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RESUMO  

 

O intuito deste artigo é abordar etapas e processos de decisão de um projeto de 

investimento, risco é, fundamentalmente, a possibilidade de perda financeira. É 

usado como sinônimo de incerteza e refere-se à variabilidade dos retornos 

associados a um projeto de investimento. Quando a empresa obtém recursos com 

taxas e prazos compatíveis consegue realizar excelentes projetos de investimentos 

trazendo maior lucratividade. De acordo com Hoji (2010) uma empresa pode ser 

vista como um sistema gerador de lucro aumentando assim os recursos nela 

investidos ,uma vez que todas as atividades empresariais envolvem recursos, 

portanto devem ser conduzidas para a obtenção de lucro que é a base para a 

análise das decisões de investimentos .Apresentamos a análise de viabilidade de 

uma loja de confecções onde serão feitas as análises da TIR  ,VPL e Payback  

lembrando que essas análises proporcionam o melhor resultado possível no que diz 

respeito  aos negócios de uma empresa. 
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INTRODUÇÃO  

 

         Os riscos de projeto são um conjunto de eventos que podem ocorrer sob a 

forma de ameaças ou de oportunidades que, caso se concretizem, influenciam o 

objetivo do projeto, negativamente ou positivamente. Kassai (2007,p.102) diz que o 

empreendedor está constantemente envolvido em decisões de investimentos , quer 

seja a criação de uma empresa, ou , se ela já existe , a de fazer novos investimentos 

em máquinas, instalações, tecnologias, ou quaisquer outras  decisões que otimizem 

o lucro . O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de 

riscos de um projeto. 

         Os objetivos do gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos no projeto. Existem alguns conceitos com os quais convivemos de forma 

natural. O risco , a certeza e a incerteza são conceitos desse tipo, visto que levamos 

nossas vidas e negócios voltadas para o futuro . 

         No âmbito de tomada de decisões ,entram em cogitação projetos que 

simplesmente não são realizáveis .É preciso focalizar o processo de decisão para o 

que pode definitivamente ser feitas , apenas alternativas plausíveis , possíveis de ser 

realizadas deverão ser cogitadas , para simplificar e limitar o problema de aplicação 

de capital. (REGIS DA ROCHA MOTTA , 2002,p 29). 

         O risco do insucesso está no centro das preocupações do gerente de projetos. 

Identificar as possíveis causas do insucesso e tratá-las é o cerne do gerenciamento 

dos riscos ,toda decisão a ser tomada possui aspecto financeiros , sociais 

econômicos, políticos , ambientais e muitos outros. É  necessário fragmentar cada 

decisão em todos os aspectos e ponderar cada um deles . 

        Neste artigo serão abordados a análise de riscos dos projetos onde os critérios 

para decisões de investimentos devem reconhecer o valor de dinheiro no tempo e os 

problemas relativos ao racionamento de capital. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

         Diariamente somos obrigados a tomar decisões e na área financeira, não é 

diferente .Para a realização de um projeto das industrias , dos bancos, do comércio 

e das demais atividades econômicas , os homens de finanças estão constantemente 

sujeitos á tomada de decisões que podem representar o fracasso ou o sucesso de 

determinado projeto . 

         Segundo Securato (1996,p.18) embora haja grande dificuldade em 

estabelecermos um processo para a tomada de decisão ,podemos nos dedicar a 

identificar alguns elementos que possam influenciá -lo e examinar a possibilidade de 

atuar, ou não sobre tais elementos. 

 

                   Etapas do Processo Decisório 
 
        Para Securato(1996, p.24) etapas do processo decisório podem ser resumidas 

em : 

        -Objetivo: deve estar definido o objetivo de decisão a ser tomada .Em geral a 

maximização do lucro e a minimização dos custos são os objetivos finais dentro da 

empresa. No caso de uma aplicação financeira queremos o máximo de resultados. 

Um fato que  a prática nos mostra é que, quando a decisão deve satisfazer a um 

conjunto de objetivos em geral há uma tendência para o aumento de risco. 

         -Variável Objetivo : ao objetivo fixado devemos ter em correspondência uma 

variável quantitativa que assuma valores conforme o evento avaliado. Se  por 

exemplo o objetivo é lucro , custo ou resultado de uma operação financeira, então o 

objetivo é quantitativo e se confunde com a própria variável. Quando o objetivo é 

qualitativo ,como por exemplo, qualidade  de vida, nível de informação ou efeitos 

políticos ,então devemos procurar uma variável quantitativa que se relacione com os 

eventos em estudo. A variável objetivo deve se adequar a um processo de medição 

que estabeleça uma escala de valores que permita comparações. Assim a variável 

objetivo deve adaptar-se a uma escala e intervalo ou a uma escala de razão que 

permita a relação de maior e menor. 
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        -As Alternativas: qualquer processo que permita alcançar o objetivo em questão 

.Cada alternativa deve ser sintetizada por um valor da variável objetivo ,que irá 

caracterizar a alternativa no processo decisório. 

        -Cenários: é o conjunto de informações objetivas ou subjetivas sobre o futuro 

em estudo e que tem influência no valor assumido pela variável objetivo. As 

principais etapas da construção de um cenário são : 

a) fixar o horizonte de tempo da variável objetivo em estudo; 

b)definir as principais variáveis de influência; 

c)elaboração e cenários que consiste na fixação dos parâmetros qualitativos e 

quantitativos coerentes  com as variáveis de influência. 

         -Matriz de Decisão: é a forma final de apresentarmos todos os elementos que 

fazem parte do processo de avaliação de risco e do processo decisório. 

         

        Conceito de Risco 

 

         Risco em investimentos pode ser facilmente compreendido pela probabilidade 

de alguma incerteza ou variável imprevista impactar nas operações de mercado 

.Essa interferência pode levar à possibilidade de perda de parte, todo o valor 

investido originalmente ou até mesmo um valor superior a ele, caso haja 

alavancagem. Para Laurence Gitman (1984, p.131) ¨no sentido mais básico, risco 

pode ser definido como a possibilidade de perda ¨. 

 

        Risco Definido como uma Probabilidade 
 

         Sabemos que o processo decisório tem como principal finalidade chegar a um 

objetivo a um objetivo prefixado .Consideremos os eventos que podem ocorrer 

quando nos propomos a atingir nossos objetivos e admitamos que sejam de dois 

tipos : 

-Sucesso: são os eventos que nos permitem atingir os objetivos ; 

-Fracassos: são os eventos que não nos permitem atingir os objetivos. 
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         Admitindo que sucessos e fracassos constituem uma participação do conjunto 

dos possíveis resultados que podem ocorrer ,quando na tentativa de atingirmos 

nossos objetivos ,então definiremos risco como a probabilidade de ocorrerem os 

fracassos .(JOSE ROBERTO SECURATO,1996, p.28). 

         Na prática a atribuição de probabilidade não se resume a um único resultado 

esperado, mas a vários valores possíveis de ocorrer. O raciocínio básico é dividir os 

fluxos de caixa (elemento de incerteza de decisão) em intervalos de valores 

possíveis , e identificar, em cada um deles , uma probabilidade de ocorrência . Outra 

forma de avaliar o risco por meio de probabilidade é mensuração do valor esperado 

de cada distribuição de probabilidade considerada. Essa medida representa uma 

média dos vários resultados esperado ponderada pela probabilidade atribuída a 

cada um desses valores, sendo seu cálculo processado por meio da multiplicação 

das diversas estimativas pela respectivas porcentagens associadas.(KASSAI,2007, 

p.110). 

 

        Risco Definido como Desvio- Padrão 
 
         Para Kassai (2007,p.111) o desvio-padrão visa medir estatisticamente a 

variabilidade (grau de dispersão) dos possíveis resultados em torno do valor 

esperado. A mesma análise é feita por Securato (1996, p.31),ele diz que quando 

calculamos a média de uma distribuição de probabilidades, procuramos a 

possibilidade de que esta média represente a distribuição ,ou seja, desejamos 

substituir as informações dadas pela tabela, distribuição de probabilidades ,por um 

único número, a média que a represente e que possa ser usada para análise de 

forma a facilitar nosso raciocínio.  

         A grande questão é saber se esta média é uma boa representação da 

distribuição de probabilidades. A resposta a esta questão é dada pelo desvio-

padrão, que nos informa o grau de concentração das probabilidades em torno da 

média .Quanto menor o desvio, maior a concentração de probabilidades em torno da 

média e portanto, mais representativa é a média. 
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        Análise  de Investimentos 

 

        Quando uma empresa tem a capacidade de obter recursos com taxas e prazos 

compatíveis, ela consegue viabilizar bons projetos de investimentos 

consequentemente trazendo maior valor . Kassai (2007, p.58) afirma que uma vez 

estruturado o projeto de um investimento ,é feita sua análise de viabilidade 

econômica. Um projeto consiste num conjunto de informações de natureza 

quantitativa e qualitativa que permite estimar um cenário com base em uma 

alternativa escolhida. 

        Não existe decisão a ser tomada considerando-se alternativa única, só se pode 

comparar alternativas homogêneas (prazos, moedas). Há  necessidade de ordenar 

as alternativas por meio de um denominador comum ,a fim de torna-las 

mensuráveis. 

         Na análise de projetos ,é necessária a definição prévia de alguns parâmetros 

mínimos de comparabilidade como a Taxa Mínima de Atratividade ,Período Mínimo 

de Atratividade etc. Entende-se por Taxa Mínima de Atratividade (TMA) a taxa 

mínima a ser alcançada em determinado projeto ,caso contrário o mesmo poderá ser 

rejeitado. É também a taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa quando se usa o 

Método de Valor Presente Líquido (VPL) e o parâmetro de comparação para a TIR. 

(KASSAI,2007, p.60). 

         Kassai (2007,p.61) ,¨quando analisamos um investimento de forma isolada ,é 

importante verificar o grau de dependência com outras alternativas e eventuais 

projetos ligados a uma mesma situação¨. Quando há forte relação de dependência 

entre dois projetos ,podem –se efetuar as análises por meio do fluxo de caixa 

incremental , ou seja ,considerando apenas as diferenças entre eles. 

 

        Fluxo de Caixa 

 

         Para  Hoji (2010, p.76) o fluxo de caixa é um esquema que representa as 

entradas e saídas do caixa ao longo do tempo ,em uma operação financeira ocorrem 

saídas e entradas de dinheiro (e vice-versa),em uma aplicação financeira implica 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

desembolsar um valor (saída de caixa) para recebe-lo (entrada de caixa)após algum 

tempo acrescido de juros. 

         Segundo Welsch (1983,p.258) o planejamento financeiro do método fluxo de 

caixa é usado pelas empresas principalmente para curto prazo ,entretanto ,é usado 

com frequência ainda maior para planejamento de fundos a longo prazo .O método 

exige um grau menor de detalhe e adapta-se muito bem as projeções genéricas 

comuns ao planejamento a longo prazo. 

         Os valores que não representam efetivamente entradas ou saídas de caixa 

devem ser desprezados. Argumenta-se que a decisão de se avaliarem projetos de 

investimentos com base nos resultados de caixa ,e não no lucro econômico ,é 

devida a uma necessidade econômica ,revelando a efetiva capacidade da empresa 

em remunerar o capital aplicado e reinvestir os benefícios gerados.(KASSAI,2007, 

p.62). 

           Figura 1 . Exemplo de fluxo de caixa convencional. 

 

         

 

           Fonte: Adaptado de Kassai (2007,p.65). 

 

         A flecha no sentido ¨para baixo¨ representa uma saída de caixa e no sentido 

¨para cima¨ representa uma entrada de caixa. 

 

        Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

        Para Hoji (2010,p.77) a Taxa Interna de Retorno (TIR) é conhecida como taxa 

de desconto de fluxo de caixa. A TIR é uma taxa de juros implícita numa série de 

pagamentos (saídas) e recebimentos (entradas), que tem a função de descontar um 
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valor futuro ou aplicar o fator de juros sobre um valor presente. Kassai (2007, p.68) 

complementa que a Taxa de Retorno é uma das formas mais sofisticadas de avaliar 

propostas de investimentos de capital. Ela representa a taxa de desconto que iguala, 

num único momento , os fluxos de entrada com os de saída de caixa ou seja é a 

taxa que produz um VPL igual a zero.  

         Hoji (2010) diz que  a TIR não deve ser confundida com a taxa mínima de 

atratividade que o valor investido deverá proporcionar para que o investimento seja 

interessante .A taxa mínima de atratividade pode ter outras denominações : taxa de 

atratividade ,taxa mínima de retorno ,taxa mínima de juros ,taxa de expectativa e 

taxa de interesse .Quando calculada a partir de um fluxo de caixa descontado ,a 

determinada taxa de atratividade , a TIR é considerada atraente quando é maior ou 

igual a zero. 

         O aspecto que deve ser considerado é que a utilização exclusiva da TIR como 

ferramenta de análise pode levar ao equívoco de se aceitar projetos que não 

remuneram adequadamente o capital investido, por isso deve ser uma ferramenta 

complementar à análise. 

         A Taxa Interna de Retorno pode ser calculada manualmente ,pela calculadora 

financeira e por meio da planilha eletrônica da excel. 

 

        Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 

 

         Para corrigir o problema de reinvestimento dos fluxos de caixa pela própria TIR 

e não pelo custo de capital, utiliza-se a Taxa Interna de Retorno Modificada –TIRM. 

         Taxa Interna de Retorno Modificada é a taxa de desconto á qual o valor 

presente de custo de um projeto é igual ao valor presente de seu valor final, em que 

o valor final é encontrado pela soma dos valores futuros da entradas de caixa 

capitalizadas ao custo de capital da empresa.(LEMES JUNIOR ,2010) 

         Regra da TIRM – um projeto de investimento é aceitável se sua TIRM for igual 

ou superior ao custo de capital .Caso contrário ,deve ser rejeitado. 

        TIRM ˃ K = aceita-se o projeto; 



ARTIGO 

 
 

[Digite texto] 
 

        TIRM = K = aceita-se o projeto; 

        TIRM ˂ K = rejeita-se o projeto; 

Observação importante a respeito das decisões da TIRM: 

         -Se os fluxos de caixa de um projeto forem convencionais (saídas ,seguidas de 

entradas ao longo da vida do projeto) e se os projetos forem independentes , então o 

VPL e a TIR irão levar às mesmas decisões de aceitar ou rejeitar. 

 

        Valor Presente Líquido 

 

         O Valor Presente Líquido (VPL) é utilizado para avaliar propostas de 

investimento de capital, reflete a riqueza em valores monetários do investimento 

medida pela diferença entre o valor  presente das entradas de caixa e o valor 

presente das saídas de caixa, a determinada taxa de desconto. 

         É considerado atraente todo investimento que apresente VPL maior ou igual a 

zero. Esse conceito é útil nos cálculos que envolvem operações com valores em 

moeda de poder aquisitivo diferentes e tem uma afinidade muito grande com o 

princípio contábil do denominador comum monetário. (KASSAI,2007, p.64). 

         Valor Presente Líquido – VPL, leva em conta o valor do dinheiro no tempo. 

Portanto, todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. O 

VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do 

projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital. 

 

        Período Payback 

 

         O Payback, segundo Kassai(2007, p.88) é o período de recuperação de um 

investimento e consiste na identificação do prazo em que o montante de dispêndio 

de capital efetuado seja recuperado por meio dos fluxos líquidos de caixa gerados 

pelo investimento .É o período em que os valores dos investimentos (fluxos 

negativos) se anulam com os respectivos valores de caixa (fluxos positivos). 

Payback é o período de tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto 

se igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo de recuperação do 
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investimento realizado .Se levarmos em consideração que quanto maior o horizonte 

temporal, maiores são as incertezas, é natural que as empresas procurem diminuir 

seus riscos optando por projetos que tenham um retorno do capital dentro de um 

período de tempo razoável. 

         Período Payback Original : ou prazo de recuperação de capital , é encontrado 

somando-se valores dos fluxos de caixa negativos com os valores de fluxo de caixa 

positivos ,até o momento em que essa soma resulta em zero .Essa versão é mais 

uma medida de risco do que propriamente de retorno de investimento .Um projeto 

com Payback menor do que outro indica que a mesma tem grau menor de 

risco.(KASSAI,2007,p.89) 

         Período Payback descontado: é o período de tempo necessário para recuperar 

o investimento, avaliando-se os fluxos de caixa descontados, ou seja, considerando-

se o valor do dinheiro no tempo. 

         Se o Payback calcula o tempo de retorno do capital investido relacionado a 

determinado projeto, isto indica que, para o projeto ser viável, o Payback deve ser 

inferior ao tempo de vida útil deste mesmo projeto. 

 

        VAUE-Valor Anual Uniforme Equivalente 
 
        Este método consiste em obter um valor médio periódico dos fluxos de caixa 

positivos e compará-lo com o valor médio dos fluxos de caixa negativos . 

        Enquanto o valor presente líquido (VPL) de um fluxo de caixa a valor presente , 

o VAUE mostra um resultado equivalente em bases periódicas (ex: por ano) e é 

apurado da seguinte forma : 

        VAUE = PMT (Fluxos positivos; TMA) –PMT (Fluxos negativos; TMA). 

        Aplica-se essa fórmula da seguinte maneira: 

         - Obtém-se o valor médio anual dos fluxos positivos (PMT+) .Se os valores dos 

fluxos positivos de um fluxo de caixa não forem consistentes (iguais) e consecutivos, 

é necessário calcular um equivalente (VPL) com base na TMA e em seguida projetá-

los com base na fórmula da tabela price pela mesma taxa; 
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        -Igualmente, projeta-se o valor médio anual dos fluxos negativos (PMT) , 

tomando-se por base a Taxa Mínima de Atratividade; 

        -E finalmente , apura-se o resultado líquido desses valores.  

         É mais uma ferramenta que pode ser utilizada na análise de investimentos. 

Nesse sentido , pode-se criar ou adaptar outras formas.(KASSAI,2007, P.85). 

 

        Viabilidade de Projeto 

 

         Neste artigo será apresentada  uma análise de viabilidade de uma futura  loja 

de confecções femininas na cidade de Toledo-PR ajudando  a avaliar o plano de 

investimento a ser realizado, demonstrando a viabilidade ou inviabilidade do projeto. 

O novo empreendimento será uma loja de pequeno porte contando somente com a 

gerência e mais duas vendedoras , será implantada em um dos bairros mais 

populosos da cidade. Para este estudo  será utilizado o análise de investimento VPL, 

TIR e Payback e o proprietário espera um retorno de 15 % ao ano de taxa mínima de 

atratividade (TMA) e o retorno de investimento no período de 3 anos . Abaixo a 

planilha para análise : 

 

 2.1 Fluxos de  caixa anuais. 

 

 

 

Dados Anuais: n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5

FATURAMENTO 300.000,00R$   305.000,00R$   310.000,00R$   312.000,00R$   315.000,00R$   

(-) Custo Variável 90.000,00R$     92.000,00R$     95.000,00R$     98.000,00R$     100.000,00R$   

(-)Custo Fixo 100.000,00R$   104.000,00R$   108.000,00R$   110.000,00R$   115.000,00R$   

Lucro Bruto 110.000,00R$   109.000,00R$   107.000,00R$   104.000,00R$   100.000,00R$   

(-)DESP. COMERCIAL 10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     10.000,00R$     

(-) IMP S/ VENDAS 30.000,00R$     30.500,00R$     31.000,00R$     31.200,00R$     31.500,00R$     

(-) DEPRECIAÇÃO 100.000,00R$   20.000,00R$     20.000,00R$     20.000,00R$     20.000,00R$     20.000,00R$     

LAJIR OU FLUXO OPERACIONAL R$ 50.000,00 R$ 48.500,00 R$ 46.000,00 R$ 42.800,00 R$ 38.500,00

Juros e Despesas Financeiras -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 

LAIR 90.000,00R$     48.500,00R$     46.000,00R$     42.800,00R$     38.500,00R$     

(IR - Imposto de renda PJ) 27.000,00R$     14.550,00R$     13.800,00R$     12.840,00R$     11.550,00R$     

(Reversão da DEPRECIAÇÃO) 20.000,00R$     20.000,00R$     20.000,00R$     20.000,00R$     20.000,00R$     

Fluxo Líquido Final 83.000,00R$     53.950,00R$     52.200,00R$     49.960,00R$     46.950,00R$     

Valor Residual 30% ativos depreciáveis 100.000,00R$   30.000,00R$     

Fluxo Operacional (projeto) 83.000,00          53.950,00          52.200,00          49.960,00          76.950,00          

(-) Parcela Investimento Financiado 480.000,00R$   R$ 178.989,33 R$ 178.989,33 R$ 178.989,33 R$ 178.989,33 R$ 178.989,33

Fluxo de Caixa Livre (investidor) 95.989,33-R$     125.039,33-R$   126.789,33-R$   129.029,33-R$   102.039,33-R$   
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2.2 Tabela de resultados do VPL e TIR : 

 

  

2.3 Tabela de resultados de Payback : 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

        De acordo com os dados das planilhas o investimento  é inviável ,pois a TIR é 

negativa (-12,58)  ,ou seja TIR  menor  que TMA projeto não aceito. O mesmo caso 

acontece com o Valor Presente Líquido de R$  - 265.887,25 ,como ele apresenta um 

valor menor que zero não deve ser aceito. 

        Em relação ao Payback descontado  que é o período de tempo necessário para 

o tempo de recuperação do investimento realizado, ele apresenta um prazo maior 

que o esperado .O proprietário da loja de confecções deseja que seu projeto tenha 

um retorno em três anos ,mas  o investimento apresenta um prazo mais longo ,que é 

acima de cinco anos ,sendo assim também não é viável. 

VPL 265.887,25-                                                 

0 480.000,00-R$                                            

1 83.000,00R$                                              

2 53.950,00R$                                              

3 52.200,00R$                                              

4 49.960,00R$                                              

5 76.950,00R$                                              

TIR -12,58%

payback descontado

PERÍODO FLUXOS VALOR PRESENTE SALDO

0 480.000,00-R$                                               X 480.000,00-R$                                       

1 83.000,00R$                                                 R$ 72.173,91 407.826,09-R$                                       

2 53.950,00R$                                                 R$ 40.793,95 367.032,14-R$                                       

3 52.200,00R$                                                 R$ 34.322,35 332.709,79-R$                                       

4 49.960,00R$                                                 R$ 28.564,79 304.145,00-R$                                       

5 76.950,00R$                                                 R$ 38.257,75 95,40-R$                                                
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CONCLUSÃO 

 

         Concluímos então que riscos em investimentos é a probabilidade de alguma 

incerteza ou variável imprevista e isso pode interferir nas operações de mercado. A 

empresa deve ter planejamento financeiro para que tenha geração de lucro e não 

existe decisão única ,só se pode comparar alternativas como prazos e moedas. 

        Os métodos de análise de investimento são : Taxa Interna de Retorno (TIR) que 

é conhecida como taxa de desconto do fluxo de caixa; Taxa Interna Modificada 

(TIRM) onde a regra é : se um projeto é aceitável sua TIRM tem que ser igual ou 

superior ao custo de capital ; Payback é a recuperação de um investimento , Valor 

Presente Líquido (VPL) que é utilizado para avaliar propostas de investimentos e o 

Valor Anual Uniforme (VAUE) que consiste em obter um valor médio periódico dos 

fluxos de caixa e compará-los. 

        Vimos também um exemplo de projeto que não é viável  porque o cálculo de 

sua TIR foi negativo ,seu Payback não deu o prazo de retorno esperado e seu VPL 

também é menor que zero .Sendo assim o proprietário terá que rever seu  projeto 

para que continue seu futuro investimento. 
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