também verificar que a 
atividade controle está presente em todos as fases do ciclo do projeto. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.1 | Ciclo de vida do projeto e seu gerenciamento
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Com a Figura 2.1, é possível analisar que o projeto tem seu princípio na iniciação 
e logo passa para as operações, isto é, fases de planejamento e execução e, por fim, 
temos a conclusão do projeto. Ainda é possível observar que a atividade de controle 
está presente em todas as fases do projeto. 

A próxima análise técnica é para relação entre ciclo de vida do projeto e seu 
tempo. A gestão do tempo no projeto tem uma importância ímpar, uma vez que 
no planejamento são estabelecidos os resultados parciais e totais que devem ser 
entregues periodicamente. O Gráfico 2.2 trata do ciclo de vida do projeto em relação 
ao tempo.

Qual é a relevância dos controles no desenvolvimento de 
cada fase do projeto? Como o controle pode ser considerado 
uma das fases do projeto?

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 2.2 | Tempo no ciclo de vida do projeto
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Com o Gráfico 2.2, entendemos a evolução do ciclo de vida do projeto e o 
tempo dispendido nele (tempo acumulado, bem como o tempo restante para seu 
término. Administrar de forma adequada o tempo é fundamental para se entregar os 
resultados planejados. No Gráfico 2.3 há relação entre o ciclo de vida do projeto e 
os seus devidos gastos financeiros. 
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Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 2.3 | Gastos e o ciclo de vida do projeto
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No Gráfico 2.3 há relação entre os gastos acumulados, gastos restantes e o ciclo 
de vida do projeto. A curva dos gastos acumulados é ascendente, uma vez que ao 
passar em cada fase são necessárias novas atividades, bem como os recursos para o 
desenvolvimento do projeto até seu fim (conclusão).

1. Na análise do ciclo de vida de um projeto é possível verificar 
a sua sequência lógica, bem como os fatores relevantes que 
envolvem um projeto. Um fator estratégico na análise de 
projeto é o “Tempo”, assim sendo, é preciso administrá-lo de 
forma adequada para atingir os objetivos do projeto. Deste 
modo, podemos entender que: 

a) Na fase da iniciação temos o maior dispêndio com o tempo.

b) Na fase da execução temos o maior tempo acumulado.

c) O cronograma do projeto não pode ser modificado após o 
planejamento.

d) Embora o tempo seja estratégico, ele não interfere nos 
produtos do projeto.

e) A gestão com maior relevância é para o tempo na condição 
de projetos.
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2. Com o ciclo de vida de um projeto, podemos observar 
os gastos acumulados e restantes de um projeto em cada 
uma das fases ao longo ciclo. Administrar de forma ótima 
os custos, é essencial para não torná-lo dispendioso para os 
seus patrocinadores. Portanto, em relação aos gastos de um 
projeto, é possível entender que: 

a) Conforme o projeto chega ao seu fim, os gastos acumulados 
diminuem.

b) O volume de recursos financeiros diminui à medida que o 
projeto avança nas suas fases.

c) Há uma relação inversamente proporcional entre a 
evolução das fases e os seus gastos.

d) O orçamento de um projeto para gastos é inflexível na fase 
de execução. 

e) A maior e única preocupação com o controle de custos 
está na fase de planejamento.
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Seção 2

Fases do projeto

Introdução à seção

O projeto é composto por fases que irão determinar todo o seu ciclo de vida 
,conforme já estudado na Seção 1 desta unidade de estudos. As fases do projeto 
irão determinar a sequência lógica para o seu desenvolvimento. Por isso, a sua 
compreensão é fundamental para que o gestor do projeto possa ter capacidade 
de administrá-lo de forma eficiente e, com isso, atingir os objetivos e metas 
estabelecidos. 

A administração do projeto terá sua condução por meio de cada uma das fases 
que ele possui, porém, é preciso ressaltar que os projetos têm tipos distintos e, por 
isso, eles podem ter suas particularidades que irão definir as atividades em cada uma 
das fases. 

Os projetos poderão ser classificados em função do seu objetivo. Assim sendo, 
se o objetivo é classificar o projeto considerando o setor de atividade econômica, 
iremos ter projetos nas seguintes áreas: 

a) Setor primário.

b) Setor secundário. 

c) Setor terciário.

Com esta classificação, podemos ter noção de projetos por setores de atividade 
econômica, mas é possível classificar os projetos no âmbito de cada empresa e, 
com isso, podemos classificar os projetos por:  

a) Implantação.

b) Expansão ou de ampliação.

c) Modernização.

d) Localização.
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e) Diversificação.

Com esta classificação, podemos analisar os projetos em âmbito microeconômico 
(sob os aspectos internos da organização). E em função da aplicação e utilidade 
deles para os processos organizacionais. Assim, as classificações são: 

a) Viabilidade. 

b) Final. 

c) Financiamento. 

Compreender as classificações dos projetos é importante para que se tenha 
noção das particularidades que cada tipo pode apresentar ao longo das suas fases. 
Todavia, nossa preocupação inicial será analisar as fases de um projeto em aspectos 
gerais e genéricos para que seja possível estudar os principais elementos que 
compõem cada fase. 

Um projeto é composto por cinco fases que irão elencar as atividades sequenciais 
que deverão ser desenvolvidas ao longo do ciclo de vida do projeto e, com isso, 
cumprir com sua missão segundo os objetivos definidos pelo corpo gestor da 
organização. As fases de um projeto são: 

1. Iniciação. 

2. Planejamento. 

3. Execução. 

4. Controle. 

5. Encerramento.

2.1 Distribuição das fases de um projeto 

Conforme já foi apresentado, um projeto tem cinco fases e seu princípio com 
a iniciação corresponde ao desenvolvimento de um plano para verificação de uma 
oportunidade que surgiu no ambiente interno ou externo da organização e, assim, 
atingir um objetivo. 

A próxima fase é o planejamento que tem por missão organizar todas as atividades 
necessárias para se alcançar o objetivo. Com isso, realiza-se um planejamento para 
os seguintes itens: 

a) Escopo. 

b) Tempo.
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c) Recursos.

d) Custos. 

e) Qualidade. 

f) Ambiental. 

g) Pessoal. 

h) Comunicação. 

i) Riscos. 

j) Suprimentos.

No Quadro 2.1, podemos analisar o projeto por meio das suas fases e suas áreas 
de gestão. Com esta análise, podemos ter uma compreensão inicial das áreas de 
gestão que estão envolvidas em cada fase do projeto.

Quadro 2.1 | Distribuição das fases de um projeto

Gestão/ Fases Iniciação e planejamento Execução Controle Encerramento

Integração
Desenvolvimento do plano do 

projeto
Execução do plano 

do projeto
Controle geral de 

mudanças
X

Escopo
Iniciação

Planejamento do escopo
Definição do escopo

Verificação do escopo
Controle de 

mudanças do escopo
X

Tempo

Definição das atividades.
Sequenciamento das atividades.

Estimativa das durações das 
atividades.

Desenvolvimento do cronograma.

X
Controle do 
cronograma

X

Recursos Planejamento dos recursos.
Recebimento e 
distribuição dos 

recursos
Controle dos recursos Desmobilização

Custos
Estimativa de custos.

Orçamento.
X Controle dos custos X

Qualidade Planejamento da qualidade Garantia da qualidade Controle de qualidade X

Ambiental Planejamento ambiental
Desenvolvimento da 

equipe
Verificação e ações 

corretivas
X

Pessoal
Planejamento da organização do 

projeto.
Aquisição do pessoal.

Disseminação das 
informações

X
Dissolução da 

equipe

Comunicação Planejamento da comunicação. X
Relatórios de 
desempenho

Encerramento 
administrativo

Riscos

Planejamento da gestão dos 
riscos.

Identificação dos riscos.
Avaliação dos riscos.

Planejamento de respostas a 
risco.

Solicitações Controle de riscos X

Suprimento
Planejamento do suprimento.
Planejamento das solicitações

Seleção de fontes
Administração de 

contratos.
X

Encerramento 
de contratos

Fonte: Valeriano (2001, p. 119). 
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2.2 Iniciação e planejamento do projeto 

O nosso estudo irá agrupar as fases de inciação e planejamento, uma vez que elas 
estão intimamente ligadas e, por isso, iremos compreendê-las concomitantemente 
e, assim, analisar a gestão de um projeto nestas fases. Estas duas fases são a abertura 
do projeto, pois elas apresentam o prospecto. 

Para analisar as atividades de iniciação e planejamento do projeto, será necessário 
verificar as áreas de gestão que estão envolvidas. Conforme o Quadro 2.1, as áreas 
envolvidas são:

a) Escopo. 

b) Tempo.

c) Recursos. 

d) Custos. 

e) Qualidade. 

f) Ambiental. 

g) Pessoal. 

h) Comunicação. 

i) Riscos. 

j) Suprimentos.

O nosso estudo terá como foco abordar todas as gestões nestas fases do projeto 
e, assim, analisar as atividades e processos fundamentais em cada uma para iniciação 
e planejamento do projeto.

2.2.1 Gestão da integração 

Nesta gestão, é desenvolvido o plano do projeto que tem por objetivo ser 
uma referência para a execução do projeto, bem como seu controle. Este plano 
servirá de base para o monitoramento do projeto ao longo do seu progresso, além 
disso, no plano, estão descritas todas as hipóteses, restrições e justificativas para o 
desenvolvimento do projeto. 

Os elementos que estão no plano do projeto estão apresentados no Quadro 2.2, 
que também demonstra os processos do plano. O processo de entrada tem como 
elementos centrais o plano de gestão e a política organizacional, pois estão neles as 
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diretrizes para a condição do projeto ao longo do tempo. Além disso, sabe-se que 
cada área de gestão é independente, por isso o plano de gestão merece atenção 
neste processo e é apresentado na gestão integração.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.2 | Elementos do plano de projeto

Processos Elementos

Entradas

Plano de gestão

Política organizacional

Hipótese e restrições

Dados relevantes

Atividades

Metodologia operacional

Habilidade

Sistemas de informação

Resultados
Plano do projeto

Documentos

No processo de recursos, podemos destacar a metodologia operacional 
do projeto, uma vez ela irá determinar todos os métodos e atividades que serão 
empregados para a condução do projeto. Por isso, a metodologia passa a ter um 
destaque no projeto, pois ela irá determinar muitas das operações de um projeto. 

O plano do projeto está no processo de saída e pode ser entendido como a 
integração de todos os planos secundários que existem na organização para um 
objetivo incomum que será a razão (o objetivo está em função de uma oportunidade 
que surgiu no ambiente interno ou externo) para existência do projeto.

2.2.2 Gestão escopo

A definição do escopo do projeto é a fase de iniciação do mesmo, que 
corresponde à reação da empresa para uma oportunidade advinda do mercado ou 
internamente até chegar na formalização do projeto. No escopo estão descritos os 
objetivos e resultados que a organização pretender alcançar e o produto que será 
gerado com o projeto.  

O escopo está dividido em duas partes, sendo a primeira relacionada ao produto 
ou serviço a ser entregue e a segunda ao projeto em si, que irá entregar como 
resultado um produto. Assim sendo, temos: 

I. Escopo do produto: é definição das características do produto ou serviço a ser 
gerado. 

II. Escopo projeto: são os meios pelos quais é possível se alcançar um resultado, 
que neste caso é um produto.
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Na definição do escopo serão detalhadas todas as atividades e gestões que 
são necessárias para se atingir um resultado e, com isso, gerar o produto que foi 
definido no projeto. Uma das atividades é estabelecer a Estrutura de Decomposição 
do Trabalho (EDT). 

Uma EDT poderá ser entendida como uma estrutura de trabalho que deve ser 
executada no projeto e está organizada conforme uma estrutura hierárquica. A EDT 
é uma ferramenta essencial no processo de gestão do projeto para, assim, ter uma 
visão ampla. Além disso, ainda é possível:  

a) Estabelecer meios para organização e coordenação.

b) Definir a quantidade de trabalho.

c) Estimar o tempo para as atividades. 

d) Mensurar os custos das atividades. 

A estrutura de decomposição do trabalho passa ser uma base operacional para 
que seja possível planejar as etapas do projeto, em que é possível descrever os 
subprojetos. Considerando o nível de complexidade e detalhamento do projeto, 
pode-se dividir o projeto em subprojetos e tarefas que permitem melhor definir 
prazos, custos, operações etc.  

Caso prático: Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT)

Para analisar de forma prática a estrutura de decomposição do trabalho, 
iremos utilizar um exemplo para demonstrar a EDT. Suponha que uma loja de 
eletrodomésticos tenha por objetivo comercializar seus produtos por meio de 
uma loja virtual, uma vez que é possível aumentar sua carteira de clientes ao 
longo dos anos. 

Quais preocupações devemos ter na definição do escopo de 
um projeto para criação de uma empresa?
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A administração de loja designa uma equipe para elaboração e gestão do projeto 
para a loja virtual, uma vez que é necessário determinar se este tipo de negócio 
é viável em aspectos econômicos e financeiros. Além disso, é preciso determinar 
todas as atividades até a loja estar em operação para atender aos seus clientes. 

Na gestão de escopo para a loja é definida a EDT e, assim, é possível analisar de 
uma forma ampla e hierárquica as atividades do projeto ao longo do seu processo 
de desenvolvimento. A Figura 2.2 demonstra a EDT para o projeto da loja.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.2 | Estrutura de decomposição do trabalho – loja virtual

Este é um exemplo simples e didático para que seja possível compreender como 
é uma EDT em um projeto. Por meio desta estrutura, temos a capacidade do projeto 
e o produto a ser entregue no todo. Na Figura 2.2, pode-se analisar que uma das 
principais atividades está em analisar a viabilidade do negócio por meio de pesquisas. 

A próxima atividade é a estruturação da loja virtual que tem particularidades 
operacionais, visto que é preciso o desenvolvimento de um sistema operacional que 
venha a ser a base para comercialização em uma loja virtual. Logo depois, será necessário 
ter meios para promover a loja no mercado, ou seja, estratégias de marketing. Por fim, há 
a implementação da loja com a comercialização dos seus produtos.

de
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Conforme Xavier (2005), os dados necessários para planejamento do 
escopo são: descrição do produto do projeto, Project charter, restrições 
e premissas. 

2.2.3 Gestão de tempo 

A gestão de tempo no início e no planejamento do projeto terá como maior 
preocupação a definição de atividades, bem com o seu sequenciamento em função 
de um cronograma que irá determinar o tempo para cada atividade no projeto. Esta 
gestão é essencial para que seja possível alcançar os resultados no tempo e com 
custo padronizados. 

Na fase inicial do projeto, é preciso definir suas atividades elementares e principais, 
por isso, por meio da Figura 2.3 serão apresentados os elementos principais na 
definição das atividades, segundo as entradas, recursos e saídas deste processo. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.3 | Definição das atividades na gestão de tempo

Com a figura 2.3 observa-se que a atividade principal no início do processo para 
a definição das atividades é a estrutura e decomposição do trabalho, pois é por meio 
dela que será possível analisar as atividades no seu todo. No processo de recursos há 
a decomposição das atividades como foco, assim, temos o detalhamento de todas 
as atividades. Nas saídas há uma lista de todas as atividades de forma detalhada no 
projeto.  
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Com a definição das atividades passa a ser necessário realizar o sequenciamento 
das atividades do projeto. Com o sequenciamento, iremos analisar a lógica de 
cada atividade em termos de sequência e tempo. Além disso, pode-se notar os 
pontos em que há sinergia ou são críticos para um projeto. O produto (saída) deste 
sequenciamento é o diagrama de rede do projeto. 

Na Figura 2.4 há um diagrama genérico para atividades em um projeto, bem 
como sua sequência.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.4 | Diagrama de rede do projeto

Com o entendimento do diagrama de rede do projeto, iremos verificar o processo 
de entrada, recursos e saídas para o sequenciamento de atividade.  

a) Entrada:

• Lista de atividades -  deve conter todas as atividades necessárias para a condução 
do projeto. 

• Descrição do produto - características e propriedades do produto que será 
gerado com o projeto.

• Hipóteses e restrições – refere-se ao tempo necessário correspondente à cada 
atividade do projeto.

b) Atividades: 

• Métodos – é a metodologia de cada trabalho e estão associados ao tempo de 
cada atividade. 

• Modelos de rede – são as estruturas de rede para sequência lógica das atividades 
em função do seu tempo.
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c) Resultados: 

• Diagrama de rede -  esta será a saída para o sequenciamento de atividade, uma 
vez que por meio do digrama é possível analisar a sequência lógica das atividades.

• Atualização das atividades – realiza-se também uma atualização das EDT para 
que os tempos das atividades sejam ajustados. 

Com as atividades definidas e seu sequenciamento determinado, é preciso 
desenvolver um cronograma para as atividades. No cronograma estarão todos os 
períodos de início e término para cada atividade no projeto. Com o cronograma será 
possível articular: 

1. Diagrama de rede do projeto. 

2. Duração das atividades. 

3. Calendário do projeto. 

Assim, está definida a gestão de tempo para a fase de iniciação e planejamento 
de um projeto. A maior o objetivo foi definir as atividades em função do seu tempo 
para elencar uma sequência lógica das atividades.

2.2.4 Gestão de recursos 

Esta é uma gestão de suma relevância para que o projeto tenha uma ótima 
condução em sua operação, uma vez que são definidos todos os recursos 
necessários para o projeto, tais como: 

a) Ferramentas. 

b) Máquinas. 

c) Pessoal. 

d) Softwares. 

Com esta gestão são definidas as quantidades necessárias para cada recurso e 
como eles serão utilizados no projeto. Caso um recurso não esteja à disposição 
ou sua estimação seja errônea, isto poderá comprometer o resultado final do 
projeto, por isso, a gestão de recurso tem um papel relevante. 

O planejamento de recursos passa ser uma tarefa importante nesta fase para 
que os resultados sejam atingidos com sucesso. Os elementos que compõem o 
processo de planejamento de recursos são: 
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a) Entrada: são apresentados os recursos disponíveis para a execução do 
projeto, segundo o escopo e, assim, a sua estrutura de trabalho. Os elementos 
da entrada são: 

• EDT. 

• Dados históricos. 

• Apresentação do escopo. 

• Recursos disponíveis.

b) Recursos e atividades: este processo está centrado na habilidade e 
conhecimento dos envolvidos nos projetos como especialistas que irão conduzir 
o projeto e toda sua equipe. 

c) Saídas:  para este processo serão apresentados os recursos necessários 
em termos de quantidade e especificações para o desenvolvimento do projeto. 
Caso estes recursos não sejam suficientes para o projeto, é preciso desenvolver 
um processo de aquisição para estes recursos. Ainda, neste processo, há o plano 
de recursos que define o período de entrada do recurso no projeto, bem como 
o seu usuário por atividade.

2.2.5 Gestão de custos

Esta é uma gestão que está preocupada em estimar os custos das atividades do 
projeto e mantê-las dentro do padrão que foi determinado no orçamento. A gestão 
de custos tem sua relevância, pois é preciso ter um dimensionamento dos custos de 
forma que a organização possa ter eficiência na condução do projeto. 

O processo de estimação dos custos deverá considerar as atividades, recursos e 
tempo necessários para o projeto. Além disso, é preciso ter modelos e métricas para 
a adequada estimação dos custos. Os elementos de cada processo para estimação 
dos custos são: 

a) Entradas: os custos têm sua origem nos recursos necessários para o projeto 
e no tempo de uso de cada recurso. Esta análise advém do relatório dos recursos 
necessários para a condução das atividades. Com esta estimação inicial estabelece-
se as taxas de custos que poderão ser determinadas por unidade de trabalho. 
Quando não há uma estimativa exata, é possível estabelecer parâmetros que irão 
servir de base para determinação das taxas. 
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Com as estimativas e taxas para os custos, é possível elaborar o plano de contas 
do projeto. Neste plano estarão discriminados os custos e as despesas para cada 
item gerado visto que é necessário apresentar todos os gastos à contabilidade da 
empresa, bem como servir de base para demonstrar a viabilidade econômica e 
financeira. 

b) Atividades:  neste processo utiliza-se métodos e técnicas de custeios conforme 
as especificidades dos projetos para que se tenha uma estimativa de custos de 
acordo com a realidade do projeto. Assim sendo, os custos podem ser estimados 
por critérios de custeios, como: número de ordens de produção; hora de trabalho; 
número de lotes recebidos etc. 

c) Resultados: como saídas deste processo podemos citar as estimativas de 
custos que estão em função das atividades que envolvem o projeto. Cabe ressaltar 
que é importante incluir uma margem adicional nos custos do projeto, pois em 
muitos casos os custos podem se modificar ao longo do trabalho ou surgir trabalhos 
imprevistos. Com a estimativa realizada tem-se o plano da gestão de custos que irá 
demonstrar como os custos serão gerenciados.

2.2.6 Gestão da qualidade 

A gestão da qualidade em projeto tem um papel estratégico, uma vez que a 
qualidade é um requisito mínimo e competitivo para a maioria dos casos em projeto 
e, por isso, determinar a política, sistema e padrões de qualidade pode garantir ou 
não o sucesso do projeto. 

Na fase do planejamento do projeto, é estruturado um plano para gestão da 
qualidade que servirá como um guia para a condução dos processos dentro do 
projeto. Uma das principais entradas do planejamento é a política de qualidade que 
irá definir as diretrizes gerais da qualidade. 

A política de qualidade em um projeto e nas organizações define em âmbito 
macro todas as diretrizes para qualidade nos processos organizacionais. Assim, esta 
política está preocupada em garantir a qualidade dos recursos utilizados no projeto 
para que todos os resultados e objetivos sejam alcançados, conforme o que foi 
definido na fase de planejamento.  

No que tange aos recursos e atividades do planejamento da qualidade, devemos 
destacar os seguintes elementos: 

a) Análise custo/benefício: é preciso conhecer a dimensão dos custos pelos 
resultados que poderão ser alcançados, visto que a qualidade poderá ser alcançada 
por diversos meios. Assim sendo, é preciso analisar os benefícios de cada alternativa 
para se obter a qualidade. 
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2.2.7 Gestão da ambiental 

O processo de planejamento ambiental tem por objetivo desenvolver um plano 
de gestão ambiental que irá estruturar a política ambiental, bem como outros meios 
para que se possa garantir a sustentabilidade dos recursos naturais no meio ambiente. 

b) Benchmarking: o projeto precisa ter referência para comparação, assim pode-
se analisar seus resultados de forma relativa e, com isso, analisar se o projeto segue 
um padrão eficiente ou não. 

c) Desdobramento da função qualidade: este é um instrumento que define os 
requisitos mínimos de qualidade para o projeto por meio de mapeamentos. Estes 
requisitos estão em função das necessidades de cada cliente ou stackholder para 
o projeto. Assim com a DFQ, o projeto está orientado para atender aos requisitos 
que satisfazem às necessidades dos clientes e, por isso, a organização deverá estar 
envolvida em prol do alcance destes requisitos.

d) Custos da qualidade: são apurados os custos para se obter qualidade segundo 
os requisitos da qualidade já estabelecidos. É importante também levantar os custos 
do retrabalho com as atividades que não venham atender às conformidades.

No processo de saída do planejamento, temos o plano da gestão da qualidade 
como o principal produto. Este plano é um documento que define como toda a 
equipe do projeto irá colocar em prática a política da qualidade, ou seja, a estrutura 
organizacional, as responsabilidades, os procedimentos, os processos e os recursos 
para se ter gestão da qualidade. Além disso, temos os demais elementos: definições 
operacionais, lista de verificação e entradas para outros processos. 

No Quadro 2.3 temos todos os processos de planejamento da qualidade e seus 
devidos elementos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.3 | Planejamento da qualidade

Processos Elementos

Entradas Política da qualidade

Atividades

Análise custo/beneficio

Benchmarking

Diagramação

Desdobramento da função qualidade – DFQ

Custos da qualidade

Resultados

Plano da qualidade

Definição operacional

Lista de verificação
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No processo da entrada do planejamento ambiental, temos a política ambiental 
que irá definir todas as operações necessárias para atender aos requisitos que 
envolvem a gestão ambiental no projeto. Assim sendo, nesta política deverão ser 
consideradas todas as necessidades dos clientes, além da legislação, normas e 
regulamentos ambientais. 

Nos recursos para a atividade da fase do planejamento para a gestão ambiental 
os elementos são: análise de custo-benefício que irá definir os meios eficientes para 
o desenvolvimento da gestão ambiental; benchmarking para que se tenha padrões 
relativos na elaboração do plano e, por fim, análise de especialista, para avaliar o 
plano de forma criteriosa. 

No processo de saída do planejamento, temos o plano da gestão ambiental 
como principal resultado/produto. Este plano servirá para estabelecer: 

a) Responsabilidade por áreas de atividade. 

b) Auditorias. 

c) Medidas preventivas e corretivas.

d) Documentos necessários para gestão.

Por fim, ainda temos as listas de verificação para a gestão ambiental que são uma 
forma de acompanhar o plano de gestão ambiental e realizar suas atualizações ao 
longo do tempo.

2.2.8 Gestão de pessoas 

O planejamento de pessoal consiste em analisar a quantidade necessária 
de pessoas para o desenvolvimento do projeto, além de suas suas habilidades e 
competências necessárias para alcançar os resultados e requisitos definidos no 
escopo. 

No processo de entrada no planejamento de pessoal pessoal os elementos 
são: as interfaces do projeto; os requisitos de pessoal para se alcançar os objetivos 
do projeto; e as restrições, mas esta é uma entrada que deve ser observada com 
cuidado, pois é preciso analisar as restrições legais, trabalhistas, culturais, religiosas 
etc. para os recursos humanos. 

No processo de recursos e atividade, temos como primeiro elemento os 
modelos que irão determinar os padrões para cada tipo de projeto. Por conseguinte, 
há práticas em recursos humanos que são aplicadas aos projetos para que seja 
possível administrar o projeto de forma adequada ao quadro de pessoal que já está 
estabelecido na organização. 
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A terceira entrada no projeto é a teoria organizacional, que deve ser conhecida 
pelos gerentes do projeto para que possam conduzir o projeto em sincronia com 
as demais atividades da empresa e atender aos requisitos do projeto para o seu 
sucesso. 

Por fim, há as partes interessadas, ou seja, analisar as necessidades para custos, 
prazos, qualificações, disponibilidades em relação ao pessoal.  O último processo da 
fase de planejamento são as saídas, tais como: 

a) Atribuição de funções e reponsabilidade: são definidas as funções e 
responsabilidade para cada um envolvido na condução do projeto. Assim, é elaborada 
uma matriz de responsabilidades que define as responsabilidades por cada indivíduo 
em cada uma das fases do projeto. 

b) Estrutura de composição organizacional (EDO): é uma demonstração gráfica 
que apresenta as conexões dos indivíduos de uma equipe por meio das funções. 
Esta passa ser uma estrutura na forma de organograma que apresenta, além das 
ligações por funções, a hierarquia do pessoal. 

c) Documentação complementar: com dados em relação ao pessoal do projeto 
e as medidas a se tomar em caso de situações adversas, necessidade de treinamento, 
restrições etc. 

Nesta fase, além do planejamento de pessoal, temos também que analisar a 
necessidade de contratação de pessoal, que poderá ser realizada dentro ou fora da 
organização para  que se tenha condições para atender aos requisitos elementares 
do projeto e que serão fundamentais para garantir uma perfeita execução.

2.2.9 Gestão da comunicação 

O processo de planejamento da comunicação envolve os requisitos para a 
comunicação, bem como suas tecnologias necessárias. Além disso, define-se as a 
hipóteses e restrições. Por conseguinte, analisa-se todos os envolvidos e, por fim, 
é elaborado o plano da gestão da comunicação. Todos estes elementos envolvem 
o processo de planejamento, assim sendo, iremos analisá-los segundo os seus 
processos.  

a) Processo de entradas:

No processo das entradas, é preciso analisar inicialmente os requisitos das 
comunicações, ou seja, informações internas e externas que sejam inerentes ao 
projeto. Estas informações serviram de base para o planejamento das atividades e 
para a tomada de decisão. Ao se tratar de comunicação na fase de planejamento, 
é preciso também verificar as tecnologias da informação que estão disponíveis na 
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organização, uma vez que o projeto irá necessitar de um fluxo de informações 
simétrico e um banco de dados que apoie o seu planejamento. Por isso, é preciso 
também considerar as restrições e hipóteses para a comunicação. 

b) Atividades: 

O principal elemento no planejamento das comunicações é a análise das 
partes interessadas. Coletar as informações das partes interessadas no projeto é 
fundamental para que se possa definir os requisitos do projeto que irão suprir as 
necessidades de todos os interessados. 

c) Resultados: 

Na fase de planejamento das comunicações, o plano de gestão das comunicações 
é o principal elemento para saída deste processo. Neste plano estarão contidos: 
estrutura para coleta, armamento, detalhamento, formato, conteúdo, acesso para 
informações.

2.2.10 Gestão de riscos

O planejamento de riscos tem missão de definir uma gestão de riscos adequada 
ao tipo de projeto, com isso, nesta fase, além de estabelecer um planejamento 
para riscos, é preciso: identificar, avaliar, quantificar e planejar respostas aos riscos 
que estão envolvidos no projeto. Desta forma, vamos analisar estas atividades que 
envolvem a fase de planejamento na gestão de riscos.

a) Processo de planejamento dos riscos: 

Como entrada do processo de planejamento dos riscos, temos o plano 
do projeto que demonstra as especificações do projeto. Em seguida, há as 
habilidades e experiências em gestão de riscos que estão associadas às atribuições 
e responsabilidade predefinidas. Por fim, existem os modelos e padrões para o 
planejamento da gestão de riscos que servirão de base para estabelecer as tolerâncias 
ao risco. 

No processo de recursos e atividades, o principal elemento são as reuniões de 
planejamento para que o projeto esteja adaptado aos riscos inerentes a ele. Nestas 
reuniões é importante a participação de todos os indivíduos que fazem parte do 
projeto desde o corpo de gestão até o corpo operacional. 

O plano da gestão dos riscos é o principal elemento do processo de saída na 
fase de planejamento do projeto. No plano da gestão de riscos estão contidas 
as metodologias; as atribuições e responsabilidades para todos os envolvidos no 
projeto; reciclagem que estabelece as atualizações da gestão de risco; pontuações e 
interpretações para os modelos de riscos; limites aceitáveis para os riscos do projeto 
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e modelos que serão utilizados na gestão de riscos. 

b) Processo de identificação dos riscos: 

Para este processo, o objetivo é levantar as possibilidades para que o risco venha 
a ocorrer, bem como identificá-lo e documentá-lo. Assim sendo, este processo 
tem atividades desde o princípio do projeto até seu encerramento. Portanto, vamos 
analisar os elementos que compõem suas entradas, atividades e resultados. 

I. Entradas: 

• Plano de gestão dos riscos. 

• Dados. 

• Resultados de outros planos. 

• Níveis de riscos. 

II. Atividades: 

• Revisão dos documentos. 

• Técnicas para levantamento de informações. 

• Analisar hipóteses ameaças. 

• Análise SWOT.

• Diagramação.

III. Resultados: 

• Condições de riscos. 

• Sintomas para riscos. 

• Entrada para demais processos.  

c) Processo de avaliação dos riscos 

Este é um processo qualitativo para identificação dos riscos e para categorizá-
los pelos efeitos que podem gerar ao longo do projeto. Assim, esta análise busca 
verificar as características de risco e seus efeitos e, com isso, determinar formas para 
quantificá-los e ter respostas para cada um. Vamos apresentar as entradas, atividades 
e resultados deste processo.

I. Entradas: 

• Plano da gestão dos riscos. 



Etapas da elaboração de um projeto

U2

80

• Identificação dos riscos. 

• Status do projeto. 

• Tipo do projeto. 

• Confiabilidade dos dados.

II. Atividade: 

• Estabelecer a escala e matriz de probabilidade à riscos. 

• Definir tendências para riscos.

• Avaliar as hipóteses e restrições para o projeto. 

III. Resultados: 

• Categorização dos riscos. 

• Riscos priorizados. 

• Relação de todos os riscos.

d) Processo de quantificação dos riscos. 

Este é um processo quantitativo que irá medir os riscos por meio de medidas 
probabilísticas e do seu efeito sobre os resultados que o projeto pretende alcançar 
no curto e longo prazo. Deste modo, é possível tomar decisões diante dos riscos 
que estão embutidos no projeto. O processo de quantificação dos riscos terá: 

I. Entradas: 

• Plano da gestão dos riscos. 

• Categoria de riscos. 

• Dados e informações. 

• Análises dos especialistas.

• Resultados de outros planos. 

II. Atividades:

• Entrevistas. 

• Diagnóstico de sensibilidade. 

• Processo decisão. 
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• Simulações. 

III. Saídas: 

• Resultados dos riscos priorizados.

• Probabilidade da ocorrência dos ricos. 

• Reservas de contingência. 

d) Processo de planejamento de resposta a risco.

Este processo de planejamento de resposta a risco irá alocar a responsabilidade 
em pessoas ou grupos que, por meio de técnicas específicas, irão tomar ações/
respostas para cada risco que está presente no projeto. As respostas aos riscos 
podem ser classificadas em função de ações, tais como: 

I. Defesa.

II. Transferência. 

III. Minimização.

IV. Aceitação. 

Estes são os elementos na fase de planejamento do projeto para gestão de 
riscos, assim como, como os demais, merecem uma importância ímpar, pois os 
riscos podem comprometer o sucesso do projeto para os resultados que pretende 
alcançar ao longo do tempo.

2.2.11 Gestão de suprimentos 

O planejamento de suprimentos irá definir as fontes de recursos para condução 
e desenvolvimento do projeto. Por isso, este é um planejamento que visa analisar as 
quantidades dos recursos, onde e onde eles poderão ser adquiridos. Vamos analisar 
o processo de planejamento pelo processo de entrada, atividades e resultados. 

a) Entradas: no processo de entrada, temos como primeiro elemento a 
declaração, escopo e produto e, assim, verifica-se todos os produtos e serviços 
necessários para o projeto. Assim, define-se a demanda por serviços (elemento 
que está no processo de entrada) que devem ser contratados para o projeto (isto 
é, contratos do projeto). Outro elemento deste processo é a condição do mercado 
que revela aspectos estruturais e conjunturas do mercado para o projeto. Por fim, 
temos outros resultados de planejamento, hipóteses e restrições para o projeto. 

b) Atividades: para este processo, podemos destacar os seguintes elementos: 
análise da produção de recursos que irá estudar a possibilidade da produção 
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interna ou externa nos recursos necessários para o projeto; análise especializada 
dos principais especialistas da área do projeto para que se possa tomar as melhores 
decisões possíveis para projetos; e a seleção de contratos por meio dos preços dos 
bens e serviços. 

c) Resultados: o principal elemento é o plano da gestão de suprimento que irá 
determinar as condições de suprimento no que tange à aquisição de recursos, bem 
como as suas quantidades e as formas de aquisição destes recursos.

2.3 Execução do projeto 

Com o entendimento das primeiras fases do projeto (iniciação e planejamento), 
agora podemos seguir para próxima fase, isto é, a execução, que demonstra como 
será a condução do projeto ao longo das suas atividades para alcançar os objetivos 
e resultados determinados na fase de planejamento. 

A fase de execução do projeto será estudada por meio das gestões que 
compreendem esta fase, tais como: integração, escopo, recursos, qualidade, pessoal, 
comunicações e suprimentos. Assim sendo, iremos analisar todas as atividades de 
execução que envolvem estas gestões.

2.3.1 Gestão integração 

Na gestão da integração, temos a execução do plano do projeto, que já foi 
elaborado pela administração da organização, juntamente com os gerentes do 
projeto. Com o plano do projeto pronto, é possível colocá-lo em prática com o 
apoio das demais áreas de gestão envolvidas. 

 A análise da execução do projeto será por meio dos componentes que envolvem 
seu processo, sendo eles: 

a) Entradas: o primeiro e principal elemento deste processo é o plano do projeto 
que serve como diretriz básica para o desenvolvimento do projeto, assim sendo, ele 
passa a ser um documento orientador das atividades do projeto. Outro elemento são 
os documentos complementares que podem suprir o plano do projeto com algumas 
informações e dados. Por fim, há as chamadas ações corretivas e preventivas para 
permitir que o projeto tenha uma ótima condução em seus fluxos. 

b) Atividades: as habilidades e conhecimento dos gerentes são o primeiro 
elemento deste processo e também um elemento critico pois em muitos casos, o 
sucesso parcial do projeto depende das habilidades e conhecimentos daqueles que 
conduzem e tomam decisões no projeto. 
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O sistema de autorização da atividade é outro elemento que faz parte deste 
processo. É por meio deste sistema que as atividades são autorizadas em uma 
sequência cronológica e lógica no projeto. Ainda temos as análises de tendência e 
desempenho como mais um elemento e que servem para realizar ajustes do projeto 
para que possa atender às necessidades de todos os envolvidos. Por fim, há um 
sistema de informação que alimenta o projeto com informações e armazena dados 
e informações operacionais e estratégicas. 

c) Resultados: neste processo há os principais resultados que foram desenvolvidos 
no projeto. O resultado das atividades é o princípio deste processo que irá apresentar 
os bens e serviços que são resultado do trabalho em cada atividade. A documentação 
destes resultados será formalizada em um relatório de desempenho (elemento 
do processo), como finalizar os pedidos de mudanças que surgem em função da 
necessidade de alterações do escopo do produto, por exemplo.

2.3.2 Gestão do escopo 

2.3.3 Gestão de recursos

Na fase de execução, devemos verificar o escopo do projeto para analisar se o 
requisito estabelecido será atingido, bem como se os stackholders irão aceitá-lo. 
Por isso, o processo de verificação acontece conforme cada atividade se encerra.  
Vamos analisar o processo de verificação do escopo com suas entradas, atividades 
e resultados. 

a) Entrada: o primeiro elemento do processo é o resultado das atividades 
proveniente do plano do projeto. A segunda e última entrada deste processo é a 
documentação do produto que pode ser entendido como o registro das normas, 
propriedades e especificações para o produto. 

b) Atividades: a principal atividade é a inspeção que vem a ser uma atividade de 
medição e verificação dos padrões e propriedades do produto. O objetivo desta 
atividade é analisar se o produto está em conformidade, segundo a definição do 
seu escopo no plano do projeto. É preciso salientar que faz-se utilizar recursos 
adequados para realizar a atividade de inspeção. 

c) resultados: é o aceite do produto pelas partes integrantes do projeto, ou seja, 
todos os indivíduos internos e externo à organização e que estão envolvidos com 
o projeto. O aceite do produto com seus requisitos é um meio para seguir com a 
execução do projeto ou para realizar adequações.

Para a gestão de recursos, devemos estudar o recebimento e distribuição destes 
recursos, na fase de execução do projeto. Este processo compreende as formas de 
recebimento dos recursos (objetos) necessários para o desenvolvimento do projeto. 
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Os elementos que compreendem este processo estão apresentados no Quadro 
2.4:

Com o Quadro 2.4, é possível analisar os elementos que compõem o processo de 
entrada que tem como elementos os recursos essenciais e o plano de recursos para 
o projeto. Nas atividades há o processo de negociação de recursos e sua aquisição 
e a política organizacional. Nos resultados deste processo há o recebimento e a 
distribuição de recurso e a matriz de responsabilidades. 

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.4 | Gestão de recursos para execução

Entradas Atividades Resultados

- Recursos essenciais 
- Plano de recursos

- Negociação
- Aquisições 
- Política organizacionais 

- Recebimento e distribuição de 
recursos;
-Matriz de responsabilidades

2.3.4 Gestão da qualidade

Nesta gestão, temos a garantia da qualidade como foco central para a fase 
de execução do projeto. A garantia da qualidade consiste em entregar o produto 
nas conformidades estabelecidas em seu escopo, bem como atender a todos os 
requisitos que os envolvidos com o projeto estabeleceram como essenciais. 

Os componentes do processo para entrada na garantia de qualidade nesta fase 
do projeto são: 

a) Plano da gestão qualidade. 

b) Definições operacionais. 

c) Resultado do controle da qualidade. 

Para o processo de atividade da garantia de qualidade para fase de execução 
do projeto, temos seguintes elementos: recursos e atividades de planejamento 
da qualidade e auditorias da qualidade. Estes elementos compreendem o que é 
necessário para garantir a qualidade dos entregáveis e o processo de inspeção. No 
processo de resultado, temos como principal saída a melhoria da qualidade que 
reflete os resultados positivos para geração do produto a ser entregue no projeto.

2.3.5 Gestão de pessoal

Na execução do projeto, é preciso ter uma preocupação especial com o 
desenvolvimento da equipe, uma vez que os recursos humanos têm um papel de 
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suma relevância para que o projeto possa atingir seus objetivos e meta a curto e 
longo prazo. Assim sendo, não devemos pensar no desenvolvimento pessoal apenas 
para os membros da equipe do projeto e sim para todos aqueles que de alguma 
forma estão envolvidos. 

No processo de entrada da gestão de pessoal: temos os seguintes elementos: 
plano para gestão dos recursos humanos, plano do projeto, alocação do pessoal e 
relatórios de desempenho. Estas entradas advêm de etapas anteriores e irão servir 
para que o gestor do projeto possa ter elementos e meios para desenvolver sua 
equipe.

O segundo processo importante é das atividades que tem por missão: construir 
as equipes de trabalho e reconhecimento das habilidades gerenciais. Estes 
elementos são fundamentais para que se tenha o perfeito desenvolvimento do 
pessoal no projeto. Além disso, outro elemento importante deste processo são os 
treinamentos, pois por meio deles é possível capacitar o pessoal e desenvolver as 
atividades específicas inerentes ao projeto. 

Por fim, temos o processo dos resultados que tem como elemento focal o 
processo do desempenho individual e da equipe de trabalho. Assim, se analisa 
como foi o comportamento e o desempenho da equipe para aquelas atividades 
importantes ao projeto. Por isso, outro elemento importante é a coleta de dados 
para que se possa realizar uma avaliação de desempenho.

2.3.5 Gestão da comunicação 

A gestão da comunicação nesta fase do projeto tem por princípio disseminar a 
informação com todas as partes internas e externas da organização, pois simetria 
de informações é essencial para que todos tenham a noção exata de quais são os 
objetivos, metas e resultados que o projeto pretende atingir em âmbito organizacional. 
Além disso, é preciso ter as informações organizadas e acessíveis para que se possa 
tomar decisões rápidas e ótimas no projeto.

Na disseminação das informações, temos os processos de entrada, atividades e 
resultados, da mesma forma que as outras gestões e fases. No quadro 2.5 temos os 
processos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.5 | Processo de disseminação das informações

Entradas Atividades Resultados

Plano do projeto
Plano das comunicações

Sistemas de informações para 
comunicação

Habilidades para comunicação

Documentos do projeto
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Com o Quadro 2.5, é possível notar que o processo de entrada envolve o plano 
do projeto como um todo, bem como o plano das comunicações. Já o processo da 
atividade tem como elementos centrais um sistema de disseminação e recuperação 
das informações, isto é, um sistema de informações para comunicação no projeto. 
Por fim, o principal  resultado são os documentos que o projeto pode gerar. 

2.3.6 Gestão dos suprimentos

2.3.6.1 Solicitações 

Na gestão de suprimentos há três processos essenciais, sendo eles: solicitações, 
seleção e contratos. Deste modo, iremos analisar cada um destes processo para 
que seja possível observar as responsabilidades desta gestão na fase de execução 
do projeto. 

O processo de solicitações tem como objetivo receber as propostas dos 
fornecedores para o projeto. Assim sendo, na entrada deste processo temos os 
seguintes elementos: as solicitações documentadas e a seleção de fornecedores. 
No processo de entrada são levantados as solicitações e fornecedores qualificados 
para atender ao projeto. 

No processo da atividade, o elemento são as reuniões com fornecedores para 
que seja possível alinhar as solicitações da organização com a capacidade dos 
fornecedores e, assim, definir como podem ser os contratos de suprimentos. No 
fim deste processo, temos a divulgação das exigências para os contratos (nesta 
divulgação pode-se informar o valor dos contratos, bem como os recursos que são 
fornecidos).

No processo de resultados são apresentadas as propostas (elemento do 
processo) pelos possíveis fornecedores do projeto. Estas propostas deverão estar 
de acordo com as exigências do projeto para prazo, valor, formas de recebimento e 
pagamento, características e propriedade dos recursos e outros.

2.3.6.2 Seleção 

Este processo é destinado à seleção dos fornecedores por meio das suas 
propostas enviadas. Logo, neste processo as propostas serão avaliadas segundo as 
especificações definidas pelos gestores do projeto, tais como: formas do produto, 
valor, prazo etc. Assim, a seleção ocorrerá por meio destas especificações. 

No processo de entrada da seleção, temos como elemento central a política 
da organização (requisitos e competências necessárias) para contratação de 
fornecedores. Por outro lado, no processo de atividade, temos negociação como 
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um dos elementos importantes, por meio dela pode-se estabelecer contratos que 
beneficiem as duas partes. 

No processo de resultado, temos a formalização do contrato que por meio de 
cláusulas irá definir os direitos e deveres de cada uma das partes para o processo 
de suprimentos. Com este contrato, pode-se iniciar imediatamente o suprimento 
daqueles recursos necessários à organização.

2.3.6.3 Contratos 

Neste processo, temos a administração dos contratos do projeto para suprimentos 
de recursos necessários que serão ofertados pelos fornecedores. Por isso, o objetivo 
neste processo é que os contratos sejam cumpridos e, por isso, é preciso monitorá-
los, a fim de que todos os recursos sejam entregues conforme as especificações 
contratadas.

No processo de administração dos contratos, temos os seguintes elementos em 
cada um dos processos: 

a) Entradas: contratos, pedidos e faturas.

b) Atividades: controle de mudanças, análise desempenho e meios pagamentos. 

c) Resultados: ordens de pagamentos

2.4 Controle do projeto 

Esta é uma fase do projeto em que se realiza o controle das principais atividades 
que envolvem o projeto ao longo do seu ciclo de vida. Assim, o processo de controle 
está presente desde o princípio do projeto até seu fim para que seja possível atingir 
todas as metas, objetivos e resultados planejados. Deste modo, iremos analisar o 
controle em cada uma das gestões do projeto.

2.4.1 Gestão de integração 

Na gestão de integração, iremos analisar o controle geral das mudanças, uma vez 
que ao longo do projeto podem ocorrer mudanças em relação a prazos, objetivos, 
metas etc. Estas mudanças devem ser controladas, bem como documentadas no 
projeto para que se tenha um processo de formalização das mudanças.

O processo de controle geral das mudanças pode ser observado no Quadro 2.6 
que demonstra as entradas, atividades e resultados, e seus respectivos elementos.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.6 | Controle das mudanças

Quadro 2.7 | Controle das mudanças

Entradas Atividades Resultados

Plano do projeto 
Solicitação de mudanças  

Controle geral das mudanças 
Métricas para desempenho 
Reanálise do planejamento 

Atualização do projeto 
Correções 
Curva de aprendizado

Entradas Atividades Resultados

Estrutura de Decomposição do 
Trabalho (EDT)
Plano do escopo
Solicitação de mudanças  

Controle geral das mudanças do 
escopo
Métricas para desempenho 
Reanálise do planejamento  

Atualização do escopo
Correções 
Curva de aprendizado

2.4.2 Gestão do escopo 

Nesta fase, é preciso definir as possíveis mudanças que podem ocorrer no 
escopo do projeto, pois elas podem interferir diretamente nas principais atividades 
de trabalho, bem como nos resultados a se alcançar para o projeto. Logo, controlar 
estas mudanças passa a ter um cárter estratégico para o desenvolvimento do projeto. 

No Quadro 2.7, temos o processo de controle das mudanças no escopo e os 
elementos componentes para as entradas, atividades e resultados.

2.4.3 Gestão do tempo 

2.4.4 Gestão de recursos

Administrar o tempo de forma adequada é essencial para que se possa atingir os 
resultados dentro dos períodos planejados. Porém, qualquer alteração nos prazos 
interfere no fluxo de trabalho do projeto, por isso o tempo precisa ser controlado 
para que as atividades tenham um fluxo ideal e, assim, se entregue os resultados 
prometidos.  O Quadro 2.8 demonstra o processo de controle do tempo.

Os recursos precisam ser administrados e controlados de tal forma que possam 
garantir o desenvolvimento das atividades do projeto. Este controle deve estar 
orientado de modo a garantir que os recursos tenham as propriedades suficientes 

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.8 | Controle do tempo

Entradas Atividades Resultados

Cronograma do projeto
Solicitação de mudanças
Plano do cronograma

Controle geral das mudanças do 
cronograma
Métricas para desempenho
Reanálise do planejamento

Atualização do cronograma
Correções
Curva de aprendizado
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para os requisitos do projeto. No Quadro 2.9, temos o processo de controle dos 
recursos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.9 | Controle do tempo

Entradas Atividades Resultados

Matriz de responsabilidades
Plano dos recursos

Relatório de desempenho
Sistema de gerenciamento do 
projeto

Realocação dos recursos
Correções
Curva de aprendizado

2.4.5 Gestão de custos 

O processo de controle dos custos tem um papel relevante, uma vez que é 
preciso executar o projeto dentro do que está planejado como orçamento. Assim, 
as principais atividades para o controle dos custos são: 

- Acompanhar a evolução dos custos no projeto.

- Levantar e medir os desvios em relação ao previsto nas linhas de base. 

- Prevenir mudanças nas linhas de base sem as devidas autorizações. 

- Efetuar as correções e mudanças necessárias conforme o plano de gestão os 
custos. 

- Informar as mudanças formais às partes (VALERIANO, 2001, p. 228)

2.4.6 Gestão da qualidade 

A qualidade, conforme já estudado, tem sua importância para que o projeto 
entregue os resultados, conforme as especificações dos gerentes do projeto ou da 
alta administração da organização. O controle da qualidade tem como atividade 
principal a prevenção de ocorrências que possam interferir nas conformidades do 
projeto e, assim, evitar retrabalhos que podem aumentar os custos do projeto. No 
Quadro 2.10 podemos notar o processo de controle da qualidade.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.10 | Controle da qualidade

Entradas Atividades Resultados

Plano da qualidade
Itens de verificação

Inspeções
Medições
Análise de tendências

Processos de melhoria
Lista de verificação
Processos ajustados
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2.4.7 Gestão ambiental 

2.4.8 Gestão da comunicação 

Com a gestão ambiental, busca-se verificar o projeto ao longo de processos e se os 
requisitos ambientais estão sendo cumpridos. Além disso, toma-se ações corretivas 
para que o plano de gestão ambiental seja cumprido conforme o planejamento 
realizado. O processo de verificação e controle ambiental está no Quadro 2.11. 

O processo principal desta gestão é coletar e gerar relatórios de desempenho 
dos trabalhos realizados e, com isso, observar a consistência dos resultados. 
Ainda é possível, por meio dos relatórios, analisar os recursos utilizados para o 
desenvolvimento das atividades e alcance dos resultados parciais ou finais. Segundo 
Valeriano (2001), os principais relatórios são: 

a) Relatórios de situação.

b) Relatórios de progresso.

c) Prognósticos.

Desta forma, a gestão de comunicação nesta fase do projeto está preocupada em 
gerar e distribuir relatórios de desempenho para todas as partes, internas e externas 
às organizações, envolvidas no projeto.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.11 | Controle ambiental

Entradas Atividades Resultados

Plano ambiental
Análise dos trabalhos

Verificação
Inspeções
Auditorias

Processo de melhorias
Correções
Curva de aprendizado

2.4.9 Gestão do risco 

A gestão de risco está voltada para a análise de atividades que estão sendo 
desenvolvidas para conceder respostas aos riscos que envolvem o projeto e, somado 
a isso, verifica também se todos trabalhos estão conforme está no planejamento do 
projeto. O processo de controle de risco está representado no Quadro 2.12.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.12 | Controle das mudanças

Entradas Atividades Resultados

Plano de risco
Respostas ao risco
Análise dos riscos

Verificações
Análise de padrões
Revisões ao risco
Respostas adicionais ao risco

Planos emergenciais
Solicitação de mudanças
Relatórios de riscos
Correções
Curva de aprendizado

2.5 Encerramento do projeto 

No momento em que as atividades do projeto conseguem entregar todos os 
resultados e metas estabelecidos em planejamento, inicia-se a fase de encerramento 
do projeto. Nesta fase, é preciso realocar os recursos utilizados apenas para projeto 
na organização, bem como encerrar aqueles contratos que foram estabelecidos 
para o desenvolvimento do projeto. As gestões que envolvem o encerramento do 
projeto são: gestão de recursos, pessoal, comunicação e suprimentos.

2.5.1 Gestão de recursos 

2.5.2 Gestão de pessoas 

Na fase de encerramento, é preciso realizar o processo de desmobilização 
dos recursos, ou seja, devolver os recursos que foram ou não utilizados para o 
desenvolvimento do projeto, tais como: bens de capital, recursos humanos, material 
de consumo etc. Assim, o objetivo é realocar os recursos às suas origens. No quadro 
2.13, temos o processo de desmobilização. 

Conforme as atividades do projeto chegam ao seu término, é preciso realocar o 
pessoal designado para o desenvolvimento do projeto. Assim, na gestão de pessoas, 
o objetivo está em devolver as pessoas aos devidos setores e funções dentro da 
organização. No Quadro 2.14, há a representação do processo de dissolução da 
equipe. 

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.13 | Processo desmobilização

Entradas Atividades Resultados

Plano de recursos
Matriz de responsabilidades

Relatórios de desempenhos Realocação dos recursos
Documentos e relatórios
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.14 | Realocação pessoal

Entradas Atividades Resultados

Plano do projeto
Plano do pessoal

Relatórios de desempenho Devolução de pessoal
Documentos e relatórios
Curva de aprendizado

2.5.3 Gestão da comunicação 

Na gestão da comunicação será formalizado, por meio de documentos e 
relatórios, por meio de documentos e relatórios o encerramento administrativo 
do projeto na organização. Assim sendo, no fim do projeto esta gestão tem como 
preocupação documentar as atividades de encerramento, bem como os resultados 
projeto. 

No processo de encerramento administrativo temos como elemento principal 
a entrada da documentação sobre o desempenho e os resultados/produtos 
alcançados com o projeto (no processo das atividades temos estes elementos 
também). No processo de resultados podemos apontar como elementos o termo 
de fechamento que descreve os resultados/produtos recebidos por aqueles que 
patrocinaram o projeto. Além disso, temos outros como os arquivos, documentos e 
a curva de aprendizagem do projeto. 

2.5.4 Gestão de contratos 

Nesta fase, é preciso encerrar os contratos, porém, antes mesmo do seu 
encerramento, faz-se necessário verificar verificar se os contratos foram cumpridos 
conforme as especificações solicitadas para cada um dos recursos fornecidos. No 
processo de encerramento dos contratos temos: 

a) Entradas: documentos contratuais. 

b) Atividades: auditorias. 

c) Resultados: arquivamento dos contratos e aceite de encerramento. 

Com o estudo desta última fase do projeto, isto é, o "encerramento", foi possível 
compreender os projetos em todas as suas fases, bem como o processo de gestão 
que envolve a condução do projeto. Assim sendo, foram estudadas as fases de 
iniciação e planejamento; execução; controle e encerramento. As gestões estudadas 
foram: 

1. Integração. 

2. Escopo. 

3. Tempo.
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4. Recursos. 

5. Custos. 

6. Qualidade. 

7. Ambiental. 

8. Pessoal. 

9. Comunicação. 

10. Riscos. 

11. Suprimento.

1. A gestão de riscos em projeto é essencial para administrar 
o projeto, de tal forma que se possa entregar os resultados 
dentro do planejamento ou até mesmo ter respostas para 
aquelas ocorrências inesperadas. Em relação à gestão de 
riscos, podemos afirmar que: 

a) A análise SWOT é uma técnica empregada na gestão de 
riscos.

b) A análise de risco e retorno não tem relevância em projetos 
de investimento. 

c) O risco maior e único risco de um projeto advém do ambiente 
econômico. 

d) Todos riscos de um projeto podem ser mitigados na fase de 
planejamento. 

e) Os maiores riscos se apresentam na fase de planejamento 
para qualquer projeto.

2. A gestão de suprimento no projeto tem por princípio 
garantir o perfeito funcionamento das atividades para que 
possa entregar os resultados/produtos que foram planejados 
,conforme as exigências daqueles que patrocinam o projeto. 
Podemos associar a gestão de suprimentos a qual tipo de 
administração? 
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a) Administração dos custos. 

b) Administração do tempo. 

c) Administração de contratos. 

d) Administração ambiental. 

e) Administração da integração.

Nesta unidade, o objetivo foi estudar e compreender o ciclo de 
vida de um projeto e suas fases. Para compreender cada uma 
das fases foi estudado cada uma das gestões que envolvem um 
projeto. É importante ressaltar que o nosso estudo compreende 
os principais estudos da área. 

A gestão de projeto tem um papel estratégico dentro das 
organizações, por isso continue seus estudos sobre cada uma 
das gestões que envolvem um projeto. Além disso, é possível 
utilizar os fundamentos, ferramentas e técnicas estudados nesta 
unidade para diversos tipos de projetos. 

1. No processo de gestão da qualidade, podemos nos valer 
de diversas técnicas e ferramentas para, se possível, entregar 
os produtos e resultados de um projeto em conformidade 
com o seu planejamento. Uma das ferramentas é o 
desdobramento da função qualidade (DFQ). Para uma DFQ 
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entende-se que: 

a) É uma ferramenta para corrigir erros estruturais em 
processos produtivos. 

b) É um meio para definir apenas a curto prazo as metas de 
qualidade no processo.

c) É um meio para definir requisitos mínimos de qualidade 
por meio de mapeamentos.

d) São técnicas para analisar o comportamento dos recursos 
humanos para qualidade.

e) É uma ferramenta para avaliação periódica dos produtos 
do projeto.

2. Na gestão de escopo temos a definição da Estrutura da 
Decomposição de Trabalho (EDT), como um meio para que 
as atividades sejam desenvolvidas nesta gestão. Assim, a 
EDT, é uma organização ___________________ para que 
seja possível ter uma visão macro do projeto, bem como 
tomar decisões para recursos, gastos, tempo etc. 

Complete a lacuna com a reposta CORRETA: 

a) Inflexível. 

b) Dinâmica. 

c) Horizontal. 

d) Hierárquica. 

e) Enxuta.

3. A gestão de risco tem atividades que permitem que o 
gestor do projeto tome ações que venham garantir a solidez 
de cada uma das atividades nas suas respectivas fases. Logo, 
esta é uma gestão que tem um papel relevante para o bom 
desempenho do projeto. Em relação à gestão de riscos, é 
possível entender que: 

a) A quantificação dos riscos ocorre na fase de planejamento 
do projeto. 

b) A definição das respostas ao risco ocorre na execução do 
projeto.
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c) Os riscos sempre serão identificados na fase de controle 
do projeto. 

d) A avaliação dos riscos é uma atividade de controle do 
projeto.

e) O controle dos riscos ocorre na fase de encerramento do 
projeto.

4. O controle de um projeto é uma atividade que permite aos 
gestores e patrocinadores terem uma noção da progressão 
das atividades e resultados parciais do projeto. Assim, é nesta 
fase que, inclusive, podem ocorrer algumas mudanças no 
projeto. Por isso, o controle é essencial para que o projeto siga 
para a fase de encerramento com os resultados propostos. 
As atividades que envolvem o processo de controle são: 

a) Recebimento e distribuição dos recursos humanos para o 
projeto. 

b) Verificação e definição das ações corretivas para gestão 
ambiental. 

c) Análise das solicitações dos contratos para suprimentos. 

d) Estimativa de duração das principais atividades do projeto. 

e) Análise da aquisição de pessoal para formação das equipes.

5. A gestão da qualidade tem como missão entregar os 
produtos do projeto nas suas conformidades e, por isso, é 
preciso estabelecer padrões de qualidade em cada um dos 
processos. Na fase de planejamento da qualidade, é preciso 
desenvolver algumas atividades de análise para qualidade. 

Sendo assim, de acordo com as atividades de planejamento 
da qualidade, marque V para verdadeiro e F para falso.

(__) A análise de custo-benefício é realizada no planejamento 
da qualidade. 

(__) O uso de benchmarking é comum para o planejamento 
da qualidade. 

(__) A verificação do custo benefício é uma atividade de 
planejamento na qualidade. 
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Marque a sequência de alternativas corretas: 

a) V – V – F. 

b) V – F – V.

c) V – V – V. 

d) F – V – V. 

e) F – V – F.
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Unidade 3

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS E ECONÔMICOS DE 
UM PROJETO DE INVESTIMENTO

Nesta seção, apresentaremos a estrutura e as etapas para a elaboração 
de um projeto de investimento.

Nesta seção, vamos estudar a importância da análise de mercado na 
definição das estratégias do projeto. Estudaremos o mercado consumidor, 
mercado fornecedor e mercado concorrencial. 

Nesta seção, apresentaremos os conceitos técnicos da elaboração 
de um projeto de investimento, tais como o tamanho, a localização e a 
engenharia do projeto. 

Nesta seção, serão abordados os aspectos econômicos e financeiros 
no processo de elaboração e viabilidade do projeto.

Seção 1 | Os componentes e as etapas de um projeto

Seção 2 | Análise de mercado

Seção 3 | Aspectos técnicos do projeto

Seção 4 | Aspectos econômico-financeiros: previsão de 
investimentos e financiamentos

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade, você será levado a compreender a importância dos 

aspectos administrativos, técnicos e econômicos na elaboração de projetos 
de investimentos.

Renato José da Silva
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Introdução à unidade

Olá caro aluno, seja bem-vindo à terceira unidade do livro Projetos Empresariais.

Atualmente, a elaboração e análise de projetos é uma área fundamental para 
o sucesso de qualquer empresa. O conhecimento dessa ferramenta por parte 
dos gestores é essencial para a aplicação de técnicas adequadas de análise para 
verificar a viabilidade dos projetos de investimento. 

Os elementos e as etapas da elaboração de projetos propostos nesta unidade 
serão dados para projetos de investimentos voltados para abertura de novos 
empreendimentos, expansão (filiais ou franquias), elaboração de novos produtos, 
inserção e criação de novas tecnologias, aprimoramento de processos produtivos, 
ou qualquer outro projeto de expansão de negócios. 

A preparação dos projetos de investimento é um processo contínuo, composto 
de diversos elementos, tais como: caracterização da organização, objetivos do 
projeto, avaliação patrimonial, avaliação das demonstrações financeiras, análise 
de mercado, aspectos técnicos e componentes econômicos e financeiros. 
Contemplando esses elementos, são realizadas as etapas básicas que compõem 
o projeto de investimento: pré-análise de viabilidade, determinação dos objetivos 
estratégicos e dos objetivos do projeto, diagnóstico da empresa, análise 
mercadológica, tamanho e localização, engenharia do projeto, investimentos, 
custos e receitas do projeto, relatório de viabilidade e implementação do projeto. 

Essas etapas são dinâmicas, implicando com frequência o retorno às etapas 
já cumpridas ou o avanço em direção às etapas ainda não realizadas, o que 
caracteriza a necessidade de um trabalho interdisciplinar e de equipe. 

Nesta unidade, o objetivo é oferecer subsídios para que você possa compreender 
o processo de elaboração de projetos de investimentos, de modo que obtenha o 
maior grau de assertividade na estruturação e indicação da viabilidade do projeto.
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Seção 1

Os componentes e as etapas de um projeto

Podemos considerar que um projeto é constituído por um conjunto de 
informações, atividades e processos que simulam uma dada alternativa de 
investimento e, por conseguinte, testam a sua viabilidade.

É importante ressaltar que os projeto de viabilidade econômico-financeira possuem 
como objetivo auxiliar o empresário na tomada de decisão de investimento, seja 
para ampliação de uma organização já existente, para a compra de novas máquinas 
e equipamentos, implantação de uma nova empresa ou instalação, criação de novos 
setores ou processos, inserção de novas tecnologias, desenvolvimento de novos 
produtos etc. 

No entanto, para um projeto tornar-se um projeto de financiamento e ser aprovado 
por algum órgão financiador, ou direção executiva de uma empresa, é necessário 
a compreensão da importância do investimento e as probabilidades de sucesso do 
projeto. Para isso, é fundamental realizar um planejamento durante a elaboração do 
projeto, sendo um conjunto de atividades que possam definir o objetivo do projeto, 
o plano de trabalho a ser seguido, as avaliações de implementação, a forma de
mensuração dos resultados e o orçamento do projeto, ou seja, quanto vai custar.

Nesta seção, vamos listar os elementos ou componentes básicos que devem 
constar em um documento de projeto de viabilidade de investimento. Os elementos 
são: 

• Caracterização da organização.

• Objetivos do projeto.

• Avaliação patrimonial.

• Avaliação das demonstrações financeiras.

Introdução à seção

1.1 Elementos que compõem o projeto



Aspectos administrativos, técnicos e econômicos de um projeto de investimento

U3

106

• Análise de mercado.

• Aspectos técnicos.

• Componentes econômicos e financeiros.

A partir de agora, vamos estudar individualmente cada um desses componentes, 
começando pela caracterização da organização.

O primeiro componente é a identificação da empresa, ou seja, devem ser 
descritos os aspectos jurídicos e administrativos da empresa realizadora do projeto, 
ou da nova empresa a ser criada.

Os aspectos jurídicos apresentam relação indireta com o projeto por exemplo, 
a organização societária da empresa: seu porte, os sócios do negócio, divisão e 
participação no capital social, os registros obrigatórios etc.

No entanto, quando o desenvolvimento do projeto envolve a assinatura de 
contratos, como de fornecimento de matéria-prima, de aquisição de tecnologias, 
máquinas e equipamentos, parcerias, leasing, seguros, entre outros, temos uma 
relação mais direta dos aspectos jurídicos com o projeto.

Já os aspectos legais estão relacionados com as exigências legais e/ou incentivos 
fornecidos pelos governos federal, estadual e municipal. Nestas categorias 
enquadram-se os impostos, os incentivos fiscais (para exportação, para investimento 
em áreas incentivadas e/ou em setores predeterminados, para que possa ser feita 
depreciação acelerada etc.), os incentivos estaduais e/ou municipais para favorecer 
a instalação de indústrias em determinado local e outros (WOILER; MATHIAS, 2008).

Podemos apontar os seguintes aspectos jurídicos que devem constar no projeto 
de investimento:

• Razão social da organização.

• Porte da organização: Micro, pequena, média ou grande empresa.

• Ramo de atividade.

• Organização jurídica: enquadramento jurídico e fiscal, regime tributário, 
isenções, alíquotas, prazos de recolhimento, estatuto, objetivo social, sede etc.

1.1.1 Caracterização da organização

1.1.1.1 Aspectos jurídicos e legais
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• Registros: CNPJ, alvará, etc.

• Representação social.

• Capital social, controle do capital e participação societária.

• Contratos em andamento.

• Documentação que comprove garantias jurídicas e financeiras para 
potenciais financiadores dos projetos de investimento. 

• Bens e haveres compromissados.

• Existência de débitos fiscais/trabalhistas e créditos governamentais.

• Vínculos jurídicos com outras empresas, fornecedores, clientes etc.

Os aspectos administrativos referem-se à estrutura organizacional que será 
necessária para a implantação e operação do projeto. Serve para empresas já em 
operação ou para estruturação de uma nova empresa.

• Estrutura hierárquica.

• Responsabilidades dos níveis hierárquicos.

• Distribuição dos setores, unidades funcionais e cargos.

• Modelo de administração da organização: familiar ou profissional, centralizada 
ou descentralizada.

• Identificação dos sócios e suas atribuições na empresa.

• Experiência profissional e empresarial dos sócios.

• Apresentação do conselho administrativo e diretoria executiva.

• Composição e prazo de duração de mandatos da alta administração.

• Formação e capacitação dos gestores.

• Apresentação dos responsáveis pela gestão dos projetos.

1.1.1.2 Aspectos administrativos

1.1.1.3 Estrutura geral de administração da empresa

1.1.1.4 Composição e atribuições da alta administração
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• Documentação do histórico da empresa e/ou do grupo de empresas (caso a 
empresa já exista).

• Identificação das organizações membros do grupo: atividades principais, 
mercados de atuação, bens e serviços produzidos, participação de cada organização 
no faturamento global e demonstrações financeiras do patrimônio de cada empresa.

• Informar se a organização ou grupo possui capital aberto ou fechado.

• Apresentar a política de gratificação e distribuição de dividendos, bem como o 
percentual de lucros distribuídos nos últimos anos.

• Definição da equipe responsável pela elaboração do projeto.

• Integração das ações do projeto com as partes interessadas.

• Áreas de conhecimento específicas do projeto dominadas pela equipe 
responsável.

• Escopo do projeto.

• Custos do projeto.

• Cronograma de execução.

O segundo elemento é a definição dos objetivos gerais e específicos, detalhando 
aquilo que se espera com o projeto.

Os objetivos do projeto são decididos de acordo com a vontade e perspectivas do 
empresário quanto a uma condição futura ideal. Os objetivos devem ser coerentes, 
viáveis, explícitos, mensuráveis, ter prazos confiados por toda organização e em 
número abreviado para evitar dispersão. Dessa forma, entre os objetivos perseguidos 
pelos empresários em seus projetos estão o crescimento financeiro, rentabilidade, 
participação no mercado, produtividade e qualidade.

1.1.1.5 Grupo empresarial

1.1.1.6 Mercado de ações

1.1.1.7 Plano de ação do projeto

1.1.2 Objetivos do projeto
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Podemos considerar que o objetivo geral deve apontar a transformação da 
realidade que o projeto visa contribuir, isto é, dar a resposta ao problema apontado 
pela organização. Deve possuir uma perspectiva de médio e longo prazo e pode ou 
não ser atingido durante a execução do projeto. Cabe ressaltar que o objetivo geral 
do projeto deve estar alinhando com os objetivos estratégicos de longo prazo da 
organização, bem como a sua missão e visão.

O objetivo geral deve responder às seguintes questões:

1) O que a empresa deseja alcançar com o projeto?

2) Qual dificuldade em especial se quer solucionar?

3) Quais mudanças se deseja alcançar?

4) Como o projeto pode contribuir para os ambientes micro e macro da 
organização? 

Deve-se, no objetivo geral, descrever as principais características do projeto e 
apontar os motivos que levam a organização a realizar sua implantação, tais como:

• Aumento da participação no mercado.

• Melhoria na qualidade de processos e de produtos.

• Redução de custos.

• Novas linhas de produção.

• Introdução de novas tecnologias.

O objetivo geral expressa a intenção de atingir um determinado fim, mas não 
é mensurado o resultado nem se expressa o modo como vai trabalhar. Por isso, 
o objetivo geral exige complementos que facilitem o entendimento da equipe 
envolvida, tornando necessário definir os objetivos específicos.

1.1.2.1 Objetivo geral

Os objetivos específicos correspondem aos passos estratégicos necessários para 
o alcance do objetivo geral. Via de regra, são frases curtas, mas com propostas bem 
completas.

O objetivo específico deve ser: 

• Específico: a objetividade das ações a serem realizadas, sem generalismo.

1.1.2.2 Objetivo específico
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• Mensurável: deve ser quantificado.

• Atingível: ao término do projeto são passíveis de serem alcançados.

• Relevante: importante para o alcance do objetivo geral.

• Temporal: dentro do prazo estabelecido no escopo do projeto.

Após a caracterização da empresa e a determinação dos objetivos do projeto, 
o próximo elemento que deve constar no projeto é o levantamento patrimonial da 
organização.

Para o processo de avaliação do patrimônio da organização, deve-se compreender 
os seguintes pontos:

• Em casos de financiamento, indicar o bem ou imóvel beneficiado.

• Descrever as particularidades e estrutura do imóvel, bem, empresa etc., que 
será beneficiada pelo projeto.

• Realizar a apuração dos dados referentes ao ativo imobilizado da organização, 
que é formado pelos bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades 
e que a empresa não tem intenção de vender a curto prazo, tais como: prédio, 
máquinas, equipamentos, veículos, instalações, propriedades etc. 

• Apuração dos deveres da empresa junto a terceiros, tais como: fornecedores, 
governo (impostos), órgãos financiadores, bancos, obrigações trabalhistas, 
investidores e outras obrigações. 

• Avaliação do balanço patrimonial e situação patrimonial líquida (bens + 
direitos – dívidas).

1.1.3 Avaliação patrimonial

• Apresentação dos Demonstrativos de Resultado de Exercício (DRE) dos 
últimos anos de atividade. Por meio da DRE, pode-se analisar a evolução das vendas, 
os custos de produção, despesas de escritório e os lucros ou prejuízos obtidos no 
período. 

• Informar os principais indicadores financeiros da empresa ou do grupo e, 
por meio deste, elaborar um relatório do desempenho econômico-financeiro.

1.1.4 Avaliação das demonstrações financeiras
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As decisões mais importantes em um projeto de investimento são: a definição 
da demanda, a definição da oferta e a determinação de qual é o preço de equilíbrio 
de mercado. Os dados coletados substanciam todas as etapas posteriores de um 
projeto de investimento. Apresenta-se as principais informações sobre os produtos 
ou serviços envolvidos no projeto, bem como a sua forma de utilização. Deve-se 
caracterizar o mercado de atuação e os canais de comercialização.

Podemos considerar os seguintes aspectos:

• Preço praticado no mercado.

• Características e benefícios do produto ou serviço.

• Projeções de vendas e público-alvo.

• Patamar momentâneo do desenvolvimento dos produtos.

• Análise concorrencial.

1.1.5 Análise de mercado

Os aspectos técnicos envolvem as considerações referentes à seleção entre 
os diversos processos de produção, à engenharia do projeto, ao arranjo físico 
dos equipamentos na fábrica etc. Nesta fase, os elementos da parte técnica são 
importantes para a definição das necessidades de matérias-primas, rendimentos, etc. 
Estes fatores são constituintes da base física da elaboração dos cronogramas (físico 
e financeiro de implantação do projeto) e das projeções de resultados (WOILER; 
MATHIAS, 2008). 

Podemos considerar:

• O detalhamento do processo produtivo existente na organização ou a ser 
utilizado.

• Fontes de abastecimento e escoamento da produção.

• Serviços necessários para a implantação do projeto.

• Se houver, realizar a descrição de construções, instalações e tecnologias 
demandadas para a execução do projeto e seus respectivos fornecedores. 

• Cronograma das ações do projeto: descrição das atividades a serem 
desenvolvidas no projeto, com a duração (meses) para cada etapa, indicando seu 
término e início. 

1.1.6 Aspectos técnicos
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• Indicadores de produção e vendas (metas).

• Impactos socioambientais.

Para analisar a viabilidade econômica de um investimento, é fundamental um 
rigoroso levantamento dos custos e das receitas do projeto e dos investimentos 
necessários para sua implantação.

Portanto, quantos aos aspectos econômicos, devem ser calculados e analisados 
os seguintes elementos:

• Previsão de faturamento, conforme a vida útil do projeto.

• Previsão dos custos para a execução do projeto.

• Projeção de fluxo de caixa (entradas e saídas) e apuração da previsão de 
lucros do projeto.

Quantos aos aspectos financeiros, devem ser calculados e analisados os seguintes 
elementos:

• Estimativa do capital a ser investido na realização do projeto. Esses 
investimentos podem ser classificados em:

• Pré-operacionais.

• Ativos fixos.

• Capital de giro.

• Fontes de financiamento do projeto: capital próprio ou capital de terceiros.

• Em caso de uso do capital de terceiros, deve-se apontar os valores financiados, 
prazos para início de quitação, valor das parcelas e datas de pagamentos. 

• Ainda na hipótese de obtenção de financiamento externo, a organização 
deve indicar os patrimônios (imobilizado) que podem ser alienados como garantias 
para a obtenção do empréstimo. 

• Previsão do orçamento dos recursos. Podemos classificar em:

1. Financeiros: capitalização dos recursos para o projeto (empréstimos, 
financiamentos e juros). 

2. Pessoal: custos com o pessoal envolvido no projeto

1.1.7 Componentes econômicos e financeiros
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3. Materiais e tecnológicos: necessários para a execução do projeto (máquinas, 
equipamentos, materiais de consumo etc.). 

• Elaboração dos critérios de análise de investimento. Como vimos na Unidade 
1, os principais são:

1. Payback descontado.

2. Valor Presente Líquido (VPL).

3. Taxa Interna de Retorno (TIR).

4. Índice de Lucratividade Líquida (ILL).

Se cada organização possui diferentes características, quais 
aspectos podem influenciar as decisões de investir?

Como já conhecemos os elementos que devem estar presentes em um 
projeto, a partir de agora vamos estudar as etapas da elaboração de projetos de 
investimentos, as quais englobam os itens estudados anteriormente. Dentro da 
ênfase de projetos de investimentos para abertura de novos empreendimentos, 
expansão (filiais ou franquias), criação de setores, elaboração de novos produtos, 
tecnologias, aprimoramento de processos produtivos, ou qualquer outro projeto de 
expansão de negócios, o projeto deve ser composto das seguintes etapas:

1. Pré-análise de viabilidade (tema desta seção).

2. Determinação dos objetivos estratégicos e dos objetivos do projeto (tema da 
Unidade 1).

3. Diagnóstico da empresa (tema desta seção).

4. Análise mercadológica (tema da Seção 2 desta unidade).

5. Tamanho e localização (tema da Seção 3 desta unidade).

6. Engenharia do projeto (tema da Seção 3 desta unidade).

7. Investimentos, custos e receitas do projeto (tema da Seção 4 desta unidade).

1.2 Etapas de um projeto
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8. Relatório de viabilidade (tema da Seção 4 desta unidade e tema da Unidade 4).

9. Implementação do projeto (tema das Unidades 2 e 4). 

A partir de agora, nesta seção, comentaremos brevemente cada uma dessas 
etapas. Contudo, as etapas 4, 5, 6, 7 e 8 serão mais detalhadas nas próximas seções 
desta unidade.

Inicialmente, a equipe envolvida na elaboração do projeto deve atentar-se para 
uma série de fatores que impactam positiva ou negativamente a implantação do 
projeto de investimento. 

De maneira menos detalhada, a pré-análise segue aproximadamente o mesmo 
esquema do projeto de análise de viabilidade. Aspectos ligados à legislação são 
fundamentais nesse momento, pois impactam diretamente na condução dos 
projetos, tais como a legislação ambiental, trabalhista, comercial, sanitária e tributária.

Também nessa análise preliminar, deve ser nomeada a equipe de gestores 
envolvidos nos aspectos multidisciplinares do projeto, por exemplo, o gestor do 
projeto, administradores, contadores, economistas, engenheiros, advogados, equipe 
de apoio, entre outros. É preciso lembrar que os projetos de investimento podem 
ser elaborados por colaboradores internos da organização ou via contratação de 
empresas de consultorias especializadas nesse tipo de serviço.

1.2.1 Pré-análise de viabilidade

Uma das questões críticas para o sucesso e, portanto, da viabilidade do projeto, 
é o fato de que a ideia, que irá apoiar todas as decisões tomadas, seja realmente 
uma oportunidade de negócio, seja na ampliação de uma empresa já existente, na 
aquisição de novas tecnologias, na melhoria de processos, no desenvolvimento de 
novos produtos ou até mesmo na mudança de ramo de atuação da empresa. 

Assim, nesta etapa, é necessário determinar os objetivos com a elaboração do 
projeto (geral e específicos) e a justificativa de elaboração do projeto. Com estes 
pontos bem definidos, o próximo passo é o desenvolvimento das próximas etapas 
do projeto.

A elaboração do diagnóstico da empresa é crucial para a elaboração do 
projeto, pois através dele observa-se de maneira objetiva as forças e fraquezas da 

1.2.2. Determinação dos objetivos estratégicos e dos objetivos do projeto

1.2.3 Diagnóstico da empresa
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organização e as oportunidades e ameaças do ambiente externo, oferecendo um 
maior embasamento para a formulação de estratégias, trazendo maior vantagem 
competitiva e melhorando seu desempenho organizacional. 

O diagnóstico empresarial corresponde a um retrato atual da empresa, antes de 
qualquer alteração a ser proporcionada pela implantação do projeto. Caso o projeto 
seja de um novo negócio, deve-se projetar esse diagnóstico. Podemos dividir o 
diagnóstico nas seguintes fases:

I. Identificação da empresa: 

• Ramo de atividade.

• Diagnóstico da saúde financeira da empresa e capacidade de pagamento 
(exigido por alguns órgãos financiadores).

• Valores financeiros dos investimentos a serem realizados.

II. Aspectos jurídicos:

• Exigências legais e/ou incentivos fornecidos pelos governos federal, estadual 
e municipal.

• Alvarás, certidões negativas e limitações legais.

• Impostos, os incentivos fiscais (para exportação, para investimento em áreas 
incentivadas e/ou em setores predeterminados, para que possa ser feita depreciação 
acelerada etc.).

• Incentivos estaduais e/ou municipais para favorecer a instalação de indústrias 
em determinado local e outros.

III. Capitais da empresa:

• Capital natural: corresponde aos recursos naturais de posse da empresa.

• Capital físico: construções, benfeitorias, máquinas, equipamentos e 
ferramentas.

• Capital financeiro: demonstrações financeiras, como: Balanço Patrimonial, 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstrativo do Resultado do Exercício 
(DRE), Disponibilidade de Capital de Giro, Recursos em Caixa e estoque de produção. 
Apuração dos custos de produção, custos de comercialização, estoques e cálculo 
da rentabilidade dos bens e serviços produzidos. 

• Capital humano: trabalhadores envolvidos na organização, qualificação, 
salários, produtividade, serviços terceirizados etc.
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Após o diagnóstico dos capitais da empresa, podemos avaliar a disponibilidade de 
capitais próprios tanto para realizar os investimentos, quanto para avaliar a capacidade 
de pagamento da empresa. Também demonstra a capacidade que a organização 
possui de mobilizar recursos junto às instituições financeiras para a implantação do 
projeto e a necessidade de captar recursos de terceiros.

Análise SWOT – ferramenta para o diagnóstico empresarial

A sigla SWOT conhecida também como análise FOFA no Brasil, significa 
Strengths (Forças), Opportunities (Oportunidades), Weaknesses 
(Fraquezas), Threats (Ameaças), a análise pode ser dividida em duas 
partes principais. Primeiramente o ambiente interno, que são as forças 
e fraquezas e posteriormente o ambiente externo, que se refere às 
oportunidades e às ameaças. A análise SWOT é uma técnica para 
avaliação do posicionamento da organização e de sua capacidade de 
competição em relação aos ambientes interno e externo. Cada mercado 
possui características únicas que se exploradas de maneira correta pode 
mlevar ao sucesso da organização.

Para maiores conhecimentos sobre o assunto, acesse o artigo. 
BASTOS, Marcelo. Análise SWOT (Matriz) - Conceito e aplicação. Portal 
administração. 2014. Disponível em: <http://www.portal-administracao.
com/2014/01/analise-swotconceito-e-aplicacao.html>. Acesso em: 18 
set. 2016.

Cabe ressaltar que a análise da situação atual da empresa é relevante para o bom 
andamento do projeto, visto que por meio deste estudo são apresentadas as reais 
necessidades da empresa, bem como as suas potencialidades frente aos objetivos 
do projeto.

A análise mercadológica é o ponto de partida de qualquer projeto, sendo um dos 
fatores mais importantes para a sua elaboração.  É por meio do estudo de mercado 
que são analisados os mercados de fatores de produção, o mercado consumidor e 
a concorrência. 

Nesse aspecto, é importante caracterizar quais serão os produtos ou serviços 
que procederão do projeto proposto, buscando destacar as suas vantagens, 
funcionalidades, benefícios e o preço de comercialização.

1.2.4 Análise mercadológica
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Nesse contexto, algumas questões tornam-se fundamentais e devem ser 
respondidas:

• Quem é o público-alvo? A que preço comercializar?

• Quem são os fornecedores?

• Quem são os concorrentes?

• Quais leis regularizam o produto ou serviço?

• Quem são os consumidores potenciais (limites geográficos, nível de renda, 
sexo, faixa etária, setor produtivo, preferência dos consumidores etc.).

É interessante nessa análise apontar os níveis mercadológicos de atuação da 
empresa, ou seja, se a área de atuação será regional, nacional, internacional ou 
também via on-line. Com esses apontamentos, poderemos detectar as ameaças e 
oportunidade que o mercado oferece.

O tamanho do empreendimento refere-se à capacidade de inovação, melhorias 
e aumentos do processo produtivo que o projeto visa alcançar. Para isso, deve-se 
considerar os seguintes fatores:

• Absorção da produção pelo mercado.

• Viabilidade tecnológica.

• Viabilidade financeira.

• Viabilidade de localidade.

O tamanho ou a capacidade de produção da planta produtiva é de fundamental 
importância, mas para calcular essas projeções a empresa precisa definir a estratégia 
de como deseja atuar no mercado. Essa estratégia deve estar alinhada ao tamanho 
do projeto, pois é isso que define a capacidade máxima de produção da empresa. Os 
limites de tamanho máximo e mínimo são definidos respectivamente pelo mercado 
ou por razões tecnológicas.

Para o gestor determinar a melhor localização, é necessário considerar algumas 
variáveis como: proximidade do mercado consumidor, proximidade do fornecedor 
de matérias-primas e proximidade da mão de obra. O objetivo dessa fase do estudo 
é encontrar ou definir a localização mais econômica, para que a organização 
possa transformar insumos em produtos ou serviços e colocá-los à disposição dos 
consumidores com um menor custo de operacionalização.

1.2.5 Tamanho e localização
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Nessa etapa, o objetivo é detalhar os processos e insumos produtivos que deverão 
ser utilizados na elaboração do produto ou serviço ao qual se refere o projeto. 

Esta é a fase de seleção do processo produtivo que inclui os produtos, 
subprodutos, matérias-primas, insumos e a mão de obra, visando definir a tecnologia 
e caracterizar o processo produtivo, ou seja, como produzir. Em projetos de expansão 
industrial, criação de novas empresas ou unidades, deve-se descrever o fluxograma 
de produção, o balanço de materiais, o layout e as linhas de produção. 

Para tanto, o projeto deve conter as listas, discriminando quais os equipamentos 
(com a capacidade, consumo de energia e a vida útil), a lista das ferramentas 
utilizadas no processo, a mão de obra necessária em cada departamento, os planos 
de produção e o arranjo físico (ou layout) mais adequado aos fluxos de processos.

1.2.6 Engenharia do projeto

Nesta etapa do projeto, devem ser elaborados as estimativas de investimentos, 
os custos e despesas de operação e receitas anuais, delineados conforme a vida útil 
do projeto. Devem ser realizadas as projeções do fluxo de caixa e as estimativas dos 
lucros líquidos do projeto. 

Também deve apontar a parcela do investimento que será financiado com capital 
próprio e a parcela financiada com o capital de terceiros, lembrando que deve indicar 
os itens do projeto que serão financiados e elaborar o cronograma de pagamento 
das dívidas, bem como a apuração dos resultados do projeto. 

No que se refere aos custos e receitas, estes correlacionam-se com as 
informações obtidas na fase da engenharia do projeto e as listas de aquisições, como 
de equipamentos e tecnologias, fornecem o montante de investimento da empresa. 

Os custos são fundamentais na análise de viabilidade, já que esta é dependente 
da estimativa dos custos e receitas empregados na elaboração de cada etapa do 
projeto de investimento.

1.2.7 Investimentos, custos e receitas do projeto

Ao término de todos os passos descritos anteriormente, deve ser realizado o 
estudo crítico do projeto, a fim de examinar se a proposta final é capaz de atender 
às ideias e oportunidades identificadas inicialmente. Para melhor elaborar o relatório 
,podemos seguir esses passos:

1.2.8 Relatório de viabilidade
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I. Revisar os conceitos iniciais do projeto: ideias e oportunidades.

II. Revisar o diagnóstico, a fim de constatar a complexidades das 
informações levantadas.

III. Avaliação de todas as etapas anteriores do projeto.

IV. Elaboração e análise dos indicadores de viabilidade econômico-financeiros 
do projeto.

V. Elaborar o relatório final do projeto, em uma linguagem clara, simples e 
objetiva, apresentando as informações, técnicas, econômicas e financeiras, bem 
como os elementos para as tomadas de decisões e execuções programadas.

Terminado o relatório e aprovada a viabilidade do projeto, inicia-se a implantação, 
composta por relatórios contínuos de acompanhamento, respeitando os seguintes 
itens:

• Utilização dos recursos disponíveis de acordo com o programado.

• Supervisão do pessoal de trabalho.

• Acompanhamento e controle de atividades.

• Avaliação final dos resultados alcançados.

Ao observar o ciclo de vida do projeto que você estudou na Unidade 2, as etapas 
1 e 8 que acabamos de apresentar estão nas fases de iniciação e planejamento. 
Cabe destacar que as áreas de gestão que compõem o projeto, apresentadas na 
Unidade 2 (gestão,...) são trabalhadas em conjunto apresentados na Unidade 02, 
(gestão da integração, escopo, tempo, recursos, custos, qualidade, ambiental, 
pessoal, comunicação, riscos e suprimentos) são trabalhados em conjunto com as 
etapas aqui apresentadas. Por exemplo, a etapa 7 de investimentos, custos e receitas 
está dentro da fase de iniciação e planejamento (ciclo de vida) e nas áreas de gestão 
de recursos e custo.

Temos, então, as etapas da elaboração do projeto de investimento, 
contextualizadas dentro do ciclo de vida do projeto e das áreas de gestão de projetos.

1.2.9 Implementação do projeto
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1. Quais são os componentes que devem estar presentes em 
um projeto de investimento? Faça um breve resumo de cada 
componente.

2. Cite quais são as etapas de elaboração do projeto. Elabore 
um pequeno resumo de cada etapa.
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Seção 2

Análise de mercado e mercadológica

O crescimento econômico tem levado ao crescimento do mercado de 
muitos produtos e serviços, proporcionando o surgimento de novos mercados 
consumidores, ao passo que a dinâmica competitiva estimula ações de inovações 
nas empresas. 

O estudo e análise de mercado é essencial na elaboração de projetos 
empresariais. É por meio desse estudo que podemos definir se de fato vale a pena 
ou não continuar o projeto, uma vez que podemos entender o mercado-alvo, o 
comportamento do consumidor e o preço de venda. Também podemos analisar o 
mercado de fatores de produção, a estrutura concorrencial e as principais empresas 
atuantes no mercado.

Nesta seção, estudaremos os principais pontos a serem considerados na análise 
de mercado e como vão influenciar a viabilidade do projeto de investimento.

Compreender o conceito de mercado é fundamental. Trata-se, de uma forma 
geral, do local de encontro de vendedores (do lado da oferta) e compradores (do 
lado da demanda). 

O termo mercado refere-se ao conjunto de compradores e vendedores que 
interagem em um determinado espeço, bem como às vendas e compras que 
ocorrem por meio dessas interações. Dessa interação, surge um sistema de preços 
que irá orientar a economia, no sentido do aumento ou da redução da produção. 
Teoricamente, o equilíbrio de mercado será alcançado quando, a dado preço, a 
quantidade de bens/serviços demanda for idêntica à quantidade de bens/serviços 
ofertada. O poder de barganha dos compradores e dos ofertantes determina sua 
influência nos preços, o que leva à classificação dos mercados, em cujos extremos 
estão a concorrência perfeita e o monopólio. 

Introdução à seção

2.1 Estudo do mercado e seus objetivos
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É desse ambiente, dos ofertantes e compradores, e da forma como atuam e 
como se estruturam, que se obtêm dados para elaboração e análise do projeto, ou 
seja, é na análise microeconômica que temos a base teórica para o desenvolvimento 
do estudo de mercado. 

Estudar o mercado tornou-se uma condição necessária para o aceite ou rejeição 
de um projeto, mas não suficiente, uma vez que existem outros componentes 
que devem ser avaliados quando analisamos a viabilidade de um projeto, como os 
elementos técnicos e econômico-financeiros. 

Porém, é na fase de estudo de mercado que verificamos se há ou não a possibilidade 
de produzir e vender determinado produto ou serviço em um mercado, e é por 
meio dessa ferramenta que são elaboradas as estimativas de vendas e projeções de 
faturamento.  

As empresas podem identificar seu público e mercado-alvo por meio da pesquisa 
de mercado. Com isto, o processo de tomada de decisão dos empresários, no que 
se refere à elaboração de produtos e processos por exemplo, as inovações, novos 
produtos a serem desenvolvidos, marcas, embalagens, canais de distribuição, preços 
de mercado, marketing e propaganda do produto. O estudo de mercado também 
se preocupa com a redução dos custos de produção e com a maximização da 
qualidade do produto.

Vale lembrar que existem vários níveis de estudo de mercado. A Figura 3.1 ajuda a 
classificar os três tipos de estudos de mercado com abrangências distintas.

Fonte: Cassaroto Filho (2010, p. 71).

Figura 3.1 | Tipos de estudo de mercado

Tipos de estudo de mercado

Nível Operacional Nível Estratégico

Para gerência de marketing

Para análise de projetos

Para análise estratégica

Estudos de mercado para a função de gerências de marketing envolvem aspectos 
operacionais, como o planejamento de vendas. Os estudos de mercado para análise 
estratégica, por sua vez, são voltados à definição das estratégias de competitividade 
e de produto/mercado. Já o estudo de mercado para projetos visa definir elementos 
necessários à determinação dos parâmetros do projeto.

Para a elaboração do estudo do mercado, as seguintes fases devem respeitadas:

1. Caracterização do produto.
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2. Caracterização do mercado.

3. Caracterização do mercado de fatores de produção.

4. Caracterização da concorrência.

1º Apresentar as características e benefícios do produto ou serviço ofertado pela 
empresa.

2º Apresentar os diferenciais do produto frente ao mercado, tais como preço, 
qualidade, inovação, localização, serviços complementares etc. Também visa 
apresentar se o produto possui substitutos ou similares.

3º Descrever o patamar de desenvolvimento dos bens e serviços ofertados e o 
seu ciclo de vida.

Nesta fase, é necessário estudar o macroambiente da empresa e do produto. 
Primeiramente, define-se a área de atuação de mercado da empresa, principalmente 
em níveis locais, regionais ou até mesmo internacionais. Nesse momento, será definido 
o mercado-alvo, bem como suas oportunidades e ameaças, analisando informações 
relevantes para esse diagnóstico.  Podemos listar as seguintes informações:

•  Expansão ou retração do mercado consumidor nos últimos anos.

•  Sazonalidade na demanda e nos preços dos produtos.

•  Canais logístico disponíveis.

•  Aspectos jurídicos e leais que regulamentam a comercialização.

•  Características e perfil do público-alvo.

•  Padrão de qualidade requerida pelo mercado.

•  Histórico de vendas e preços.

2.1.1 Caracterização do produto

2.1.2 Caracterização do mercado

No mercado de fatores de produção, podemos destacar o capital físico, capital 
financeiro, capital natural, capital humano e disponibilização de insumos. Inicialmente, 

2.1.3 Caracterização do mercado de fatores de produção
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a empresa deve listar a quantidade desses fatores produtivos já existentes, porém, é 
necessário para as atividades do projeto mensurar as quantidades e valores de cada 
fator de produção, bem como aqueles que ainda são necessários. Para tal, deve-se 
obter algumas informações relevantes, como:

• Preços praticados no mercado de fatores de produção.

• Disponibilidade e qualidade dos fatores.

• Disponibilidade local.

• Linhas de créditos disponíveis para financiamentos dos fatores.

• Canais de comercialização.

• Tempo de entrega pelos fornecedores.

Por fim, não menos importante, é a análise concorrencial, em que a organização 
deve levantar informações sobre seus concorrentes. Podemos listar as seguintes 
informações importante nessa análise:

• Quem são as organizações líderes de mercado? Onde elas estão e quais 
seus diferenciais?

• Tamanho do mercado em que a empresa está inserida. Existem grandes 
ofertantes? Preponderância de pequenas empresas? 

• Quais são os preços praticados?

• Qual o patamar de qualidade dos bens e serviços entregues por essas 
empresas?

• Quais são as empresas que ofertam produtos substitutos ou complementares?

2.1.4 Caracterização da concorrência

Por que estudar o mercado é importante na elaboração do 
projeto de investimento?
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Na elaboração de projetos de investimentos, principalmente voltados para novos 
empreendimentos, expansão ou de elaboração de novos produtos, é fundamental 
conhecer o mercado consumidor ou público-alvo ao qual a empresa se destina 
a entregar o bem ou serviço produzido. Nos próximos tópicos, vamos conhecer 
algumas das ferramentas importantes para a análise do mercado consumidor.

Podemos caracterizar o mercado de acordo com o perfil populacional, por 
exemplo, faixa etária, escolaridade, sexo, renda, profissão, estado civil, composição 
da família etc. São todos dados disponíveis no IBGE. O objetivo dessa análise é 
segmentar o mercado. 

Segmentação do mercado é o resultado da divisão de um mercado em pequenos 
grupos. Esse processo faz parte do entendimento de que o mercado total representa 
o conjunto de grupos com características distintas, que são chamados segmentos.

É importante acompanhar as estatísticas anuais e as perspectivas demográficas, 
uma vez que o crescimento da população e o perfil dos potenciais clientes 
influenciam diretamente as empresas.

2.2 Visão do mercado consumidor

2.2.1 Estatísticas populacionais

É pela segmentação que se define para qual segmento, 
mercado ou grupo de clientes a empresa pretende 

oferecer seus produtos e serviços.

As análises dos indicadores econômicos são essenciais na construção de projetos 
de investimentos, uma vez que o cenário da economia influencia diretamente na 
permanência ou abertura de um novo negócio. Podemos citar como exemplos a 
inflação, a taxa de juros, o Produto Interno Bruto (PIB), o PIB per capita, o desemprego, 
o câmbio, os impostos, entre outros. 

Outras informações relevantes a considerar são as evoluções ou involuções: 

• Dos números de usuários de internet ou telefone. 

• Da taxa de natalidade. 

2.2.2 Indicadores econômicos
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• De informação imobiliária. 

• De alvarás concedidos de pontos e/ou edifícios comerciais

Informações sobre os níveis de escolaridade dos potenciais clientes ajudam a 
compreender o estilo de vida, cultura, gostos, potencial de renda etc.

É interessante, na segmentação de mercado, separar a população por faixas 
etárias. Pode-se, assim, analisar as tendências e comportamentos de cada grupo. 
Por exemplo, seria inviável constituir um novo negócio para jovens de 20-25 anos 
em uma área cuja população está envelhecendo rapidamente.

Evoluções tecnológicas podem influenciar muitos setores da economia. Deve-se 
avaliar o impacto da tecnologia na elaboração do projeto e o quanto é suscetível a 
influências da tecnologia.

Observação de políticas e incentivos sobre as grandes e pequenas empresas 
brasileiras, bem como o cumprimento das leis que regulamentam o setor. Os 
negócios sob controle governamental podem ter as regras alteradas a qualquer 
momento e nem sempre atendem aos requisitos de competência e qualidade.

Se a organização possui como público-alvo pessoas de determinado gênero, cor 
ou cultura, é importante avaliar todos estes fatores, que podem afetar positiva ou 
negativamente o negócio. 

Como podemos perceber, existe uma série de informações disponíveis, em 
diversos meios de comunicação (internet, livros, jornais, revistas, pesquisas etc.). 
Quanto mais informações você reunir, menos riscos assumirá. Deve-se medir a 
sensibilidade do produto às variações econômicas.

2.2.3 Níveis de estudos

2.2.4 Análise por idade

2.2.5 Análise tecnológica

2.2.6 Aspectos jurídicos e políticos

2.2.7 Aspectos de gênero, cor e cultura
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Para aprofundar o conhecimento sobre análise de mercado e pesquisa 
de mercado, acesse os seguintes artigos:
Análise de mercado. Disponível em: <https://goo.gl/29jaDR>. Acesso 
em: 15 dez. 2016.
Pesquisa de mercado: o que é e para que serve. Disponível em: <https://
goo.gl/BdS13F>. Acesso em: 15 dez. 2016. 

1. Quais as fases que devem ser seguidas na realização de um 
estudo de mercado?

2. As análises dos indicadores econômicos são essenciais 
na construção de projetos de investimentos, uma vez que o 
cenário da economia influencia diretamente na permanência 
ou abertura de um novo negócio. Cite quais indicadores 
econômicos devem ser analisados durante a análise 
mercadológica do projeto.
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Seção 3

Aspectos técnicos do projeto

A viabilidade mercadológica não é a única condição para o desenvolvimento 
prático do projeto de investimento que estamos analisando. É fundamental analisar se 
o projeto é tecnicamente executável, isto é, se possui condições técnicas suficientes 
para que seja efetivamente implementado. 

Vamos tomar como exemplo uma indústria de cerâmica que pretende 
implementar uma nova unidade fabril em determinada região. Nesse caso, não basta 
identificar a existência de demanda para o novo negócio (análise mercadológica),  
mas caso a empresa não consiga acesso a recursos tecnológicos, produtivos e 
capital humano qualificado para as operações, o projeto não terá condições técnicas 
para ser executado.

Nesta seção, apresentaremos o estudo da viabilidade técnica que possibilita 
decisões sobre estes aspectos.

O processo de análise da viabilidade técnica de um projeto de investimento 
normalmente é elaborado após a análise de mercado e a identificação das 
oportunidades mercadológicas e sua viabilidade de implementação. 

Para Hirschfeld (2000), os principais fatores a serem examinados são a localização, 
aspectos técnicos de operações e a mão de obra. Para Woiler e Mathias (2008), os 
aspectos técnicos envolvem as considerações referentes à seleção entre os diversos 
processos de produção, à engenharia do projeto, ao arranjo físico dos equipamentos 
na fábrica, entre outros fatores.

Introdução à seção

3.1 A viabilidade técnica 

A análise da viabilidade técnica deve considerar se o projeto atende a alguns requisitos 
técnicos, tais como a existência de conhecimento e tecnologia necessários para a sua 

realização, bem como a adequação às leis e normas vigentes.
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Portanto, o estudo da viabilidade técnica do projeto consiste em avaliar todos os 
requisitos fundamentais para a sua implantação, desde a localização e a estrutura 
produtiva almejada, até o capital humano e materiais necessários para a operação.

Em um projeto de investimento de um novo empreendimento - uma nova 
planta industrial, a inserção de novas tecnologias etc. - a escolha da localização 
e do tamanho são muito importantes, já que estão diretamente relacionadas com 
as chances de sucesso do projeto. A localização do empreendimento é a posição 
geográfica onde será instalada a planta do novo empreendimento. O tamanho 
refere-se à capacidade de produção a ser instalada. A seguir, vamos estudar com 
maiores detalhes esses dois parâmetros.

O objetivo do estudo da localização é encontrar o local mais viável e econômico 
para o processo produtivo da organização, ofertando de maneira eficiente aos 
consumidores. Podemos dizer que a localização ideal é aquela que apresenta um 
resultado econômico adequado para o projeto, considerando todos os fatores nele 
envolvidos. 

O processo de análise da melhor localização pode ser realizado por indústrias, 
comércio e prestadores de serviços, ressaltando que o estudo será realizado sempre 
que for preciso o estabelecimento de uma nova unidade de negócio, principalmente 
pelas seguintes razões:

• Abertura de nova empresa.

• Criação de novas unidades produtivas (filiais).

• Realocação de setores da organização para locais mais apropriados. 

•  Expansão das instalações, quando não há possibilidade de fazê-lo no local 
em que a empresa se situa. 

• Mudanças da unidade da empresa para um local que permita maiores 
rendimentos econômicos. 

A melhor localização será aquela que permite o aumento das vendas, ao passo 
que minimiza os custos de produção, maximizando os benefícios líquidos do projeto. 
Segundo Woiler e Mathias (2008), a melhor localização dependerá de vários fatores, 
tais como:

3.2 Localização e tamanho

3.2.1 Localização
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• Escala de produção.

• Disponibilidade de fornecedores (fatores de produção).

• Mão de obra especializada.

• Concorrentes.

• Facilidades governamentais.

• Mercado consumidor.

• Segurança.

• Sistemas de comunicação.

• Energia.

• Matérias-primas.

• Elementos ambientais (terra, clima, solo, poluição etc.).

 

Outro fator importante a ser considerado no estudo locacional são os custos 
de transporte associados ao fornecimento das matérias-primas relacionadas aos 
setores produtivos. Dessa forma, aspectos relacionados à logística da organização 
são essenciais e devem ser considerados na escolha do local.

O que é logística?

A definição de logística, da Association Française des Logisticiens 
d'Entreprises, é subscrita por Tixier (1983): "a logística é o conjunto de 
atividades que tem por fim a colocação, com um custo mínimo, de uma 
quantidade de produto no local e no momento em que existe procura. A 
logística abarca, pois, todas as operações que condicionam o movimento 
dos produtos, tais como: localização das fábricas e entrepostos, 
abastecimentos, gestão física de produtos em curso de fabricação, 
embalagem, formação e gestão de estoques, manutenção e preparação 
das encomendas, transportes e circuitos de entregas".

Fonte: <http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/o-que-
e-logistica/48189/>. Acesso em: 6 dez. 2016.
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A definição do tamanho ou da escala do projeto é um fator importante para o 
sucesso do projeto de investimento, uma vez que apresenta a capacidade produtiva 
a ser instalada no empreendimento. 

Uma indústria de grande porte poderá auferir maiores lucros se desenvolver 
economias de escala e se a demanda pelo produto crescer constantemente. Fábricas 
de portes menores também podem ser projetadas caso a organização preveja 
aumentos somente com o crescimento do mercado. Isso nos mostra que a decisão 
do tamanho do projeto influencia diretamente na competitividade da empresa no 
longo prazo. Fatores como o mercado, localização e os custos de produção são 
relevantes nessa decisão.

A capacidade de produção que define o tamanho do processo pode ser definida 
como:

• Aspecto técnico (engenharia): a capacidade produtiva que determina o 
tamanho do projeto é a produção máxima que se obtêm com determinado sistema 
de produção (máquinas, pessoal e processos) em dado período de tempo. 

• Aspecto econômico: o nível de produção é o fator determinante para o 
tamanho do projeto. Isso será correspondente ao custo unitário médio de produção 
que seja mínimo.  

Existem algumas questões que afastam o ponto de vista técnico do econômico. 

1º. Aumentos do uso da capacidade instalada podem levar ao aumento dos 
custos de matérias-primas e de mão de obra. 

2º.  É necessária a utilização de todos os recursos investidos na organização, 
inclusive o capital de trabalho que seria necessário para que os equipamentos e 
instalações pudessem ser utilizados a 100% de sua capacidade.  

3º.  Certa capacidade ociosa pode ocorrer nos anos inicias de operação do 
projeto, uma vez que podem existir perspectivas de aumentos futuros da demanda. 
Então, o objetivo será maximizar a rentabilidade ao longo de toda a vida útil do 
projeto. 

Portanto, adequar corretamente a capacidade produtiva pode permitir que a 
organização obtenha maiores níveis de lucratividade, via aumento de escala e por 
expansão das vendas no mercado. 

Podemos considerar dois conjuntos de fatores que colaboram nesse processo 
de definição do tamanho do projeto: viabilidade e otimização.

3.2.2 Tamanho
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•  Fatores de viabilidade: 

Locacional: custos de transporte e insumos.

Engenharia: capacidade tecnológica.

Mercado: expansão mercadológica.

Financeira: aporte de capital próprio e/ou de terceiros.

• Fatores de otimização:

Custo: o que apresenta o menor custo médio.

Equipamentos: maximização do rendimento na produção.

  Cabe destacar que o tamanho do projeto também está limitado pelos recursos 
financeiros disponíveis ao empreendimento, já que projetos maiores requerem 
maior aporte de capital. Porém, esse fator pode ser contornado, quando o projeto 
é composto por etapas e os lucros provenientes são usados para ampliação dos 
negócios, ou quando existe fácil acesso ao mercado de capitais ou em bancos de 
desenvolvimento.

O estudo da engenharia do projeto é a descrição e valoração do processo físico 
de produção, isto é, são elaborados todos os aspectos físicos ligados ao projeto. 

Para a elaboração da engenharia do projeto de investimento, o estudo do sistema 
produtivo vai gerar informações para o detalhamento dos investimentos e dos custos 
operacionais, possibilitando a consolidação das definições de todos os parâmetros 
na análise econômico-financeira. 

Basicamente, pode-se dizer que o estudo do sistema produtivo se compõe de três 
grandes etapas: definições de produção, opção tecnológica e fatores de produção e, 
por fim, a caracterização do sistema produtivo. A figura 3.2 nos apresenta o modelo 
sintético do sistema de produção.

3.3 Engenharia do projeto



Aspectos administrativos, técnicos e econômicos de um projeto de investimento

U3

134

Fonte: adaptada de Cassaroto Filho (2010, p. 97).

Figura 3.2 | Relacionamentos do estudo do sistema produtivo como análise estratégica, 
projeto e engenharia básica

Planejamento Estratégico

SISTEMA PRODUTIVO

Estratégias de

produção e 

tamanho

Opção tecnológica

e de fatores

Fase de consolidação

dos parâmetros

Investimentos/Receitas/

Custos/Retornos

Inform. para eng. básica

Estudo de Mercado

Produto

Preço

Quantidades

Estratégia Comercial

Estudo de

logística/localização

Caracterização do

sistema produtivo

A Figura 3.2 nos aponta que a primeira etapa da estratégia de produção e de 
tamanho tem como partida o planejamento estratégico. Definir a estratégia produtiva 
significa definir os ciclos de vida do produto e dos processos, definir inovações, 
integração vertical, terceirização, organização e gerência da produção. 

 A estratégia de uso dos recursos vai indicar o volume de investimentos em 
tecnologia de produtos e processos, além dos recursos para investimento na fábrica, 
influenciando o tamanho da fábrica e o grau de terceirização. 

Os resultados do estudo de mercado influenciarão a etapa da estratégia de 
produção. As informações sobre o potencial do mercado vão influenciar o estudo 
do tamanho da fábrica, as estratégias de comercialização, os preços, qualidade, 
inovação e flexibilidade. O estudo da logística/localização também exercerá 
influência sobre a estratégia de produção, bem como será por ela influenciada. 

O segundo passo, de opção tecnológica e de fatores de produção, vai 
compreender o processo de escolha da tecnologia e dos fatores produtivos, tais 
como matérias-primas e mão de obra. Neste momento, a relação com a logística 
é fundamental, principalmente pelas escolhas dos fatores de produção versus 
localização da fábrica. 

A terceira fase do estudo do sistema produtivo, especificamente a sua 
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caracterização, nos deve fornecer os aspectos técnicos necessários a um 
levantamento mais detalhado dos investimentos, das receitas, dos custos, 
consolidando as informações da engenharia do projeto. 

Do ponto de vista técnico, deve-se determinar os equipamentos a serem 
comprados, definindo marca, fornecedor, origem, custo, formas de pagamentos, 
manutenção e reposição. 

Na engenharia do projeto, deve-se detalhar as variáveis relevantes para o 
funcionamento da organização, para níveis distintos de produção. Pode-se destacar:

Matéria-prima: insumos para a produção, quantidade requerida por unidade 
produzida, custos logísticos por unidade, características dos produtos (ciclo de vida).  
Investimentos em armazenagem e abastecimento. 

Materiais indiretos e secundários: insumos indiretos (não agregados no produto 
final); secundários (agrega-se em proporção menor), devem ser estudados da 
mesma maneira que a matéria-prima. 

Outros insumos: destacamos alguns como: energia, água, combustível, materiais 
de escritório etc.

Mão de obra: disponibilidade regional, qualificação e quantidade de trabalhadores.

Por que o estudo da viabilidade técnica é uma etapa posterior 
ao estudo mercadológico?

A engenharia do projeto deve apresentar de maneira objetiva todo o processo 
físico de transformação. Para o entendimento dos fatores inerentes à tecnologia 
envolvida no projeto, é preciso descrever o processo produtivo, incluindo os 
produtos, subprodutos, insumos, mão de obra e os equipamentos.  

Tal descrição permite aos gestores e envolvidos no projeto, o entendimento de 
todas as fases e operações de produção, expondo em cada etapa o que acontece e 
qual a sua relação com as fases anteriores e posteriores.

Uma ferramenta muito utilizada para melhor compreender todos esses pontos 
é o uso do fluxograma, que apresenta de forma detalhada o passo a passo das 
atividades do processo de um produto ou da execução de um serviço. Aponta quais 
são as operações, os responsáveis e os setores envolvidos, conforme modelo na 
Figura 3.3.
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Fonte:  <http://www.ebah.com.br/content/ABAAABf7MAG/ferramentas-gestao-qualidade-fluxograma>. Acesso em: 6 dez. 
2016.

Figura 3.3 | Símbolos básicos do fluxograma

Início
Fonteira do Processo

Fim
Fonteira do Processo

Ponto
de

Decisão

Etapa do Processo

Com o objetivo de obter a máxima eficiência no sistema produtivo, pode-se utilizar 
uma técnica da administração cujo objetivo é otimizar a relação homem, máquina 
e processo: o layout. O arranjo físico (layout) é fundamental para a produtividade, 
uma vez que o fluxo dos processos pode ser otimizado ou prejudicado em função 
da distribuição física dos equipamentos.

Existem três formas básicas de organizar as estações de trabalho: layout por 
produto, layout por processo e layout com posição fixa. 

• Layout por produto: os equipamentos são dispostos de modo que cada 
operação produtiva para a fabricação de um bem seja feita em estações de trabalho 
organizadas em uma sequência fixa.

• Layout por processo: as máquinas e equipamentos não são agrupados 
em uma sequência fixa. Cada ponto de trabalho é relativamente independente e o 
produto vai para estações de trabalho que sejam necessárias para realizar a operação 
seguinte para completar o produto.

• Layout por posição fixa: o produto permanece em uma posição fixa. Suas 
partes componentes são produzidas em estações de trabalho remotas e levadas 
para a área de produção para a montagem final.
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1. A definição do tamanho ou escala de um projeto refere-se a: 

a) Quantidade de recursos que a empresa terá que dispor para 
realizar o empreendimento.

b) Capacidade de produção que pode ser atingida pela 
organização quando em operação durante um período de 
tempo normal. 

c) Tempo de duração do projeto.

d) Número de pessoas envolvidas na elaboração do projeto.

2. A decisão do tamanho do projeto influencia diretamente a 
competitividade da empresa no longo prazo. Fatores como o 
mercado, localização e os custos de produção são relevantes 
nessa decisão. A capacidade de produção que define o 
tamanho do processo pode ser definida em dois aspectos. Cite 
e explique quais são esses aspectos.
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Seção 4

Aspectos econômico-financeiros: previsão de 
investimentos e financiamentos

Nesta seção, serão apresentados os conceitos relacionados à análise econômico-
financeira do projeto, sendo essa a última parte do estudo de viabilidade. O principal 
objetivo da análise de viabilidade financeira é que os investimentos a serem realizados 
sejam compensados por benefícios futuros, expressos no fluxo de caixa projetado. 

Nesta seção, abordaremos o processo de elaboração dos quadros financeiros 
que compõem a sequência seguida para elaborar o projeto de viabilidade.

Já tendo definido as estratégias de comercialização e as análises de mercado, 
a estratégia produtiva, tamanho, localização e engenharia do projeto, passa-se à 
consolidação desses parâmetros, ou seja, à análise do resultado final em termos 
econômico-financeiros, incluindo o equacionamento financeiro do projeto. 

De acordo com Cassaroto Filho (2010), a análise econômico-financeira não é 
dada por um método fixo, uma vez que cada projeto possui suas particularidades. Por 
exemplo, em um projeto de expansão da capacidade produtiva, o tipo de resposta 
esperado é o retorno do investimento incremental. Já em um projeto de elaboração 
de novos produtos, a resposta esperada pode ser o preço e o lucro mínimo obtido 
para essa nova oferta. Projeto de novas unidades são tratados isoladamente, ao passo 
que expansões, modernizações e relocalizações são considerados incrementos em 
relação ao diagnóstico atual. 

Ainda de acordo com Cassaroto Filho (2010), existe uma série de fatores que 
devem ser observados em uma análise econômico-financeira, por exemplo:

• Montante de investimentos.

• Financiamentos.

Introdução à seção

4.1 Análise econômico-financeira
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• Disponibilidade de capital próprio.

• Custos de produção.

• Preços de mercado.

• Retorno do investimento.

• Riscos inerentes ao pagamento de financiamentos.

• Produtividades dos recursos.

• Risos financeiros.

• Sensibilidade econômico-financeira a fatores externos.

As repostas dessas questões ajudarão na tomada de decisões durante a elaboração 
do projeto, já que obteremos informações mais precisas.

Avaliar o investimento total é uma das ações mais importantes associadas ao 
projeto de investimento, já que o montante final a ser investido é relevante em termos 
de viabilidade. O objetivo desta fase do projeto é determinar as necessidades de 
recursos financeiros para a implantação do projeto, colocá-lo em prática e garantir 
seu funcionamento. 

Os investimentos em projeto empresariais podem ser divididos em:

• Investimentos fixos: depende do nível de produção projetado.

• Investimentos circulantes: depende do nível efetivo de produção.

Os investimentos também podem ser denominados usos dos recursos e podem 
ser classificados em:

• Inversões fixas: terrenos, edificações, construções, instalações, máquinas e 
equipamentos, veículos e embarcações, móveis, utensílios, patentes e marcas.

• Inversões em capital de trabalho: recursos utilizados para financiar as 
operações da empresa, em decorrência das atividades operacionais: comprar, 
produzir e vender.

4.2 Investimentos do projeto
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O capital de giro pode ser definido como o montante de recursos que a empresa 
necessita desembolsar antes de receber pelas vendas, ou seja, os pagamentos 
efetuados para manter a organização funcionando até o recebimento de seus 
clientes. 

O capital de giro próprio faz parte do investimento do projeto, já que sem essa 
disponibilidade de recursos financeiros para o giro das operações, a empresa não 
consegue operacionalizar. 

O investimento que a empresa deverá fazer em capital de giro começa pelas 
estimativas iniciais em estoque e o caixa mínimo que deverá manter para iniciar suas 
operações.

Para a determinação do capital de giro próprio, podemos usar o Quadro 3.1.

4.2.1 Capital de giro e quadro de investimento

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 174).

Quadro 3.1 | Projeções das necessidades de capital de giro (R$)

Discriminação Último exercício 20...
Projeções

1o Período 2o Período .....

1 NECESSIDADES
 1.1 Caixa mínimo
 1.2 Financ. de vendas
 1.3 Estoques
   1.3.1 Matérias-primas
   1.3.2 Materiais secundários
   1.3.3 Produtos em elaboração
   1.3.1 Produtos acabados
   1.3.1 Peças e materiais de reposição

Total (1)

2 RECURSOS
 2.1 Crédito de fornecedores
 2.2 Descontos de duplicatas
 2.3 Financiamento para giro

Total (2)

(1) - (2) Capital de giro próprio

Como podemos observar no Quadro 3.1, o capital de giro próprio é determinado 
pela diferença entre as necessidades de caixa e os recursos disponíveis. 

No projeto de investimento também deve constar o quadro de investimento, ou 
seja, os valores totais de investimentos a serem empregados no projeto antes de 
iniciar as operações. 
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Em projetos indústrias, o quadro de investimentos contém, via de regra, os itens 
listados no Quadro 3.2.

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 175).

Quadro 3.2 | Quadro de investimento total

Natureza do Investimento Valor R$ Contingência

1.1 Gastos em estudos e pesquisas preliminares
1.2 Terrenos
1.3 Obras cívis
1.4 Equipamentos e peças de reposição
1.5 Patentes, licenças etc
1.6 Montagem, fretes e seguros
1.7 Instalações
1.8 Veículos
1.9 Diversos (organização e projeto, despesas 
pré-operatórias, etc.)
1.0 Encargos financeiros durante a execução 
do projeto
1.1 Capital de giro

TOTAL DE INVESTIMENTO

IMPREVISTOS

Podemos destacar alguns pontos:

• Gastos em estudos e pesquisas preliminares: inclusão de todos os gastos 
com a viabilidade do projeto, consultorias, viagens, telefonemas etc.

• Terrenos: compra de terrenos, terraplanagem, drenagem etc.

• Obras civis: inclusão de todos os gastos com construção civil (materiais e 
mão de obra).

• Equipamentos: especificações, marcas, garantias, depreciação, origem 
(nacional ou importado), cotações e valores. 

• Pré-operações: investimentos que ocorrem antes do início das atividades do 
empreendimento.

Depois de estimar a totalidade de investimentos, é preciso analisar quais as 
fontes de financiamentos a que a empresa poderá recorrer para captar os recursos 
necessários.

Tendo o quadro de investimentos preenchido, agora podemos elaborar mais 
dois quadros: o cronograma de implantação e o cronograma de desembolsos.  

O cronograma de implantação descreve a sequência de atividades da execução 

4.2.2 Cronograma de implantação e cronograma de desembolsos
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do projeto no tempo. Lembrando que a execução do projeto está ligada com 
os aspectos técnicos, os recursos financeiros e a disponibilidades de materiais e 
equipamentos.  O prazo total de implantação será determinado pela composição das 
diferentes etapas que compõe a implantação física. O gráfico de Gantt é a principal 
ferramenta utilizada no gerenciamento da execução de projetos empresariais.

Gráfico de Gantt: Gráfico utilizado para ilustrar o avanço das diferentes 
etapas de um projeto. Para conhecer mais acesse: <http://www.
projectbuilder.com.br/blog-home/entry/conhecimentos/grafico-
degantt-como-e-por-que-utiliza-lo-para-gerenciar-projetos>. Acesso 
em: 15 dez. 2016.

O cronograma de desembolso se refere à sequência financeira da implantação 
do projeto. São elencadas todas as saídas de recursos em cada período. Deve-se 
ressaltar que o cronograma financeiro decorre em grande parte do cronograma 
de implantação. No Quadro 3.3, podemos visualizar um modelo simplificado do 
cronograma de desembolso.

Fonte: adaptado de Woiler e Mathias (2008, p. 176).

Quadro 3.3 | Cronograma de desembolso (R$)

Discriminação Total Real
A realizar

1 2 3 4 ...

1 Investimentos

1.1 Gastos em estudos e pesquisas preliminares
1.2 Terrenos
1.3 Obras cívis
1.4 Equipamentos e peças de reposição
1.5 Patentes, licenças, etc
1.6 Montagem, fretes e seguros
1.7 Instalações
1.8 Veículos
1.9 Diversos (organização e projeto, despesas pré-oper-
atórias, etc.)
1.0 Encargos financeiros durante a execução do projeto
1.1 capital de giro

2 Capital de giro

TOTAL DAS INVERSÕES
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Com a distribuição dos gastos financeiros no tempo e as fontes de financiamentos 
definidas, podemos, agora, elaborar o quadro de usos e fontes. No quadro de usos e 
fontes, os financiamentos vão se ajustar aos investimentos, nas proporções definidas 
pelos programas de crédito ao qual são submetidos. No Quadro 3.4, podemos ver 
um modelo simplificado do quadro.

4.2.3 Quadro de fontes e usos de aplicações de recursos

Fonte: Ende e Reisdorfer (2015, p. 84).

Quadro 3.4 | Quadro de usos e fontes em (R$)

O capital próprio é a parcela não financiada do projeto e é, como podemos 
observar, dado pela diferença entre as aplicações totais e o capital de terceiros. 

O quadro de usos e fontes é componente fundamental na elaboração de um 
projeto de investimento, pois ele demonstra onde os recursos serão aportados 
(USOS) e qual será a origem dos recursos (FONTES). 

Itens
Realizado até 

mm/aa
Total a 
realizar

Total do 
projeto

%

Usos 100

1. Investimento fixo
    Terreno
    Contruções civis
    Máquinas e Equipamentos
    Móveis e utensílios
    Veículos
    Outros

2. Capital de Giro
    Estoques
    Caixa mínimo

3. Investimentos pré-operacionais
    Despesas de legalização
    Obras civis e/ou reformas
    Divulgação
    Cursos e treinamentos
    Outras despesas

Total de usos (1 + 2 + 3)

Fontes 100

1. Recursos próprios

2. Recursos de terceiros
    BNDES/FINEM – fixo de giro
    BNDES/FINEM – importação
    BNDES/FINEM – equip. nacionais
    Outros

Total de fontes (1 + 2)
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Inicialmente, a projeção de receitas do projeto decorre do estudo do mercado. É 
por meio da análise de mercado e das projeções de vendas que serão determinados 
as quantidades e o preço dos bens e serviços vendidos. 

Para a projeção dos resultados, é importante a determinação prévia do número 
de períodos de projeção, isto é, o horizonte temporal do projeto. O Quadro 3.5 nos 
traz um exemplo de projeção de resultados do projeto.

4.2.4 Quadro de projeções de resultados

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 185).

Quadro 3.5 | Quadro de projeções de resultados 

No campo de despesas diretas de vendas são inclusas as despesas relacionadas 
à atividade de vendas do produto, excetuando as despesas com impostos e de 
comercialização (abatimentos e descontos).

Os custos diretos de produção, referem-se às matérias-primas, energias, mão de 
obra direta, fretes etc. No custo de pessoal, além dos que já foram mencionados 
(custo com mão de obra direta) são incluídas as despesas gerais (de supervisão 
direta, de administração e manutenção).

 Nas despesas diversas podemos considerar os seguros, aluguéis e outras 
despesas menores. No item de depreciações e amortizações, devemos considerar 
(além das depreciações) as amortizações de patentes e/ou licenças de fabricação, 
amortizações referentes a pesquisas e despesas de instalações etc. (WOILER; 
MATHIAS, 2008). 

Itens
Projeções

1° Período 2° Período ......

VENDAS
( - ) Abatimento nas vendas e impostos

VENDAS LÍQUIDAS

( - ) Despesas Diretas de Vendas
( - ) Custos Diretos de Produção

MARGEM DIRETA

( - ) Custo de Pessoal
( - ) Custo de Manutenção
( - ) Despesas Diversas
( - ) DEspesas Financeiras
( - ) Depreciações e Amortizaões

LUCRO TRIBUTÁVEL

( - ) Imposto de Renda

LUCRO LÍQUIDO DO ANO
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Por que analisar o aspecto econômico-financeiro de 
um projeto é sobretudo definir os riscos inerentes ao 
empreendimento?

Nas análises de viabilidade de projetos, as técnicas mais utilizadas são aquelas 
aplicadas aos fluxos de caixa. Podemos destacar dois métodos usados para preparar 
um fluxo de caixa: 

• Método de receitas e desembolsos.

• Método do fluxo líquido de caixa (lucro líquido ajustado). 

O primeiro método é parte de um plano detalhado de lucros, sendo útil para 
elaborar o orçamento de caixa de curto prazo.

Já o segundo método parte do lucro líquido projetado com base na projeção 
de resultados. Em suma, o lucro líquido que se obtém da projeção de resultados é 
convertido de um regime de exercício para um regime de caixa. É apropriado para 
projeções de caixa a longo prazo. Para análise de viabilidade de projetos, recomenda-
se o uso do método do fluxo líquido de caixa. No Quadro 3.6, podemos visualizar 
um esquema simplificado desse método.

4.2.4 Quadro de projeções de fluxo de caixa

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 187).

Quadro 3.6 | Esquema simplificado de projeção de fluxo de caixa

Itens
Projeções

10 Período 20 Período .......

ENTRADAS

Lucro antes do Imposto de Renda

Depreciação

Valor Residual

Do Capital de giro próprio

Do Ativo fixo

TOTAL DE ENTRADAS (1)

SAÍDAS

Recursos Próprios

Capital próprio - inv. No projeto (inc 

capital de giro)

Patrimônio Líquido*

Amortizações financeiras

Imposto de Renda do ano anterior

TOTAL DE SAÍDAS (2)

(1) - (2): FLUXO DE CAIXA
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No quadro de projeção de fluxo de caixa, precisamos considerar o período de 
implantação mais o período de projeção. 

Devido à defasagem de um ano no pagamento do Imposto de Renda (IR) (o 
imposto de renda de um ano é pago no ano seguinte), dá-se a entrada do lucro 
antes do (IR) do ano e a saída como sendo o (IR) do ano anterior. 

Amortizações e depreciações devem ser computadas como entradas, pois não 
são desembolsáveis, diminuindo assim o débito do (IR).

O valor residual consiste no valor da empresa em seu último período no tempo, 
ou seja, assumindo a hipótese de que a empresa é fechada ou vendida, encerrando 
o ciclo de aplicação do capital. O valor residual correspondente ao capital de giro é 
o próprio capital aplicado no início do projeto. O valor residual do ativo fixo é mais 
difícil de ser estimado. O ideal é estimar o valor residual de acordo com os saldos das 
depreciações já efetuadas contabilmente. 

As saídas de recursos próprios correspondem ao capital próprio investido no 
projeto e ao valor do patrimônio líquido (caso se trate de um projeto de expansão). 

Para fixar o processo de elaboração dos quadros financeiros, podemos visualizar 
na Figura 3.4 o processo esquemático geral.

Fonte: Woiler e Mathias (2008, p. 188).

Figura 3.4 | Fluxograma de elaboração dos quadros financeiros de projetos de investimento

Investimentos

Juros

Amortizações

Depreciações Valores residuais
-Equipamentos
-Capital de Giro

Receitas
(-) Custos

Cronograma de
desembolsos

Fluxo de Caixa

Fontes e Usos

Financiamento
-Juros
-Amortizações

Recursos próprios
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Veja na prática os conceitos estudados nessa unidade!
Leia o artigo: A importância da disciplina de projetos de investimento: um 
estudo teórico com uma aplicação prática. Este artigo descreve as principais 
etapas necessárias para realizar um projeto de investimento e a simulação de 
um projeto para uma fábrica de camarão enlatado no estado do Rio Grande 
do Norte. ALMEIDA, Mariana R. et. al. A importância da disciplina projetos de 
investimento: um estudo teórico com uma aplicação prática. In: COBENGE, 
34., 2016, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 
2016. Disponível em: <http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2006/
artigos/13_292_584.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2016.

1. Avaliar o investimento total é uma das ações mais importantes 
associadas ao projeto de investimento, já que o montante 
final a ser investido é relevante em termos de viabilidade. O 
objetivo desta fase do projeto é determinar as necessidades 
de recursos financeiros para a implantação do projeto, colocá-
lo em prática e garantir seu funcionamento. Cite e explique 
como são divididos os investimentos em projetos e como são 
classificados os usos dos recursos:

2. Com a distribuição dos gastos financeiros no tempo e as 
fontes de financiamentos definidos, deve-se elaborar o quadro 
de fontes e aplicações. Explique o que é e qual a importância 
da elaboração desse quadro.

Nesta unidade, você aprendeu:

• Etapas de elaboração de projetos de investimentos para novos 
empreendimentos.

• Elementos que devem compor o projeto de investimento.



Aspectos administrativos, técnicos e econômicos de um projeto de investimento

U3

149

• Estudo de mercado e seus objetivos.

• Análise de mercado consumidor.

• Aspectos técnicos do projeto.

• Viabilidade técnica.

• Localização do projeto.

• Tamanho do projeto.

• Engenharia do projeto.

• Análise econômico-financeira e investimentos do projeto.

Prezado aluno!

Você aprendeu nesta unidade os componentes básicos que 
devem constar em um documento de projeto de viabilidade de 
investimentos, voltados para abertura de novos empreendimentos, 
expansão (filiais ou franquias), elaboração de novos produtos, 
novas tecnologias, aprimoramento de processos produtivos, ou 
qualquer outro projeto de expansão de negócios.

Inicialmente, estudamos as etapas da elaboração de projetos 
de investimento. Posteriormente, os principais pontos a serem 
considerados na análise de mercado e como estes influenciam a 
viabilidade do projeto de investimento. 

Você também conheceu os aspectos técnicos do projeto, 
ou seja, as condições técnicas necessárias para que ele seja 
implementado. Destaca-se a localização, tamanho e engenharia 
do projeto. Por fim, foram apresentados os conceitos 
relacionados à análise econômico-financeira do projeto, que 
englobam a projeção de investimentos, fluxos de caixa, receitas, 
custos, capital físico, capital de giro, quadro de investimentos, 
desembolsos e quadro de usos e fontes. 

Para aprofundar seus estudos, você pode continuar pesquisando 
em materiais, reportagens, livros e artigos da internet.
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1. Com base nos conhecimentos frequentemente aplicados 
na seleção e na definição de projetos a serem implantados 
em organizações, conforme seus objetivos e necessidades, 
e as etapas para sua elaboração, considere as afirmativas a 
seguir:

I) Avaliação das demonstrações financeiras e análise de 
mercado são componentes desnecessários em projetos 
industriais, já que para estes a engenharia do projeto é o 
importante. 

II) O estudo de mercado é uma das fases mais importantes 
na análise de um projeto de investimento, pois as bases (ou 
os pilares) do conhecimento são definidas nessa fase. 

III) Os objetivos específicos correspondem aos passos 
estratégicos necessários para o alcance do objetivo geral. 
Via de regra, os objetivos são expostos em frases curtas, mas 
com propostas bem completas.

Assinale a alternativa correta:

a) Somente a afirmativa I está correta.

b) Somente a afirmativa II está correta.

c) Somente a afirmativa III está correta.

d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

e) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

2. Na caracterização do estudo do mercado, é necessário 
estudar o macroambiente da empresa e do produto. 
Primeiramente, define-se a área de atuação de mercado 
da empresa, principalmente em níveis locais, regionais ou 
até mesmo internacionais. Nesse momento será definido o 
mercado-alvo, bem como suas oportunidades e ameaças, 
analisando informações relevantes para esse diagnóstico. 
Sobre as informações necessárias nesse processo, assinale 
a alternativa incorreta:

a) Sazonalidade na demanda e nos preços dos produtos.
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b) Características e perfil do público alvo.

c) Linhas de créditos disponíveis para financiamentos dos 
fatores.

d) Histórico de vendas e preços.

e) Padrão de qualidade requerida pelo mercado.

3. De forma complementar ao estudo dos investimentos, 
tem-se o estudo das fontes de recursos do projeto. Sobre 
esses elementos (usos e fontes), é incorreto afirmar que:

a) A fim de que a organização trabalhe com uma margem 
financeira, as fontes de recursos podem superar os 
investimentos.

b) Os recursos próprios são provenientes dos donos da 
empresa, compostos de aportes de capital e resultados 
retidos.

c) Para a utilização de recursos de terceiros é fundamental 
avaliar se a orga-nização irá gerar resultados que possibilitem 
quitar o financiamento.

d) O quadro de usos e fontes é um elemento importante na 
elaboração de um projeto de investimento, que apresenta 
de onde virão e onde serão aportados os recursos.

e) Por meio do quadro de usos e fontes, a organização 
poderá visualizar onde serão alocados os investimentos e as 
fontes de financiamentos do capital.

4. Na análise econômico-financeira do projeto são 
detalhados aspectos associados aos quadros financeiros que 
compõem a sequência normalmente seguida para elaborar 
um projeto de viabilidade. 

Sobre a elaboração dos quadros financeiros em projetos de 
investimento, marque V para Verdadeiro ou F para Falso:

(__) O cronograma de implantação descreve a sequência de 
atividades da execução do projeto no tempo.

(__) No quadro de projeção de receitas, os financiamentos 
vão se ajustar aos investimentos nas proporções definidas 
pelos programas de crédito aos quais são submetidos.
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(__) O capital de giro próprio faz parte do investimento 
do projeto, já que sem essa disponibilidade de recursos 
financeiros para o giro das operações, a empresa não 
consegue operacionalizar. 

(__) O quadro de produção do fluxo deve conter os valores 
totais de investimentos a serem empregados no projeto antes 
de iniciar as operações.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:

a) F – V – F – V.

b) V – F –V – F.

c) V – V – F -V.

d) F – F – V – F.

e) V – F – F – V.

5. O processo de análise da viabilidade técnica de um projeto 
de investimento normalmente é elaborado após a análise de 
mercado, a identificação das oportunidades mercadológicas 
e sua viabilidade de implementação. 

Sobre a análise de viabilidade técnica, assinale a alternativa 
correta:

a) Apresenta relação indireta com o projeto por exemplo, a 
organização societária da empresa: seu porte, os sócios do 
negócio, divisão e participação no capital social, os registros 
obrigatórios etc.

b) Deve apontar a transformação da realidade que o projeto 
visa contribuir, isto é, dar a resposta ao problema apontado 
pela organização.

c) São nomeadas as equipes de gestores envolvidos nos 
aspectos multidisciplinares do projeto, como, o gestor 
do projeto, administradores, contadores, economistas, 
engenheiros, advogados, equipe de apoio, entre outros.

d) Envolvem as considerações referentes à seleção entre os 
diversos processos de produção, à engenharia do projeto, 
ao arranjo físico dos equipamentos na fábrica, entre outros 
fatores.
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e) Podem identificar seu público e mercado-alvo por meio 
da pesquisa de mercado, facilitando o processo de tomada 
de decisão dos empresários no que se refere à elaboração 
de produtos e processos.
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VIABILIDADE ECONÔMICA 
PARA PROJETOS DE 
INVESTIMENTO

Esta é uma seção que tem como proposta de estudos compreender 
os métodos utilizados para verificar a viabilidade econômica dos projetos 
de investimentos. 

Com o estudo dos métodos para verificar a viabilidade econômica na 
seção 1 o objetivo da seção 2 será aplicar todos estes métodos para um 
caso prático.

Seção 1 | Estudo da análise de viabilidade econômica para 
projetos

Seção 2 | Caso prático: viabilidade econômica para 
construção de resort

Objetivos de aprendizagem: 
Analisar a viabilidade econômica para projetos de investimento

Leuter Cardoso Duarte Júnior

Unidade 4
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Introdução à unidade

Esta é uma unidade de suma importância para que se possa analisar a viabilidade 
econômica dos projetos de investimentos. O estudo de viabilidade é uma das 
atividades que devem ser cumpridas na elaboração de projetos para que se possa 
tomar uma decisão diante da proposta de investimento em um projeto. 

Assim, no princípio do estudo da unidade deste livro, iremos estudar e discutir os 
métodos principais para análise de viabilidade econômica, tais como: método valor 
presente, valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback. Por fim, iremos 
estudar um caso prático para observar a aplicação dos métodos de viabilidade 
econômica.
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Seção 1

Estudo da análise de viabilidade econômica 
para projetos

O estudo da viabilidade econômica de um projeto de investimentos é fundamental 
para que se tome uma decisão ótima, isto é, investir recursos financeiros, físicos 
e humanos em um projeto que tem capacidade de gerar um retorno compatível 
com seus riscos. Assim, esta é uma seção para que possamos verificar e estudar as 
principais técnicas para compreender a viabilidade de um projeto. 

Na análise de viabilidade econômica para projetos de investimento, iremos 
considerar algumas técnicas e métodos, tais como: método do valor anual, 
método da taxa mínima de atratividade, valor presente líquido, valor presente líquido 
anualizado, taxa interna de retorno, payback simples e descontado. Por meio destas 
técnicas e métodos, podemos verificar a viabilidade e, com isso, tomar uma decisão.

Para introduzir nosso estudo, iremos compreender alguns fundamentos e 
particularidades que envolvem o investimento em um projeto. Deste modo, a nossa 
proposta está em analisar o investimento em um projeto e, com isso, verificar sua 
viabilidade em aspectos econômicos. 

Segundo Ryba, Lenzi e Lenzi (2012, p. 78), alguns aspectos que são comuns a 
todos os projetos de investimentos e iremos apresentar estes segundo a obra deste 
autor: 

I. “Devem sempre existir as datas e períodos referentes às entradas e saídas 

de caixa, pois lembre-se de que só podem ser comparadas quantias referentes 

a um mesmo período de tempo;

II. Nos projetos de investimento, devem ser comparadas alternativas 

distintas, procurando sempre analisar suas diferenças. Isso significa que devem 

existir pelo menos duas alternativas (quantos mais, melhor!) e estaremos 

Introdução à seção

1.1 Análise de investimentos em projetos 
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sempre olhando o diferencial que pode tornar um projeto mais atrativo do que 

outro. 

III. As estimativas sobre custos e receitas devem ser a mais corretas 

possíveis, devendo ser conduzido um estudo de análise de sensibilidade sobre 

as variáveis básicas do projeto;

IV. Projeto não deve possuir muitas subdivisões, pois pode chegar a 

concussões contraditórias ou resultados correlacionados. 

V. É preciso sempre evitar resultados imediatistas para que se tenha uma 

política de resultados mais adequada”.

Conhecido estes aspectos, é possível ter uma noção de alguns fatores e variáveis 
que envolvem a maior parte dos projetos. O próximo passo é estudar de forma 
individualizada os critérios econômicos e financeiros que envolvem um projeto. 
Uma das maiores preocupações para estes critérios é verificar a rentabilidade que 
um projeto pode gerar para o investimento realizado.

A utilização de uma taxa mínima de atratividade (TMA) é essencial para que se 
possa dimensionar a rentabilidade para um projeto de investimentos. Uma das 
formas para dimensionar o retorno para um projeto de investimentos é por meio 
da TMA.

Com a TMA, pode-se definir um retorno mínimo para o projeto de investimento 
e, assim, ter uma noção extra sobre a taxa de retorno. A determinação da TMA é 
subjetiva, uma vez que cada gestor e/ou investidor poderá definir o retorno mínimo 
para um investimento e, além disso, não há uma fórmula para determinação da TMA. 
Todavia, é preciso considerar alguns aspectos, tais como: 

• Retornos do mercado. 

• Nível de riscos do investimento.

• Liquidez dos ativos da empresa.

• Planejamento estratégico. 

• Estabilidade econômica do país.

Em muitos estudos, é possível verificar que a TMA deve ser igual ou acima da 
taxa de juros livre de risco no mercado. Caso contrário, a decisão mais eficiente 
seria investir em ativos financeiros que têm como rendimento esta taxa de juros, por 
exemplo, investimentos em títulos públicos federais.

1.2 Método taxa mínima de atratividade 
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Como as variações da Taxa Selic poderão alterar as decisões 
de investimentos em um projeto na área empresarial?

Com o estudo da TMA, podemos passar para o estudo do método do valor anual 
(MVA), uma vez que precisamos da TMA para o cálculo. Este método considera 
como referência o fluxo de caixa de um investimento, isto é, o fluxo de caixa do 
projeto. 

O fluxo de caixa é utilizado como referência, pois o objetivo é analisar o fluxo 
periódico de recebimentos. Na figura 4.1 está a representação gráfica para o fluxo de 
caixa para um projeto de investimento.

1.3 Método do valor anual (MVA)

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.1 | Fluxo de caixa

Investimento
oo

Saída de Caixa (R$)

Entrada de Caixa (R$)
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Ao considerar o fluxo de caixa como um meio de análise, podemos entender que 
este método está preocupado em verificar uma série de valores uniformes em termos 
relativos, isto é, uma série de valores comparada a outra série de valores (lembre que 
nos projetos de investimento temos a possibilidade de analisar alternativas distintas). 

Um dos principais aspectos deste método já está posto, isto é, o uso do fluxo de 
caixa como um meio de análise em termos relativos. Porém, é preciso considerar 
uma TMA nesta análise, uma vez que ele serve de base para verificar se os retornos 
(entradas de caixas) de um projeto são maiores ou menores do que a TMA (logo 
estaremos considerando o valor do dinheiro no tempo). 

O uso da TMA é essencial para verificar se os projetos de investimento conseguem 
gerar uma remuneração compatível com o retorno exigido pelos patrocinadores, 
pois se os projetos não geram um retorno igual ou superior à TMA, é preferível 
encontrar outros investimentos que possam remunerar o capital igual ou maior que 
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a TMA. 

Para aplicar todos estes fundamentos e métodos apresentados, iremos utilizar 
um caso prático (a situação é hipotética). O objetivo é verificar se os projetos são 
viáveis, para isso é necessário que o investimento inicial no projeto gere retornos 
periódicos maiores quando comparados aos retornos que a TMA poderia gerar para 
o mesmo capital investido. 

Caso prático: Indústria Beta 

Suponha que os diretores da Indústria Beta precisam tomar uma decisão de 
investimentos nas unidades de produção do seu principal produto, uma vez que o 
mercado está em expansão e, por isso, é necessário tomar uma decisão que venha 
manter a competitividade da indústria. Há dois projetos de investimentos, o primeiro 
deles é na unidade industrial da região sul do país e o segundo na região centro-
oeste. Os dados dos projetos são: 

I. Projeto unidade região Sul:

• Investimento inicial: R$ 900.000,00

• Período: 5 anos  

• Retornos anuais: R$ 250.000,00

II. Projeto unidade região Centro-oeste:

• Investimento inicial: R$ 600.000,00

• Período: 5 anos

• Retornos anuais: R$ 110.000,00

A direção financeira da indústria determinou que a sua TMA é de 8% ao ano, além 
disso, deve-se optar por um projeto ou outro, visto que não há possibilidade para 
investimento nos dois ao mesmo tempo.  Assim, iremos desenvolver a nossa análise 
para o Método do Valor Anual (MVA) por meio dos seguintes passos: 

1° Passo: fluxo do caixa 

Neste passo, iremos construir os fluxos de caixa para cada um dos projetos de 
investimentos. Deste modo, será possível compreender os fluxos de entradas e 
saídas de capital. 
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Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.2 | Fluxo de caixa projeto região sul

Figura 4.3 | Fluxo de caixa projeto região centro-oeste
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2° Passo: Cálculo valor anual líquido (VAL)/ MVA

É preciso calcular o valor anual líquido para cada um dos retornos periódicos 
(anuais) do projeto e, assim, verificar qual é a melhor opção de investimento entre os 
projetos. A preferência será para aquele projeto com maior valor anual e, com isso, 
entendemos que só devemos aceitar projetos de investimentos com VAL superior a 
zero (positivos). 

Para analisar a viabilidade dos projetos por meio do VAL, devemos considerar 
a possibilidade da aplicação do capital inicial sob a TMA definida pela empresa. O 
objetivo da indústria é ter no mínimo o retorno da TMA, por isso devemos considerar 
os retornos periódicos de um investimento sob uma TMA.

A fórmula 01 para encontrar os retornos periódicos de um investimento sob uma 
TMA é:

Tn = C x 
i x (1+i)n

(1+i)n-1
Em que:

T
n
= retorno periódico

C = investimento inicial 

i = taxa de juros 

n = período
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Para encontrar o valor anual líquido será utilizado a equação 01: 

VAL = R
n
  - T

n
                                                                                                         (01)

Em que: 

R
n
 = entradas periódicas de caixa do projeto

T
n
 = retorno periódicos do investimento sob a TMA.

  

O projeto da região sul será o primeiro a ser analisado e, logo depois, o projeto da 
região centro-oeste. Assim, iremos calcular o valor dos retornos de um investimento 
sob uma TMA e, por conseguinte o VAL. 

a. Projeto Região Sul 

a.1 Investimento sob a TMA

T = 900.000 x

T = 900.000 x

T = 900.000 x

T = 900.000 x 0,2505 = 225.450,00

Na divisão 0,1175/0,4693 o 
resultado foi arredondado 

para 0,2505. 

Retorno período = R$ 225.450,00

a.2 Valor Anual Líquido 

VAL = 250.000 – 225.450 = R$ 24.550,00

0,08 x (1 + 0,08)5

0,08 x 1,4693

0,1175

0,4693

(1 + 0,08)5  -1

(1,4693) -1

Se o capital inicial deste projeto fosse investido sob uma TMA de 8% a.a. por 
um período de cinco anos, seria possível obter retornos anuais na quantia de R$ 
225.450,00. Este resultado será utilizado no cálculo do VAL para verificar se o projeto 
é viável ou não segundo este método. 

O cálculo do VAL é a diferença entre os retornos anuais do projeto e os retornos 
do investimento sob a TMA. O resultado deste cálculo foi de R$ 24.550,00 e, assim, 
podemos entender que este projeto é viável, visto que seu resultado foi positivo, 
caso contrário ele seria considerado inviável. 
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Se o capital inicial do projeto da região centro-oeste fosse investido sob a TMA 
(8% a.a.) pelo prazo de cinco anos, anos teríamos retornos anuais de R$ 150.300,00. 
Como o VAL é a diferença entre os retornos anuais do projeto e os retornos anuais 
de um investimento sob a TMA, podemos concluir que o resultado para o VAL é R$ 
- 40.300,00. Desta forma, o projeto da região centro-oeste não é viável, visto que o 
resultado para o VAL é negativo. 

Com os resultados apresentados para o projeto das regiões sul e centro-oeste 
,podemos notar que o projeto da região sul é viável e o projeto da região centro-
oeste é inviável, uma vez que o resultado para o VAL é negativo. Assim, a decisão 
eficiente, segundo o método apresentado, seria realizar o investimento na região sul, 
porém é preciso realizar outras análises, a fim de verificar a viabilidade dos projetos 
por meio de outros métodos e técnicas.

b) Projeto Região Centro-Oeste 

b.1 Investimento sob a TMA

T = 600.000 x

T = 600.000 x

T = 600.000 x

T = 600.000 x 0,2505 = 150.300

Na divisão 0,1175/0,4693 o 
resultado foi arredondado 

para 0,2505. 

Retorno período = R$ 150.300,00

a.2 Valor Anual Líquido 

VAL = 110.000 – 150.300 = R$ - 40.300,00

0,08 x (1 + 0,08)5

0,08 x 1,4693

0,1175

0,4693

(1 + 0,08)5  -1

(1,4693) -1

O valor presente líquido (VPL) é um dos métodos mais utilizados na análise 
de projetos, visto que não é um método complexo e ainda considera o valor do 
dinheiro no tempo. O estudo do VPL envolve duas ideias fundamentais, sendo elas: 
valor presente e taxa mínima de atratividade (TMA) e, assim, é preciso apresentar o 
que vem ser o valor presente (VP).

1.4 Valor presente líquido (VPL)
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O valor presente é um capital que aplicado sob uma taxa de juros irá gerar um 
montante (capital inicial mais juros). Com o valor presente, temos a condição de 
conhecer o volume inicial de capital para gerar um montante no futuro. A fórmula 
para o valor futuro será:

Com um capital inicial de R$ 40.000,00 aplicado por prazo de 24 meses, sob 
uma taxa de juros de 2%, é possível obter um montante de R$ 64.337,50. Com o 
valor presente, conseguimos trazer para a data atual o capital que foi acumulado ao 
longo do tempo sob uma taxa de juros.

Com os conceitos de VP e TMA, é possível determinar o que vem a ser o Valor 
Presente Líquido (VPL). Assim, pode-se entender por meio da literatura que a aplicação 
do VPL consiste em concentrar na data zero o VP de todos os fluxos de caixa do 

Em que: 

VP = valor presente 

VF = valor futuro 

i = taxa de juros 

n = período de tempo

Para colocar em prática a ideia de valor presente, imagine que um investidor 
aplicou uma determinada quantia pelo prazo de 24 meses sob uma taxa de juros de 
2% a.m. O montante no final do período foi de R$ 64.337,50, assim sendo, qual foi o 
capital inicial aplicado? 

VP = ? 

VF = R$ 64.337,50

i = 2,% a.m.

n = 24 meses

1.4.1 Valor presente 

VP =
VP

(1 + i)n

VP =

VP = = 40.000,00

64.337,50

64.337,50

(1 + 0,02)24

1,6084
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investimento descontados pela TMA, evidenciando, assim, o lucro econômico do 
projeto (MACEDO; CORBARI, 2014). Logo, o VPL, pode ser representado por meio 
das equações 02 e 03, conforme mostrado a seguir: 

VPL = - Investimento inicial + Σ (valor dos fluxos de caixas esperados)  (02)

Em que:

C = capital inicial investido 

FC = fluxo de caixa 

i = taxa de juros 

n = período de tempo 

O resultado do VPL pode ser entendido como o ganho adicional se o mesmo 
capital fosse aplicado à TMA. Assim sendo, os projetos só podem ser considerados 
viáveis quando seu resultado for positivo, caso contrário é preferível investir o capital 
sob a TMA, uma vez que o projeto não consegue gerar uma taxa de retorno igual 
ou superior a TMA. 

Considerando o resultado do VPL, podemos tomar as seguintes decisões para 
investimentos em um projeto:

VPL > 0 = aceita-se o projeto e, por isso, o mesmo deve continuar sendo analisado. 

VPL < 0 = o projeto será rejeitado, visto que seu retorno está abaixo da TMA. 

Em uma análise para dois projetos, deve-se seguir o critério de quanto maior o 
valor do VPL melhor será, assim deve-se optar por aquele projeto com maior VPL. 
Todavia, é preciso lembrar que se aceita apenas projetos com valor positivo.

Para colocar em prática o VPL, vamos considerar o seguinte exemplo: uma 
indústria de sapatos masculinos está analisando o projeto de investimento em uma 
das suas unidades industriais. O investimento inicial para o projeto é R$ 400.000,00 
e os retornos serão trimestrais. No primeiro trimestre há uma entrada de caixa de R$ 
60.000,00, no segundo trimestre R$ 50.000,00, terceiro trimestre R$ 40.000,00, 
quarto trimestre R$ 70.000,00, quinto semestre R$ 60.000,00 e no último R$ 
110.000,00. A indústria considera 9% a.t. como TMA. 

VPL = - C +

VPL = - C + Σ

+ + + ... , ou simplificando

, (03)

FC
1

FC
2

FC
3

FC
n

FC

(1 + i)1 (1 + i)2 (1 + i)3 (1 + i)n

(1 + i)n
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O VPL será encontrado seguindo alguns passos para que possamos desenvolver 
um raciocínio lógico: 

1º passo:

3º Passo: análise do resultado

Com o resultado de R$ - 117.807,74 podemos entender que este projeto não 
deve continuar sendo analisado, uma vez que ele não consegue gerar um retorno 
igual ou superior a TMA e, por esta razão, seria mais eficiente investir o capital inicial 
sob a TMA do que empregar este capital neste projeto de investimento. 

O cálculo do VPL pode ser realizado como auxílio da calculadora financeira e, por 
este motivo, iremos demonstrar como é possível utilizar a calculadora para o VPL: 

O primeiro comando é  f → CL
x
  para limpar memória da calculadora. Logo após 

este comando, iremos inserir os valores para cálculo do valor presente líquido:

400.0000 → CHS → g → CF
0
 

2º passo: cálculo do VPL 

Considerando a equação 04, podemos calcular o VPL e, com isso, teremos a 
seguinte representação: 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.4 | Fluxo de caixa do investimento

R$ 400 mil

R$ 60 mil R$ 50 mil R$ 40 mil R$ 70 mil R$ 60 mil R$ 110 mil

Trimestre
01

Trimestre
02

Trimestre
03

Trimestre
04

Trimestre
05

Trimestre
06

VPL = - 400 +

VPL = - 400.000 + 55.045,87 + 42.084 + 30.887,34 + 49.589,76 + 38.995,88 +

VPL = - 117.807,74

65.589,41

+ + + + +
60 50

110

40 70 60

(1 + 0,09)1 (1 + 0,09)2

(1 + 0,09)6
(04)

(1 + 0,09)3 (1 + 0,09)4 (1 + 0,09)5



Viabilidade econômica para projetos de investimento  

U4

171

60.0000 → g → CF
j
 

50.0000 → g → CF
j
 

40.0000 → g → CF
j
 

70.0000 → g → CF
j

60.0000 → g → CF
j
 

110.0000 → g → CF
j

f → NPV 

- 117.807,74

Com este resultado, entenderíamos que o projeto não tem um retorno superior 
ou igual à TMA. Porém, se o resultado fosse positivo seria possível entender que o 
projeto consegue gerar uma remuneração igual à TMA, mais o resultado positivo do 
VPL. 

Assim, podemos fixar a ideia de que projetos viáveis precisam ter um VPL 
positivo e quanto maior for o valor, melhor será. Porém, lembre-se de que é preciso 
considerar outros métodos e técnicas para definir se um projeto é viável ou não 
economicamente e, por este motivo, iremos seguir estudando métodos que possam 
auxiliar na análise de viabilidade econômica.

O valor presente líquido anualizado é uma segunda forma de análise para o VPL 
que já estudamos anteriormente. “Assim, em vez de mostrar o lucro total obtido com 
o investimento na data zero, o VPLa indica o quanto se pode ganhar, em média, por 
períodos” (MACEDO; CORBARI, 2014, p. 66).

No cálculo do VPLa, utilizamos como base a fórmula dos juros compostos e da 
renda certa. Assim, podemos definir o VPLa pela fórmula 02:

1.5 Valor presente líquido anualizado (VPLa) 

VPLa = VPL. (02)
(1 + i)n . i

(1 + i)n - 1

Em que: 

VPLa = valor presente líquido anualizado 

VPL = valor presente líquido

n = período de tempo 

i = taxa de juros 
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Para colocar em prática o VPLa, iremos utilizar um exemplo prático que demonstra 
como realizar seu cálculo. 

Exemplo: o direito financeiro de uma empresa de tecnologia da informação está 
realizando o estudo de viabilidade econômica para um projeto de investimento que 
foi enviado para sua análise. O projeto apresenta os seguintes dados: 

Investimento inicial: R$ 200.000,00

Retorno ano 01: R$ 34.000,00

Retorno ano 02: R$ 54.000,00

Retorno ano 03: R$ 62.000,00

Retorno ano 04: R$ 68.000,00

Retorno ano 05: R$ 52.000,00

TMA = 6% a.a. 

O cálculo do VPLa será realizado respeitando alguns passos para que seja possível 
entender a sequência lógica, bem como expor as principais informações para o 
cálculo. 

1º Passo:

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.5 | Fluxo de caixa

R$ 200 mil

R$ 34 mil R$ 54 mil R$ 62 mil R$ 68 mil R$ 52 mil

Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05

2º Passo: cálculo do VPL 

Considerando a equação 05, podemos calcular o VPL e, com isso, teremos a 
seguinte representação: 

VPL = - 200 + + + + + (05)
34 54 62 68 52

(1 + 0,06)1 (1 + 0,06)2 (1 + 0,06)3 (1 + 0,06)4 (1 + 0,06)5
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O valor presente líquido para este projeto é R$ 24.911,48 e, com isso, entendemos 
que o projeto deve continuar sendo analisado, uma vez que conseguiu remunerar o 
capital inicial investimento em 6% a.a. e, ainda garante um retorno financeiro de R$ 
24.911,48. O próximo passo será calcular o valor presente líquido anualizado. 

3º passo: cálculo do VPLa 

4º passo: análise de resultado 

Com este resultado, podemos entender que o projeto iria gerar uma renda 
uniforme anual de R$ 5.913,89 em média. Assim, mais uma vez podemos entender 
que o projeto conseguiu gerar uma remuneração acima da TMA e, por isso, merece 
continuar sendo analisado por meio de outros métodos.

Em resumo, podemos entender as seguintes análises para o VPLa: 

• VPLa > 0 = projeto é viável e pode continuar sendo analisado.

• VPLa < 0 = projeto não é viável

• Na análise de vários projetos, entende-se que quanto maior o VPLa, melhor será.

VPL = - 200.000 + 32.075,47 + 48.059,81 + 52.056,40 + 53.862,37 + 38.857,43

VPL = 24.911,48

VPLa = 24.911,48.

VPLa = 24.911,48.

VPLa = 24.911,48 x 0,2374

VPLa = 5.913.89

(1 + 0,06)5 -1

0,3382

(1 + 0,06)5 . 0,06

0,0803

Quais seriam as vantagens para o uso do VPL na análise de 
projeto de investimento?



Viabilidade econômica para projetos de investimento  

U4

174

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é um método convencionalmente utilizado para 
análise de viabilidade de um projeto, visto a facilidade para interpretar seu resultado, 
bem como utilizá-lo para realizar análises combinadas com outros métodos. Logo, 
a TIR pode ser entendida como a taxa desconto de um projeto, que vem a zerar o 
seu Valor Presente Líquido (VLP). 

É preciso também considerar a definição apresentada para TIR na Seção 1 desta 
unidade: "a taxa interna de retorno representa a taxa média periódica de retorno de 
um projeto suficiente para repor, de forma integral e exata, o investimento realizado. 
A taxa média periódica de retorno representa a medida de rentabilidade de um 
determinado projeto de investimento".

Diante da definição da TIR, pode-se entender que ela também vem a ser a taxa de 
retorno de um projeto ao longo do tempo. Assim, por meio da TIR é possível ter uma 
noção dos retornos periódicos de um projeto em termos percentuais. Deste modo, 
o valor TIR representa o retorno (%) do projeto. 

1.6 Taxa interna retorno (TIR) 

Se a taxa interna de retorno (TIR) de um projeto é de 8% e os fluxos de 
caixa são anuais, então significa que este projeto irá gerar um retorno 
anual de 8%?

Uma das principais interpretações para TIR já foi apresentada, isto é, ela representa 
a taxa de retorno do projeto, porém, podemos ainda levantar a seguinte questão: 
qual é o valor ideal para TIR? Para uma interpretação adequada da TIR é necessário 
compará-la à TMA (visto que a TMA é retorno mínimo exigido pelos patrocinadores). 

Comparar a TIR com a TMA é fundamental para verificar se o projeto consegue 
gerar um retorno igual ou superior à TMA. Os projetos com uma TIR inferior à TMA 
deverão ser rejeitados, uma vez que seria mais eficiente aplicar o capital sob a TMA 
e, assim, obter um retorno compatível com a necessidade dos patrocinadores do 
projeto.

Em aspectos matemáticos, podemos encontrar o valor para TIR quando 
igualamos a equação do VPL a zero (0). Deste modo, temos a seguinte expressão:

0 = - C + + + + ... ,
FC

1
FC

2
FC

3
FC

n

(1 + TIR)1 (1 + TIR)2 (1 + TIR)3 (1 + TIR)n
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A operação matemática para o cálculo da TIR consiste no cálculo da raiz quadrada 
de uma equação de grau maior do que dois normalmente. Logo, o cálculo da TIR 
passa a ser muito trabalhoso quando a sua determinação ocorre de forma manual. 
Porém, é possível utilizar a calculadora financeira como um meio para realizar seu 
cálculo. 

Para colocar em prática o cálculo da TIR, iremos nos valer de um exemplo prático 
e, assim, compreender a sua utilidade prática na análise de viabilidade econômica. 
Suponha que o diretor de uma indústria tenha que optar por um dos dois projetos 
de investimentos, sendo eles:

Ou simplificando a expressão

0 = - C + ∑
FC

(1 + TIR)n

Fonte: elaborada pelo autor.

Quadro 4.1 | Fluxo de caixa dos projetos de investimento

Ano (n) Projeto A Projeto B 

00 - 400.000,00 - 400.000,00

01 86.000,00 110.000,00

02 102.000,00 98.000,00

03 98.000,00 99.000,00

04 70.000,00 85.000,00

05 89.000,00 56.000,00

06 96.000,00 89.000,00

O diretor deverá optar pelo projeto A ou B, uma vez que não é possível investir 
nos dois projetos ao mesmo tempo. Assim sendo, ele está realizando um estudo de 
viabilidade para os dois projetos. A TMA considerada para análise dos projetos é 8% 
a.a. 

O cálculo da TIR será realizado por meio da calculadora financeira, visto que os 
projetos têm mais de dois períodos de tempo e, seria muito trabalhoso realizar este 
cálculo pela forma manual. Somado a este fato, não teríamos também a condição 
de encontrar com exatidão o resultado da TIR. 

O cálculo da TIR por meio da calculadora financeira ocorre da seguinte forma: 

Projeto A 

400.000 → CHS → g → CF
0
 

86.000 → g → CF
j
 



Viabilidade econômica para projetos de investimento  

U4

176

102.000 → g → CF
j
 

98.000 → g → CF
j

70.000 → g → CF
j

89.000 → g → CF
j
 

110.000 → g → CF
j
 

f → IRR

10,11

Projeto B 

400.000 → CHS → g → CF
0
 

110.000 → g → CF
j
  

98.000 → g → CF
j
 

99.000 → g → CF
j
  

85.000 → g → CF
j
 

56.000 → g → CF
j
 

89.000 → g → CF
j
 

f → IRR

9,86 

 

Com os resultados da TIR, podemos entender que o projeto A tem um retorno 
maior do que o projeto B, uma vez que a TIR para o projeto A é 10,11% e para o 
projeto B é 9,86%. Assim, o investimento no projeto A teria uma rentabilidade maior 
e, a opção seria por este projeto.  

Conforme já discutido, a TIR iguala o VPL a zero, os projetos de investimento 
podem ser analisados por meio desta taxa como uma forma de compreender a sua 
viabilidade econômica. Nos Gráficos 4.1 e 4.2 há demonstrações da TIR em relação 
ao VPL dos projetos de investimentos.
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Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Gráfico 4.1 | TIR e VPL para projeto A

Gráfico 4.2 | TIR e VPL para o projeto B

Com o Gráfico 4.1, podemos notar que o VPL do projeto A será igual a zero 
quando a TIR é igual 10,11%. Por outro lado, no Gráfico 4.2, verificamos que o VPL do 
projeto B será igual a zero quando o valor da TIR for igual a 9,86%. Logo, conforme já 
discutimos, a preferência será pelo A, uma vez que a sua TIR é maior do que a TMA 
e a TIR do projeto B.

A TMA considerada no exemplo apresentado foi de 8% e, com isso, podemos 
entender que ambos os projetos conseguem gerar um retorno maior do que a TMA, 
então, a decisão é investir em um deles. Deste modo, a preferência será para o 
projeto como maior TIR. Para compreender esta relação graficamente observe o 
Gráfico 4.3. 
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Fonte: adaptado de Clemente e Souza (2008).

Gráfico 4.3 | TMA versus TIR

No gráfico 4.3, podemos realizar a seguinte análise, quanto maior a distância 
entre a TMA e a TIR, menor o risco e quanto mais próximo a TMA estiver da TIR, 
maior será o risco do investimento no projeto. Se a TMA é maior do que a TIR do 
projeto, entende-se que o projeto gera um retorno menor que a TMA e, por isso, 
seria mais eficiente investir o capital sob a TMA.

Este é mais um método de análise de viabilidade econômica dos projetos de 
investimentos. O payback simples pode ser entendido como o período de tempo 
necessário para recuperar o investimento inicial realizado em um projeto de 
investimento. Este método é muito utilizado, uma vez que por meio dele é possível 
ter uma noção do tempo necessário para se recuperar o investimento inicial. 

 Como as incertezas podem aumentar com o passar do tempo, é preciso ter uma 
noção do período de tempo necessário para se recuperar o investimento inicial. Em 
economias com instabilidades econômicas, as incertezas podem aumentar e, por 
isso, é necessário conhecer o valor do payback para os projetos de investimento. 

1.7 período de recuperação do investimento (PRI): payback 
simples

“Como a tendência é a de mudanças contínuas e acentuadas na 
economia, não se pode esperar muito para recuperar o capital investido 
sob pena de se alijar das próximas oportunidades de investimentos”. 
(CLEMENTE; SOUZA, 2008)
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A fórmula 02 é para cálculo do período de recuperação do investimento, isto é, 
o payback simples:

Em que: 

n = período imediatamente antes do fluxo de caixa acumulado se tornar positivo.

FCA
n
  = fluxo de caixa acumulado no período n.

FCA
n + 1

  = fluxo de caixa acumulado no período n+1 (posterior a n).

Com o objetivo de demonstrar aplicação do payback, iremos utilizar um exemplo 
didático e hipotético. Deste modo, suponha que a indústria “GG1” está analisando a 
viabilidade econômica de um projeto de investimento que tem como investimento 
inicial o valor de R$ 3.900,00. A TMA considerada pela indústria é de 12% a.a e o 
tempo máximo que se espera recuperar o investimento é de 8 anos.

PRI = n + (02)
FCA

n

FCA
n 
+

 
FCA

n + 1

n¹ FC² FCA³

0 -3900  

1 300 -3600

2 500 -3100

3 700 -2400

4 900 -1500

5 1100 -400

6 1300 900

7 1300 2200

8 1300 3500

9 1300 4800

(1) = tempo em anos 

(2) FC = fluxo de caixa 

(3) FCA = fluxo de caixa acumulado 

Com apresentação do fluxo de caixa para o projeto de investimento, podemos 
calcular o valor do PRI/Payback simples. É preciso lembrar que o período de tempo 
(n) está em anos. As principais informações para resolução são:

n = 5

FCA
n
  = - 400

Quadro 4.2 | Exemplo GG1

Fonte: elaborado pelo autor.
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FCA
n + 1

   = 900

Então,

PRI = 5 + = 5,31 anos ou 5 anos e 4 meses aproximadamente
- 400

- 400-900

O PRI ou payback simples é de 5,31 anos, isto é, 5 anos e 4 meses, 
aproximadamente, e, com isso, é possível analisar a viabilidade do projeto segundo 
este resultado. Todavia, como devemos interpretá-lo em aspectos de viabilidade 
econômica? 

Payback < tempo máximo aceitável = o projeto é viável. 

Payback > tempo máximo aceitável = o projeto é rejeitado.

Classificação de vários projetos = quanto menor o valor melhor.

Considerando o valor do payback de 5 anos e 4 meses, podemos entender 
que o projeto é viável e, por isso, pode seguir sendo analisado em aspectos de 
viabilidade econômica, uma vez que o tempo máximo aceitável para recuperação 
do investimento inicial de 8 anos. Todavia, é preciso entender que quanto mais 
próximo o valor do payback está do período final do projeto, maior é o risco de 
investimento, visto as incertezas para se recuperar o capital inicial.

Segundo Macedo e Corbari (2014, p.74), “o payback descontado refere-se ao 
número de períodos necessários para se recuperar o investimento inicial, sendo que 
os fluxos são descontados pela TMA”. Assim, da mesma forma que analisamos o 
payback simples (item 1.7), o capital somente é recuperado quando o valor presente 
do fluxo de caixa passa a ser positivo. 

O payback descontado tem uma vantagem em relação ao payback simples, uma 
vez que ele considera o valor do dinheiro no tempo. Logo, podemos considerar o 
custo de oportunidade do investidor em um projeto.

A proposta do payback descontado é trazer a valor presente todos os fluxos de 
caixa, da mesma forma que se faz no método VPL. Desta forma, iremos seguir o 
mesmo exemplo do payback simples (item 1.7) para calcular o payback descontado.  
O fluxo para o projeto de investimento é:

1.8 Payback descontado  
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n FC FCA 

0 -3900  

1 267,8571 -3632,14

2 398,5969 -3233,55

3 498,2462 -2735,3

4 571,9663 -2163,33

5 624,1695 -1539,16

6 658,6205 -880,543

7 588,054 -292,489

8 525,0482 232,5587

9 468,793 701,3517

Para compreender os valores do fluxo caixa, iremos apresentar seus cálculos, 
uma vez que eles foram descontados pela TMA. Logo, temos que:

Com o entendimento para o valor dos fluxos de caixas, podemos seguir para o 
cálculo final do payback descontado. Assim sendo, o cálculo será desenvolvido da 
seguinte forma: 

VP
1
 =

VP
2
 =

VP
3
 =

VP
4
 =

VP
5
 =

VP
6
 =

VP
7
 =

VP
8
 =

VP
9
 =

= 267,85

= 398,59

= 498,24

= 571,96

= 624,16

= 658,62

= 588,05

= 525,04

= 468,79

300

500

700

900

1100

1300

1300

1300

1300

1,12

(1,12)2

(1,12)3

(1,12)4

(1,12)5

(1,12)6

(1,12)7

(1,12)2

(1,12)2

Quadro 4.3 | Fluxo para o projeto de investimento

Fonte: elaborado pelo autor.
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n = 7

FCA
n
 = -292,48

FCA
n+1

 = 232,55

Então,

PRI = 7 + = 7,55 anos ou aproximadamente 7 anos e 6 meses
-292,48

-292,48 - 232,55

O prazo para recuperação do investimento seria de 7 anos e 6 meses, 
aproximadamente, considerando uma TMA para descontar os fluxos de caixas para 
os 9 anos de vigência para este projeto de investimento. Desta forma, o projeto seria 
aceito, uma vez que ele está abaixo do tempo máximo aceitável que é de 8 anos. 
Porém, pode-se observar que o risco do investimento aumenta, uma vez que o 
payback está muito próximo do tempo máximo aceitável.

1. A viabilidade econômica de um projeto de investimento 
passa pelo estudo de alguns métodos e, por meio deles, temos 
a capacidade para determinar se o projeto é viável ou não em 
aspectos econômicos. Considerando os métodos de análise para 
viabilidade econômica, marque V para verdadeiro e F para falso. 

(__) Quando o valor presente líquido é superior a zero, podemos 
entender o projeto viável.

(__) O projeto poderá ser rejeitado quando o valor da TMA é 
superior a sua TIR.

(__) O payback simples considera o valor do dinheiro no tempo 
na análise de viabilidade. 

Agora, marque a sequência CORRETA: 

a) V – V – F. 

b) V – F – F. 

c) F – V – V. 

d) F – F – F. 

e) V – F – F.
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2. Imagine que a Indústria Alfa S/A está analisando uma proposta 
de investimento em um projeto para instalação de uma nova 
unidade industrial. Esta proposta surgiu porque a demanda do 
mercado consumidor está crescendo com taxa de 18% ao ano. 
O investimento inicial para este projeto é de R$ 1.200.000,00 e 
a taxa mínima de atratividade é de 8% ao ano. O fluxo de caixa 
está projetado para dez anos para que seja possível realizar uma 
análise de viabilidade.

Deste modo, podemos entender que o valor presente líquido 
será: 

a) 645.432,10.

b) 662.754,35.

c) 610.345,90.

d) 626.566,45.

e) 600.123,45.

Anos Entradas

01 R$ 256.000,00

02 R$ 220.000,00

03 R$ 261.000,00

04 R$ 285.000,00

05 R$ 274.000,00

06 R$ 293.000,00

07 R$ 302.000,00

08 R$ 309.000,00

09 R$ 312.000,00

10 R$ 324.000,00

Quadro 4.4 | Fluxo projetado

Fonte: elaborado pelo autor.
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Seção 2

Caso prático: viabilidade econômica para 
construção de resort

Este é o estudo de um caso prático para que possamos verificar a viabilidade 
econômica para um projeto, considerando todos indicadores de viabilidade 
estudados, tais como: 

1. Valor presente líquido (VPL).

2. Valor presente líquido anualizado (VPLa).

3. Taxa interna de retorno (TIR). 

4. Payback simples.

5. Payback descontado. 

O caso a ser estudado é o projeto de investimento para construção de um hotel 
resort na região nordeste do país (este projeto é hipotético), uma vez que segundo 
uma pesquisa realizada no ano de 2016, pelo Ministério do turismo, os destinos mais 
procurados para viagens nacionais são as regiões: 

1. Nordeste (36,9%) 

2. Sudeste (36,8%). 

3. Sul (17,3%). 

4. Centro-Oeste (6,4%). 

5. Norte (2,6%).

Introdução à seção
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Diante desta pesquisa e das perspectivas de crescimento do setor de turismo para 
os próximos anos na economia doméstica, um grupo de investidores está analisando 
o projeto de investimento para a construção do hotel resort na região nordeste. Desta 
forma, o objetivo é verificar a viabilidade econômica deste investimento, segundo as 
projeções econômicas e financeiras para o projeto.

O grupo de investidores irá realizar uma análise para um horizonte de quinze 
anos para analisar a viabilidade econômica do projeto. Este seria um prazo médio e 
com melhores possibilidades de previsões para receitas, despesas e custos/despesas 
operacionais, bem como ter uma projeção da situação econômica do país. 

O investimento inicial para o projeto de investimento no hotel resort será de 
R$ 1.596.242,61. Sendo R$ 1.383.977,61 para construção do prédio e as devidas 
instalações e R$ 212.265,00 para aquisição de bens, equipamentos e softwares. No 
Quadro 4.5, temos o resumo para o investimento inicial.

2.1 Dados econômicos e financeiros do projeto de investimento 

Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.5 | Resumo investimento inicial

Quadro 4.6 | Quartos e diárias

Investimento Inicial R$ 

Construção 1.383.977,61

Compra de bens e equipamentos 212.265,00

Total 1.596.242,61

No hotel resort haverá três tipos de quartos, sendo eles: standard, luxo e master. 
Cada um destes quartos tem características apropriadas ao perfil dos clientes em 
aspectos de tamanho (m²), mobília e eletrodomésticos. No Quadro 4.6 há todos 
os quartos e os respectivos valores para as diárias e a frequência de utilização dos 
mesmos por ano.

A maior parte dos clientes tem idade entre 24 anos e 26 anos e com renda média 
entre cinco e seis salários mínimos. Além disso, o período médio de permanência no 
hotel é de três diárias, por este motivo este perfil de cliente prefere quarto do estilo 

Quartos Valor diária (R$) Frequência Utilização 

Quarto standard 155,50 55%

Quarto luxo 269,88 40%

Quarto master 389,50 5%

Média ponderada 212,95  
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standard e luxo, visto o custo benéfico que ele proporciona. O Quadro 4.7 mostra o 
número de diárias semanais projetado.

Com o Quadro 4.7, podemos notar que o volume de diárias é maior para os meses 
de janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro. Estes períodos correspondem às 
festividades de fim de ano, bem como às férias escolares. Por esta razão, a demanda 
aumentará no hotel e, com isso, há uma estratégia operacional para atender aos clientes 
com qualidade total para os serviços prestados nestes períodos. 

No Quadro 4.8, temos os gastos operacionais médios para cada ano de atividade no 
hotel. Há uma expectativa de crescimento de 6% ao ano para estes gastos. Assim sendo, é 
realizado posteriormente um projeto de crescimento crescimento dos gastos a cada ano.

Com o Quadro 4.8, podemos observar os gastos operacionais para o primeiro ano 
de atividade do hotel. A projeção é que os gastos irão aumentar 6% por ano, assim 

Quadro 4.3 | Volume de diárias

Mês
1ª semana 

diárias
2ª semana 

diárias
3ª semana 

diárias
4ª semana 

diárias
Total diárias

Janeiro 172 172 308 172 824

Fevereiro 208 120 120 70 518

Março 172 70 70 70 382

Abril 70 172 70 70 382

Maio 70 70 70 70 280

Junho 70 70 70 70 280

Julho 70 70 70 140 350

Agosto 70 70 70 70 280

Setembro 70 70 70 70 280

Outubro 70 70 70 70 280

Novembro 70 70 70 172 382

Dezembro 172 172 172 140 656

Total  4894

Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.4 | Gastos operacionais

Gastos Operacionais R$

Salário pessoal administração  R$   140.695,26 

Salário pessoal operacional  R$   250.124,90 

Gastos diretos  R$   312.656,13 

Gastos indiretos  R$     78.164,03 

Total  R$   781.640,32 



Viabilidade econômica para projetos de investimento  

U4

188

entendemos que no segundo ano os gastos operacionais serão de R$ 828.538,73 
(R$ 781.640,32 x 1,06 = R$ 828.538,73). Por outro lado, há uma projeção para o 
crescimento de 8% ao ano para as receitas operacionais. Assim sendo, o cálculo da 
receita será: receita operacional = preço ponderado X quantidade anual diárias. 

A receita operacional para o primeiro ano de atividade será de R$ 1.042.187,09 
(R$ 212,95 X 4894 = R$ 1.042.187,09). Para o segundo ano, iremos projetar o 
crescimento de 8% para as receitas operacionais. Logo, a receita operacional para 
o segundo ano será de R$ 1.125.562,06 (R$ 1.042.187,09 X 1,08 = R$ 1.125.562,06). 
Os demais anos irão seguir o mesmo princípio de cálculo para realizar as projeções. 

Com entendimento para as receitas operacionais e os gastos operacionais, é 
possível desenvolver o fluxo de caixa operacional líquido. As receitas operacionais 
irão representar as entradas em caixa e os gastos, as saídas do caixa. O Quadro 4.9 
demonstra o fluxo de caixa operacional líquido.

Quadro 4.9 | Fluxo de caixa operacional líquido

Fluxo de caixa operacional líquido 

Ano Entrada Saídas Saldo 

1  R$   1.042.187,09  R$ 781.640,32  R$ 260.546,77 

2  R$   1.125.562,06  R$ 828.538,73  R$ 297.023,32 

3  R$   1.215.607,02  R$ 878.251,06  R$ 337.355,96 

4  R$   1.312.855,58  R$ 930.946,12  R$ 381.909,46 

5  R$   1.417.884,03  R$ 986.802,89  R$ 431.081,14 

6  R$   1.531.314,75 R$   1.046.011,06  R$ 485.303,69 

7  R$   1.653.819,93 R$   1.108.771,73  R$ 545.048,20 

8  R$   1.786.125,52  R$   1.175.298,03  R$ 610.827,49 

9  R$   1.929.015,57  R$   1.245.815,91  R$ 683.199,65 

10  R$   2.083.336,81  R$   1.320.564,87  R$ 762.771,94 

11  R$   2.250.003,76  R$   1.399.798,76  R$ 850.205,00 

12  R$   2.430.004,06  R$   1.483.786,68  R$  946.217,37 

13  R$   2.624.404,38  R$   1.572.813,89  R$   1.051.590,50 

14  R$   2.834.356,73  R$   1.667.182,72  R$   1.167.174,01 

15  R$   3.061.105,27  R$   1.767.213,68  R$   1.293.891,59 

Fonte: elaborado pelo autor.

No Quadro 4.9, temos o fluxo de caixa operacional líquido, isto é, o resultado 
líquido (entradas e saídas) para cada ano de atividade. Assim, para o primeiro ano de 
atividade temos um saldo de R$ 260.546,77 (R$ 1.042.187,09 – R$ 781.640,32) e no 
último ano o resultado é de R$ 1.293.891,59. Na figura 4.6 há representação para o 
fluxo de caixa para todos os períodos do projeto de investimento.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.6 | Fluxo de caixa

R$ 200 mil

Entrada de Caixa (R$)

Saída de Caixa (R$)

R$ 1.293.891,59R$ 260.546,77

Ano 01 Ano 15

Com as principais informações apresentadas para o projeto de investimento, o 
próximo passo é realizar os cálculos para: 

1. Valor presente líquido (VPL).

2. Valor presente líquido anualizado (VPLa).

3. Taxa interna de retorno (TIR).

4. Payback simples. 

5. Payback descontado. 

Com o resultado destes indicadores, podemos definir se o projeto é 
economicamente viável ou não. Para a realização do cálculo destes indicadores, 
devemos considerar que a TMA definida pelo grupo de investidores é de 10% ao ano 
e o prazo máximo aceitável para a recuperação do investimento é de nove anos. O 
primeiro indicador de viabilidade econômica a ser analisado é o valor presente líquido.

2.2 Análise de viabilidade econômica do projeto 

Para calcular o valor presente líquido (VPL), devemos considerar o valor fluxo de 
caixa do projeto para o período de 15 anos e com uma TMA de 10% a.a. Deste modo, 
o cálculo do VPL será desenvolvido da seguinte forma:

2.2.1 Valor presente líquido do projeto 
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VPL = - 1.596.242,61 + + + + +

+

+ + + +

+ + + + +

(1,10) (1,10)2 (1,10)3 (1,10)4

(1,10)5

(1,10)11 (1,10)12 (1,10)13 (1,10)14 (1,10)15

(1,10)6 (1,10)7 (1,10)8 (1,10)9 (1,10)10

260.546,77 297.023,32 337.355,96 381.909,46

431.081,14

850.205,00 946.217,37 1.051.590,50 1.167.174,01 1.293.891,59

485.303,69 545.048,20 610.827,49 683.199,65 762.771,94

= R$ 2.611.681,62

O valor do presente líquido para os fluxos de caixa é de R$ 2.611.681,62 e, com 
isso, entendemos que o projeto pode continuar sendo analisado, uma vez que o VPL 
é positivo. Por esta razão, entendemos que os fluxos caixa conseguem gerar uma 
remuneração ao capital inicial investido. 

A segunda forma de cálculo para o VPL é por meio da calculadora financeira e, 
por isso, iremos demonstrar esta forma de cálculo para que seja possível apresentar 
este recurso também.  Os procedimentos para o cálculo com calculadora financeira 
serão: 

1.596.242,61 → CHS → g→ CF
0

260.546,77 → g → CF
j

297.023,32 → g → CF
j

337.355,96 → g → CF
j

381.909,46 → g → CF
j

431.081,14 → g → CF
j

485.303,69 → g → CF
j

545.048,20 → g → CF
j

610.827,49 → g → CF
j

683.199,65 → g → CF
j

762.771,94 → g → CF
j

850.205,00 → g → CF
j

946.217,37 → g → CF
j

1.051.590,50 → g → CF
j
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1.167.174,01 → g → CF
j

1.293.891,59 → g → CF
j

10 → i

f → NPV = R$ 2.611.681,62

Com o valor presente líquido anualizado do projeto, é possível compreender quais 
seriam os retornos médios ao longo da sua vida útil. A proposta neste momento será 
calcular o VPLa para o projeto do hotel e, com isso, ter a noção dos seus retornos 
médios. Lembre-se de que a fórmula de cálculo para o VPLa é:

Na etapa anterior calculamos o VPL (R$ 2.611.681,62), assim é possível calcular 
o VPLa considerando o prazo de 15 anos para os fluxos de caixa do projeto, bem 
como uma TMA de 10% (esta taxa foi definida pelo grupo de investidor do hotel). 
Logo, o cálculo é: 

O valor presente líquido anualizado para o projeto de investimento é R$ 
343.174,96, ou seja, este será o retorno médio ao longo dos quinze anos. Diante 
destes resultados, o projeto poderá seguir sendo analisado, uma vez que ele se 
mostra viável. 

2.2.2 Valor presente líquido anualizado do projeto 

VPLa = VPL.

VPLa = 2.611.681,62.

VPLa = 2.611.681,62.

VPLa = 2.611.681,62.

VPLa = 2.611.681,62 . 0,1314 = 343.174,96

(1 + i)n . i
(1 + i)n - 1

(1 + 0,1)15 . 0,1

4,1772 . 0,1

0,41772

(1 + 0,1)15 - 1

4,1772 - 1

3,1772

Conforme já apresentado, a taxa interna de retorno representa a taxa média 
periódica de retorno de um projeto suficiente para repor, de forma integral e 
aproximada, o investimento realizado. A taxa média periódica de retorno representa 
a medida de rentabilidade de um determinado projeto de investimento.

2.2.3 Taxa interno de retorno do projeto 
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O cálculo da TIR será realizado por meio da calculadora financeira, conforme já 
mostrado nesta unidade de estudos. Para calcular a TIR, necessitamos de todos os 
fluxos de caixas do projeto de investimento. Os procedimentos para a calculadora 
financeira serão:

1.596.242,61 → CHS → g→ CF
0

260.546,77 → g → CF
j

297.023,32 → g → CF
j

337.355,96 → g → CF
j

381.909,46 → g → CF
j

431.081,14 → g → CF
j

485.303,69 → g → CF
j

545.048,20 → g → CF
j

610.827,49 → g → CF
j

683.199,65 → g → CF
j

762.771,94 → g → CF
j

850.205,00 → g → CF
j

946.217,37 → g → CF
j

1.051.590,50 → g → CF
j

1.167.174,01 → g → CF
j

1.293.891,59 → g → CF
j

f → IRR = 26,06% 

A taxa interna de retorno (TIR) para o investimento é de 26,06% ao ano e, com isso, 
podemos entender que o projeto é aceito e ainda deve continuar sendo analisado, 
uma vez que a TMA determinada pelos investidores é de 10% ao ano e o projeto 
consegue gerar uma taxa de retorno acima desta TMA. Deste modo, iremos seguir a 
nossa análise e, com isso, iremos verificar o payback. 

O payback simples é entendido como o período de recuperação do investimento 
inicial, isto é, o tempo necessário para que os fluxos de caixa possam cobrir o 

2.2.4 Payback simples do projeto 
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investimento inicial. Porém, conforme já estudamos, o payback simples não 
considera o valor do dinheiro no tempo. 

A nossa proposta será compreender o período de tempo necessário em anos 
para que se possa recuperar o investimento inicial (R$ 1.596.242,61) com a geração 
dos fluxos de caixa. Cabe ressaltar que o grupo de investidores determinou um prazo 
máximo aceitável de oito anos para a recuperação do investimento. 

Para calcular o payback simples, devemos considerar o fluxo de caixa do projeto 
de investimento. Logo, temos que:

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.10 | Fluxo de caixa do projeto

Fluxo de Caixa

Ano FC FCA

0 -1.596.242,61  

1  R$       260.546,77 -R$     1.335.695,84 

2  R$       297.023,32 -R$     1.038.672,52 

3  R$       337.355,96 -R$        701.316,56 

4  R$       381.909,46 -R$        319.407,10 

5  R$       431.081,14  R$         111.674,04 

6  R$       485.303,69  R$         596.977,72 

7  R$       545.048,20  R$     1.142.025,93 

8  R$       610.827,49  R$     1.752.853,42 

9  R$       683.199,65  R$     2.436.053,07 

10  R$       762.771,94  R$     3.198.825,02 

11  R$       850.205,00  R$     4.049.030,01 

12  R$       946.217,37  R$     4.995.247,39 

13  R$   1.051.590,50  R$     6.046.837,88 

14  R$   1.167.174,01  R$     7.214.011,89 

15  R$   1.293.891,59  R$     8.507.903,48 

Conforme está no quadro 4.10, podemos observar que o período de recuperação 
do investimento está entre o quarto e o quinto ano. Desta forma, iremos calcular o 
payback por meio da sua fórmula para que possamos definir o período aproximado 
de tempo para se recuperar o investimento inicial.  Lembrando que a formula é:

Assim,

Payback = n +
FCA

n

FCA
n 
+ FCA

n+1
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Payback = 5 + = 5,74 anos
- 319.407,10

- 319.407,10 - 111.674,04

O período de recuperação do investimento inicial seria de 5,74 anos e, por isso, o 
projeto poderá seguir sendo analisado, uma vez que o prazo máximo aceitável pelos 
investidores é de nove anos. Como o payback tem um valor inferior a nove anos 
podemos seguir a sua análise e, com isso, iremos ainda analisar o payback descontado.

“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, 
maior será sua viabilidade econômica” (FRANÇA; LIMA, 2015, p. 148)

O payback descontado segue o mesmo princípio do payback simples, porém 
os fluxos de caixa são descontados por uma TMA e, assim, considera-se o valor 
do dinheiro no tempo e esta é a maior vantagem do payback descontado, quando 
comparado o payback simples. 

2.2.5 Payback descontado

Quadro 4.11 | Fluxo de caixa do projeto

Fluxo de Caixa

Ano FC FCA

0 -R$ 1.596.242,61  

1 R$ 236.860,70 -R$  1.359.381,91 

2 R$ 245.473,82 -R$  1.113.908,09 

3 R$ 253.460,53 -R$      860.447,56 

4 R$ 260.849,30 -R$      599.598,26 

5 R$ 267.667,47 -R$      331.930,79 

6 R$ 273.941,28 -R$        57.989,52 

7 R$ 279.695,91  R$       221.706,39 

8 R$ 284.955,53  R$       506.661,93 

9 R$ 289.743,35  R$       796.405,27 

10 R$ 294.081,60  R$   1.090.486,88 

11 R$ 297.991,66  R$   1.388.478,54 

12 R$ 301.494,01  R$   1.689.972,56 

13 R$ 304.608,31  R$   1.994.580,87 

14 R$ 307.353,40  R$   2.301.934,26 

15 R$ 309.747,36  R$   2.611.681,62 

Fonte: elaborado pelo autor.
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No Quadro 4.11, é possível observar que o prazo para recuperação do investimento 
(payback descontado), considerado o fluxo de caixa descontado, é entre o sexto e o 
sétimo anos e, com isso, já podemos entender que o projeto é viável segundo este 
método de análise. O cálculo do payback descontado é: 

O período de recuperação do investimento inicial seria de 6,21 anos e, por isso, o 
projeto poderá seguir sendo analisado, uma vez que o prazo máximo aceitável pelos 
investidores é de oito anos. Segundo todos os métodos para análise de viabilidade 
econômica, podemos compreender que o projeto do hotel é economicamente viável. 

No Quadro 4.12 há um resumo de todos os resultados para os métodos de 
viabilidade econômica apresentados.

Payback = 6 + = 6,21 anos
- 57.989,52

- 57.989,52 - 221.706,39

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.12 | Resumo dos métodos de viabilidade econômica

Método Resultado

VPL R$ 2.611.681,62

VPLa R$ 343.174,96,

TIR 26,06%

Payback simples 5,74 anos

Payback descontado 6,21 anos

Diante dos resultados para os métodos de viabilidade econômica apresentados no 
Quadro 4.12, podemos observar que o projeto é viável, uma vez que o valor presente 
líquido é positivo. Além disso, a TIR é igual 26,06% e como a TMA é de 10%, podemos 
entender que o projeto tem um retorno superior à taxa mínima de retorno determinada 
pelos investidores.

Se a TMA considerada pelos investidores fosse de 12%, qual 
seria o resultado para o VPL e TIR? O projeto seria viável 
ainda?
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Por fim, tanto o payback simples quanto o payback descontado tem um resultado 
inferior ao tempo máximo aceitável para retorno do investimento (nove anos) e, com 
este estudo, podemos determinar que o projeto em aspectos econômicos é viável. 

Este foi um estudo prático para que pudéssemos analisar a viabilidade econômica 
para projetos de investimento e, além disso, este foi um caso hipotético e com um 
caráter didático. Por essa razão não há presença de alguns aspectos técnicos de um 
projeto, porém, como já relatado, o nosso objetivo foi verificar a viabilidade econômica 
em aspectos didáticos.

1. O payback é um importante método utilizado para a análise 
de viabilidade econômica para projeto de investimento. O 
payback é entendido como o período de recuperação do 
investimento inicial, assim, por meio dele, temos a capacidade 
de compreender o tempo necessário para que os fluxos de 
caixa possam cobrir o investimento inicial. Em relação ao 
payback podemos entender que: 

a) Quanto maior o valor do payback maior será a viabilidade 
do projeto.

b) A maior vantagem do payback é que ele não considera o 
custo de oportunidade. 

c) A viabilidade de um projeto aumenta quando o valor do 
payback diminui. 

d) O risco do projeto diminui quando o valor do payback 
aumenta. 

e) O método somente é utilizado para projetos industriais de 
longo prazo.

2. A análise de projeto de investimentos por meio da taxa 
interna de retorno (TIR) é muito comum na análise de 
viabilidade econômica, uma vez que por meio dela podemos 
observar a taxa de retorno que os fluxos de caixa do projeto 
podem gerar. Em relação à TIR, marque V para verdadeiro e F 
para falso: 
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(__) A TIR é a taxa que irá igualar o VPL a zero.

(__) O risco de investimento do projeto aumenta quando o 
valor da TIR é próximo da TMA.

(__) O projeto é rejeitado quando a TMA é inferior à TIR.

Qual a sequência CORRETA?

a) F – F – F. 

b) V – F – F.

c) V – V – V. 

d) F – V – F.

e) V – V – F.

Esta foi uma unidade destinada ao estudo de viabilidade 
econômica dos projetos de investimentos. Desta forma, os 
principais elementos estudados foram: 

• MVA: é um método para verificar se os fluxos de caixa 
conseguem gerar um retorno maior do que se o capital inicial 
fosse investido sob uma TMA. 

• VPL: consiste em concentrar na data zero o VP de todos 
os fluxos de caixa do investimento descontados pela TMA, 
evidenciando, assim, o lucro econômico do projeto (MACEDO; 
CORBARI, 2014).

• VPLa: demonstra os ganhos periódicos a valor presente dos 
fluxos de caixa de um projeto de investimento.

• TIR: representa a taxa de retorno do projeto de investimento 
e, por isso, ela tem uma importância ímpar quando estamos 
tratando de rentabilidade de um projeto. 

• Payback: é o período de recuperação do investimento inicial, 
além disso, lembre-se de que o payback descontado tem uma 
vantagem por considerar o valor do dinheiro no tempo.
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Esta foi uma unidade de estudo cuja proposta foi analisar a 
viabilidade econômica dos projetos de investimentos. Além disso, 
ao longo deste livro didático foram estudados aspectos ligados 
à análise, elaboração e gestão de projetos. Assim, aproveite para 
articular a atual unidade de estudos com as demais para que seja 
possível compreender os principais fundamentos que envolvem 
o estudo de projetos. 

1. Imagine que um investidor esteja analisando três projetos 
mutuamente excludentes (é possível apenas investir em 
um). O investimento inicial é de R$ 1.500 para o projeto A, 
R$ 2.000 para o projeto B e R$ 1.800 para o projeto C. Além 
disso, a TMA definida pelo investidor é 8% e os fluxos de 
caixa para cada um dos projetos são:

Considerando as informações para os projetos de 
investimento, marque V para verdadeiro e F para falso. 

(__) O VPL do projeto A é R$ 1.873,28. 

(__) O VPL do projeto B é R$ 3.154,19.

(__) A TIR do projeto C é 40,73%.

Agora marque alternativa com a sequência CORRETA: 

a) V – V – F. 

b) V – V – V. 

c) F – F – V. 

d) F – V – V. 

Projeto Ano 00 Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04

A - 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00

B - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

C - 1.800,00 1.000,00 800,00 1.200,00 1.000,00

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.13 | Fluxos de caixa
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Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.13 | Fluxos de caixa

e) F – V – F.

Considerando as informações do Quadro 4.14 e que a TMA 
para análise dos projetos e de 6%, podemos entender que: 

a) O valor presente líquido do projeto K é igual a R$ 3.294,13.

b) A taxa interna de retorno do projeto K é igual a 12,34%. 

c) O payback desconto é de 2,9 anos para o projeto W.

d) A taxa interna de retorno do projeto W é 21,89%.

e) O VPL do projeto K é maior do que VPL do projeto W. 

2. Considere dois projetos de investimento K e W, que têm 
a distribuição de seus fluxos de caixa mostrados no quadro 
abaixo: 

3. A indústria Daya está localizada na região sul do país e 
dispõe de dois projetos de investimentos para começar a 
produção de um dispositivo que é utilizado na produção do 
seu principal produto: 

• O projeto 001 é para uma produção automatizada, tem 
como investimento inicial o valor de R$ 20.000,00 e irá 
gerar economias anuais de R$ 3.116,00 durante 10 anos.

• O projeto 002 é para uma produção semiautomatizado, 
tem como investimento inicial o valor de R$ 10.000,00 e 
irá gerar economias anuais de R$ 1.616,00 durante 10 anos.

• A TMA definida pela indústria é de 8% a.a.

Por meio de uma análise de viabilidade econômica para os 
dois projetos, podemos afirmar que: 

a) O VPL para o projeto 001 é igual a R$ 1.256,00.

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.14 | Fluxos de caixa dos projetos

Projetos Ano 00 Ano 01 Ano 02 Ano 03

K -2.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00

w -2.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00
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b) A TIR para o projeto 001 é 8,99%.

c) O VPL do projeto 002 é maior do que o projeto 001. 

d) A TIR do projeto é igual a 12,34%.

e) O projeto não é viável economicamente.

4. Suponha que uma empresa tenha investido R$ 10.000 
no projeto “Y” e, assim, a empresa está preocupada com 
a viabilidade econômica, uma vez que a TMA da empresa 
aumentou para 8%. O fluxo de caixa do projeto é:

5. Considere que a companhia XWY está analisando o 
investimento para a construção de uma nova unidade 
industrial. Há a possibilidade de implantação desta unidade 
em duas regiões (regiões sul e norte) diferentes, porém, a 
empresa deverá escolher apenas uma dessas localidades. 
A companhia tem uma TMA de 6% para todos os seus 
negócios. 

Assim sendo, qual será o valor para o payback simples do 
projeto “Y”? 

a) 2,32 anos. 

b) 3,15 anos. 

c) 2,98 anos. 

d) 3,67 anos. 

e) 2,57 anos. 

Ano Fluxo de Caixa 

01 R$ 3.400,00

02 R$ 5.600,00

03 R$ 4.300,00

04 R$ 2.340,00

05 R$ 5.050,00

Projeto Ano 0 Ano 01 Ano 02 Ano 03

Região Norte - $80.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 50.000

Região Sul - $40.000 $ 30.000 $ 50.000 $ 70.000

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.15 | Fluxo de caixa

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 4.16 | Informações do projeto
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Considerando os fluxos de caixas e a taxa interna de retorno, 
marque V para verdadeiro e F para falso. 

(  ) O VPL do projeto da região norte é R$ 25.882,70.

(  ) A TIR do projeto da região norte é 21,24%. 

(  ) O projeto da região sul é inviável. 

 Agora marque a sequência CORRETA: 

a) F – F – F. 

b) V – V – F. 

c) V – V – V. 

d) F – F – V. 

e) V – F – V.
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