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RESUMO  

 

O estudo de viabilidade de projetos é muito importante para o processo de tomada 
de decisão empresarial, uma vez que o sucesso de um empreendimento será 
determinado pela escolha de alternativas de investimentos que criem valor para os 
proprietários da empresa. O presente artigo tem como objetivo analisar a viabilidade 
econômica na aquisição de recursos para Indústria atender determinado cliente 
potência. Os projetos serão analisados dentro dos parâmetros de aceitação entre as 
partes. As conclusões obtidas, através da análise do fluxo de caixa dos projetos e do 
valor presente líquido (VPL), da Taxa Interna de Retorno (TIR) e do método do 
Payback, indicam se é viável ou não a aquisição das máquinas. Para isso, utilizou-se 
dados fornecidos pelo departamento de projetos da empresa em estudo. Quanto aos 
resultados da pesquisa sobre a aquisição de máquinas, identificou-se em relação 
aos critérios avaliados que de modo coletivo os resultados apresentam-se viáveis. 
Portanto, o projeto deve ser aceito pois é economicamente viável.  
 

Palavras-chave: Viabilidade Econômica, Condições de Risco e Ferramentas para 
Análise de Viabilidade.
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INTRODUÇÃO  

O sucesso de um empreendimento será determinado pela escolha de 

alternativas de investimentos que criem valor para os proprietários da empresa 

(ASSAF NETO, 2006). Sendo assim, o estudo de viabilidade de projetos é 

fundamental ao processo de tomada de decisão empresarial, posto que para 

escolher uma dentre as diversas alternativas de investimentos, os gestores de uma 

empresa necessitam apurar o montante do investimento inicial, a estrutura de capital 

a ser adotada e estimar as gerações futuras de recursos que serão obtidos 

operacionalmente por esses projetos. Deve-se observar que a análise destes fatores 

é de importância cabal, uma vez que irá influenciar a tomada de decisões e, por 

conseguinte, afetará o valor econômico da empresa.  

No âmbito da gestão baseada no valor (ASSAF NETO, 2006), bons 

investimentos são somente aqueles capazes de cobrir e remunerar o capital nele 

aplicado, aumentando o valor econômico da empresa e, consequentemente, 

aumentando o seu valor para os proprietários, que é a finalidade do gestor da 

empresa. Neste artigo será apresentada a análise de viabilidade econômica na 

aquisição de máquinas para atender determinado produto para um novo cliente 

potencial. Os estudos de viabilidade foram baseados na análise do fluxo de caixa 

dos projetos e do valor presente líquido (VPL) de cada uma das proposições, bem 

como das respectivas Taxas Internas de Retorno (TIR) e dos Payback descontado. 

A viabilidade do projeto será feita via análise incremental. Antes de iniciar a análise 

do projeto, serão brevemente apresentados os elementos utilizados nas análises.  

Este estudo foi desenvolvido devido a necessidade de verificar a viabilidade 

econômica na aquisição de um recurso para atender outro segmento no mercado, 

aumentando a capacidade de produção e faturamento da empresa em estudo. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA  

Uma das metodologias mais utilizadas para a análise de viabilidade de projetos 

é o cálculo do fluxo de caixa descontado (COPELAND, 2002). Efetuar este cálculo 

implica estimar dois componentes fundamentais da análise de valor de uma 

empresa: o fluxo de caixa projetado e a taxa de desconto. O valor presente de um 

fluxo de caixa é calculado da seguinte forma:  

 

 Na equação acima, Por apresenta o valor presente do fluxo de caixa, FC até 

fluxo de caixa no período, a taxa de desconto, a qual reflete o risco inerente ao fluxo.  

O fluxo de caixa da empresa é o resultado do somatório dos fluxos de caixa de 

todos os detentores de direitos da companhia, incluindo os acionistas e os 

detentores de dívidas, podendo ser expresso da seguinte forma:  

(=) Lucro Operacional (1- alíquota de imposto)  

(+) Depreciação e amortização  

(-) Investimentos  

(- ) Variação da necessidade de capital de giro  

(=) Fluxo de caixa da empresa 

Nota-se que o fluxo de caixa da empresa é obtido a partir do lucro operacional, 

descontado do imposto marginal da empresa. Além disso, é necessário somar as 

depreciações envolvidas, descontar os investimentos e a variação da necessidade 

de capital de giro. Assim sendo, para construir o fluxo da empresa será preciso, 

primeiramente projetar o Lucro Operacional futuro do projeto de investimento. Em 

decorrência disso, há necessidade de projetar os demonstrativos de resultados.  

Receitas Brutas  

(-) impostos, abatimentos e devoluções  

Receitas Líquidas  
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(-) CMV  

Lucro Bruto  

(-) Despesas operacionais  

= Lucro Operacional 

Para iniciar o cálculo do fluxo, é essencial estimar a projeção das vendas brutas 

do determinado projeto; observa-se que estimar este parâmetro envolve uma série 

de fatores internos e externos ao negócio.  

Assim sendo, se faz imperativo o uso de diversas variáveis, envolvendo as 

perspectivas futuras da economia, da política, do mercado de atuação, dos 

concorrentes, dos aspectos sociais e da análise estratégica dos participantes do 

mercado e da empresa. Todos estes fatores afetarão, de forma diferenciada, as 

vendas futuras do projeto. Após estimar as quantidades vendidas e os preços a 

serem praticados, será necessário subtrair os impostos, abatimentos e devoluções 

para determinar as vendas líquidas. Nesse ponto haverá necessidade de estimar 

todos os custos relacionados ao processo produtivo e, por conseguinte, todos os 

custos-fixos, variáveis, semi-fixos e depreciações. Além disso, será preciso fazer 

estimativas das despesas com vendas, administrativas e demais despesas 

operacionais.  

Descontando das vendas todos os custos e despesas da empresa, será obtido 

o Lucro da Atividade ou Operacional; é sobre tal valor que incide a alíquota marginal 

de impostos.  

Depois de determinar o Lucro da Atividade (Operacional), é preciso somar a 

depreciação no fluxo de caixa. Conforme salienta Mira (2004), a depreciação é a 

redução do valor de um bem resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza ou 

obsolescência normal.  

Entretanto a depreciação não pode ser considerada um desembolso, além de 

reduzir o lucro exposto à tributação, implicando economia no imposto a pagar. Logo 

ela deve ser somada no fluxo de caixa da empresa.  

A etapa seguinte é a determinação do investimento, o que representa todos os 

dispêndios necessários para colher um novo benefício. Por exemplo, a ampliação de 



ARTIGO 

 
 

1 – Acadêmicas do Curso de Gestão Financeira da Faculdade Sul Brasil 
2 – Docente do Curso de Gestão Financeira da Faculdade Sul Brasil 

 

uma fábrica, em que será necessária a compra de um novo terreno, construções e 

equipamentos etc. Os investimentos representam também os dispêndios para 

manter um benefício conquistado, ou seja, gastos com manutenções periódicas, 

substituição de equipamentos e instalações, visando manter ou melhorar a atual 

capacidade produtiva. Com base nos investimentos fixos é que se deve calcular a 

depreciação.  

Por fim, antes de se chegar ao fluxo de caixa do projeto, deve-se calcular o 

capital de giro inicial, bem como a variação de sua necessidade. O capital de giro 

pode ser entendido como a soma de todos os recursos necessários para financiar as 

atividades operacionais de uma empresa. Na maioria das vezes ele representa 

menor participação sobre o total dos ativos da empresa, todavia requer maior 

esforço do administrador financeiro por carecer de contínuo monitoramento, posto 

que reflita o impacto das diversas mudanças do panorama econômico enfrentado 

pela empresa. A variação da necessidade de capital de giro é calculada subtraindo o 

capital de giro do período posterior pelo período anterior; podendo também ser 

obtido pelas contas do ativo cíclico (duplicatas, estoques e outros cíclicos) menos os 

passivos cíclicos (fornecedores, salários, impostos e outros cíclicos) (ASSAF, 2006).  

Em geral, no final do projeto, se deve considerar o valor residual dos 

investimentos realizados. Segundo Motta e Calôba (2002), o valor residual é o valor 

que será obtido pela revenda, ou sucateamento, quando o ativo for desativado. 

Quando o valor de mercado for superior ao valor contábil, deve-se levar em 

consideração o pagamento de imposto, fruto de um resultado não-operacional 

gerado pela venda do ativo acima do valor contábil. 

 

MÉTODO DO PAYBACK 

O Payback ou prazo de retorno de um projeto é a extensão de tempo 

necessária para que seus fluxos de caixa nominais cubram o investimento inicial. 

(DAMODARAN, 2002) Tem como principais pontos fracos: não considerar o valor do 

dinheiro no tempo, não considerar todos os capitais do fluxo de caixa, não ser uma 

medida de rentabilidade do investimento (LAPPONI, 2000) e exigir um limite 



ARTIGO 

 
 

1 – Acadêmicas do Curso de Gestão Financeira da Faculdade Sul Brasil 
2 – Docente do Curso de Gestão Financeira da Faculdade Sul Brasil 

 

arbitrário de tempo para a tomada de decisão (ROSS, WESTERFIELD e JORDAN, 

1998). É possível incluir o custo de oportunidade no cálculo do Payback, resultando 

no que se convenciona chamar de Payback descontado (LAPPONI, 2000). Será 

utilizado, nesta pesquisa somente o Payback descontado. 

Dada as suas limitações e não obstante a sua simplicidade é muito mais 

provável que as empresas empreguem o período de Payback de um investimento 

como uma norma auxiliar na tomada de decisões sobre investimentos utilizando-o 

seja como um parâmetro limitador (prazo máximo de retorno) sobre a tomada de 

decisões, seja para escolher entre projetos que tenham desempenho igual em 

relação à regra básica de decisão (DAMODARAN, 2002).  

• Método do Payback Simples (PBS): 

Mede o prazo necessário para recuperar o investimento realizado.  

Regra = PBS do projeto < PBS máximo => aceita-se o projeto  

PBS do projeto = PBS máximo => indiferente  

PBS do projeto > PBS máximo => rejeita-se o projeto. 

Obs: recomendado como método inicial ou complementar. 

Quadro 1 – Vantagens e Desvantagens 

Vantagens Desvantagens 

•É um método de avaliação fácil de ser 

aplicado; 

•Apresenta um resultado de fácil 

interpretação; 

•É uma medida de risco do projeto; 

•É uma medida de liquidez do projeto. 

•É um método de avaliação fácil de ser 

aplicado; 

•Apresenta um resultado de fácil 

interpretação;  

•É uma medida de risco do projeto; 

•É uma medida de liquidez do projeto; 

•Não considera o valor do dinheiro no 

tempo; 

•Não considera todos os capitais do 

fluxo de caixa; 

•Não é uma medida de rentabilidade do 

investimento 
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Fontes: Elaborado pelos Autores (2015) 

 

• Método do Payback Descontado(PBD)  

Mede o prazo de recuperação do investimento remunerado  

PBS => ponto de equilíbrio contábil  

PBD => ponto de equilíbrio financeiro 

 

VALOR PRESENTE LÍQUIDO - VPL  

O Valor Presente Líquido é a ferramenta mais utilizada pelas grandes 

empresas na análise de investimentos (Copeland, (2001) e consiste em calcular o 

valor presente dos demais termos do fluxo de caixa para somá-los ao investimento 

inicial, utilizando para descontar o fluxo uma taxa mínima de atratividade 

(CASAROTTO e KOPITTKE, 2000). 

O valor presente líquido é calculado da seguinte forma:   

 

Generalização: 

  

A TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR  

A TIR – Taxa Interna de Retorno é aquela taxa de desconto que iguala os 

fluxos de entradas como os fluxos de saídas de um investimento. Com ela procura-

se determinar uma única taxa de retorno, dependente exclusivamente dos fluxos de 

caixa do investimento, que sintetize os méritos de um projeto (ROSS, 

WESTERFIELD e JORDAN, 1998). 

A taxa interna de retorno é calculada pela forma algébrica da seguinte forma: 
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COMPARAÇÃO VPL ×TIR 

Os pressupostos valores são reinvestidos à própria TIR.  

O VPL, por sua vez, supõe que as entradas são reinvestidas ao custo de capital 

da empresa.  

A princípio, os dois critérios dão o mesmo resultam técnica do “investimento 

incremental”.  

 

INCERTEZAS 

Tanto o Payback, a TIR e o VPL são calculados a partir de fluxos de caixa 

projetados que tentam retratar as condições econômicas e financeiras do projeto. 

Os projetos de investimentos têm seus fluxos de caixas construídos com 

estimativas. Quanto maior for o tamanho e a complexidade do projeto, maiores serão 

as dificuldades de realizaras estimativas e, portanto, maiores poderão ser os erros 

das estimativas (LAPPONI, 2000). 

Segundo Lapponi (2000) deve-se sempre, ao realizar uma análise de 

investimentos, levar em consideração que: 

•As estimativas e os resultados do investimento não são conhecidos com 

certeza. 

•As estimativas do fluxo de caixa do projeto de investimento são valores 

esperados, definidos utilizando algum critério. 

•Os resultados do VPL ou TIR do fluxo de caixa, também serão valores 

esperados. Quanto maior for a dispersão de cada estimativa ao redor de seu valor 

esperado maior poderá ser a dispersão de cada resultado do fluxo de caixa. 

•Essa incerteza é o risco do projeto gerado pelas dispersões das estimativas 

esperadas (LAPPONI, 2000). 
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Para determinação de riscos de investimentos, inúmeras técnicas podem ser 

utilizadas, entre estas, a utilização do Método de Monte Carlo no cálculo da 

variabilidade do VPL de um projeto. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir será apresentado itens necessários para implementação do projeto. 

 

Quadro 2 – Orçamento 

Descrição Quant Valor  Valor Total 

Rotuladora 1 R$ 60.900,00 R$ 60.900,00 

Túnel de Pré-encolhimento +Túnel de encolhimento +Esteira 1 R$ 41.055,00 R$ 41.055,00 

Ensacadora 1 R$ 28.875,00 R$ 28.875,00 

Molde 2 R$ 40.635,00 R$ 81.270,00 

Adequação de Infraestrutura 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Viagem do técnico 1 dia R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 

Estadia do técnico 5 dias R$ 525,00 R$ 2.625,00 

Frete + seguro - R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 

Total R$ 224.235,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 
A seguir será apresentado fluxo de caixa do projeto, determinado em 5 anos 

como horizonte para avaliação do payback e do retorno esperado. 
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Quadro 3 – Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa Ano 0 - ii Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Valor Investimentos  R$ 224.235,00  
     Previsão de Faturamento   2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 

Preço de Venda Unidade    R$ 0,1988   R$ 0,1988   R$ 0,1988   R$ 0,1988   R$ 0,1988  

       Receita de Venda    R$ 477.000,00   R$ 477.000,00   R$ 477.000,00   R$ 477.000,00   R$ 477.000,00  

(-) Custos Fixos     R$ 21.874,06   R$ 21.874,06   R$ 21.874,06   R$ 21.874,06   R$ 21.874,06  

(-) Custos Variáveis     R$ 240.000,00   R$ 240.000,00   R$ 240.000,00   R$ 240.000,00   R$ 240.000,00  

(=) Lucro Bruto    R$ 215.125,94   R$ 215.125,94   R$ 215.125,94   R$ 215.125,94   R$ 215.125,94  

(-) Despesas    R$ 16.000,00   R$ 16.000,00   R$ 16.000,00   R$ 16.000,00   R$ 16.000,00  

(-) Impostos    R$ 47.700,00   R$ 47.700,00   R$ 47.700,00   R$ 47.700,00   R$ 47.700,00  

(-) Depreciação    R$ 50.000,00   R$ 50.000,00   R$ 50.000,00   R$ 50.000,00   R$ 50.000,00  

(=) Lucro Operacional LAJIR    R$ 101.425,94   R$ 101.425,94   R$ 101.425,94   R$ 101.425,94   R$ 101.425,94  

(-) Juros    R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -     R$                    -    

(=) LAIR    R$ 101.425,94   R$ 101.425,94   R$ 101.425,94   R$ 101.425,94   R$ 101.425,94  

(-) IR     R$ 30.427,78   R$ 30.427,78   R$ 30.427,78   R$ 30.427,78   R$ 30.427,78  

(+) Reversão Depreciação    R$ 50.000,00   R$ 50.000,00   R$ 50.000,00   R$ 50.000,00   R$ 50.000,00  

(=) Fluxo Liq. Investimento    R$ 120.998,16   R$ 120.998,16   R$ 120.998,16   R$ 120.998,16   R$ 120.998,16  

(=) Fluxo Liq. Investidor    R$ 120.998,16   R$ 120.998,16   R$ 120.998,16   R$ 120.998,16   R$ 120.998,16  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Projeto com T.M.A. 26% ao ano apresenta VPL de R$ 94.603,71, segue 

exposto: 

 

Quadro 4 – Valor Presente Líquido 

Período Fluxos 

0 -R$ 224.235,00  

1  R$ 120.998,16  

2  R$ 120.998,16  

3  R$ 120.998,16  

4  R$ 120.998,16  

5  R$ 120.998,16  

VPL  R$ 94.603,71  

Fonte: Elaborado por Autores (2015). 

 

Com base no Quadro 4 apresentado é possível concluir que o projeto 

apresenta Valor Presente Líquido maior que zero, e portanto deverá ser aceito. 
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Quadro 5 – TIR / VAUE / MTIR ou TIRM 

TIR 45,76% 

VAUE  R$ 35.901,77 

MTIR / TIRM  35,19% 

Fonte: Elaborado por Autores (2015). 

 

De acordo com o Quadro 5 conclui-se que o projeto apresenta Valor Anual 

Uniforme Equivalente maior que zero. Além disso, tanto a Taxa Interna de Retorno 

quanto a Taxa Interna de Retorno Modificada resultaram em um índice maior do que 

a Taxa Mínima de Atratividade, portando o projeto analisado deverá ser aceito. 

 

Quadro 6 – Payback Descontado 

Período Fluxos Valor Presente Saldo 

0 -R$ 224.235,00  X -R$ 224.235,00  

1 R$ 120.998,16  R$ 96.030,28 R$ 128.204,72  

2 R$ 120.998,16  R$ 76.214,51 -R$ 51.990,20  

3 R$ 120.998,16  R$ 60.487,71  R$ 8.497,50  

4 R$ 120.998,16  R$ 48.006,12  R$ 56.503,62  

5 R$ 120.998,16  R$ 38.100,09  R$ 94.603,71  

Fonte: Elaborado por Autores (2015). 

 

De acordo com o Quadro 6 é possível concluir que o resultado do Payback 

Descontado encontrado é de dois anos, dez meses e nove dias. Deste modo o 

projeto deverá ser aceito, pois o tempo obtido é menor do que a expectativa do 

investidor. 

Na realização da análise da viabilidade econômica foram calculados o Valor 

Presente Líquido (VPL), a TIR, MTIR ou TIRM, o VAUE, e o Payback descontado, 

tomando como base uma taxa mínima de atratividade de 26% ao ano, calculada em 

função do custo de oportunidade, risco e liquidez do empreendimento. 

Firmou-se um contrato com um determinado cliente para o fornecimento de 

200.000 unidades /mês com receita de R$ 39.750,00, sendo que o projeto possui 

valor de investimento inicial de R$ 224.235,00. 
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Considerando-se o valor de 26% ao ano, para a taxa mínima de atratividade 

(TMA), encontram-se valores para o valor presente líquido (VPL) de R$ 94.603,71, o 

período de retorno do investimento em dois anos, dez meses e nove dias, (sendo 

que o esperado pelo investidor era de 5 anos) a taxa interna de retorno (TIR) de 

45,76%, MTIR ou TIRM de 35,19 % e VAUE de R$ 35.901,77. 

Observa-se com base nos valores encontrados que o projeto possui viabilidade 

econômica e portanto deve ser implementado. 

 Fluxo de caixa prevê somente atender um cliente, porem a empresa tem 

expectativa de atender diversos clientes na mesma linha de segmento. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudos de viabilidade econômica tornam-se imprescindíveis uma vez que é 

através deles que um projeto tornasse viável ou não. A viabilização de qualquer 

projeto sempre deve ter início em uma análise econômica criteriosa dos 

investimentos, gastos e lucros envolvidos. É preciso se certificar de que a opção 

buscada é a melhor existente para a empresa e que ela trará mais lucros que 

dividendos. Para isso, a análise do investimento traz um conjunto de técnicas que 

tornam possível a comparação entre as alternativas, trazendo resultados científicos 

para auxiliar a tomada de decisão. 

Utilizar várias técnicas para analisar financeiramente a viabilidade dos 

investimentos, por meio da comparação dos resultados, pode auxiliar a análise, pois 

mostra de formas diferentes o retorno do projeto facilitando a tomada de decisão 

(MEGLIORINI; VALLIM, 2009). 

Diante do objetivo geral da pesquisa, observou – se que a aquisição de novas 

máquinas para atender determinado cliente é economicamente viável, sendo assim 

o projeto deve ser aceito. 
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