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. 

RESUMO 

 

O trabalho tem o intuito de demonstrar de maneira eficiente, a análise da viabilidade 

da compra de equipamentos, que realizam alinhamento e balanceamento nas rodas 

dos veículos em uma indústria farmacêutica, que transporta seus produtos para todo 

o Brasil. Este estudo será realizado através da análise dos gastos ocorridos durante 

seis meses na empresa. Atualmente este serviço é terceirizado, mas devido à 

grande demanda gerada, se faz necessário a analise através dos cálculos de retorno 

de investimento para saber se haverá a possibilidade da compra desses 

equipamentos. O projeto cita dados e autores que ajudam a montar um método para 

buscar o resultado da possível viabilidade. Para chegar a uma conclusão de 

viabilidade, se fez entrevistas com gestores do setor onde se busca instalar as 

máquinas, também houve o contato com a empresa que fornece o serviço 

terceirizado para verificar os valores que atualmente são cobrados e a análise dos 

valores que serão necessários para a aquisição das máquinas. Com essas 

informações foi realizado os cálculos referentes aos fluxos de caixa necessários 

para definir se o projeto será viável para a indústria, onde com todos os cálculos 

pode-se identificar que o projeto tem um retorno positivo para a indústria. 

 

Palavras-chave: Viabilidade financeira; custo x benefício; Projeto; aquisição; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Levando em consideração a realidade do cenário econômico a nível nacional 

e mundial, onde as empresas são obrigadas a se sobressaírem diante seus 

concorrentes devido à competitividade existente no mercado, as empresas buscam 

estabelecer novos métodos, estratégias e planejamentos de como desenvolver e se 

manter em perpetuidade. 

 Um dos principais desafios para as empresas é fazer com que o lucro 

aumente e os custos e despesas gerados diminuam. Partindo deste ponto de vista, 

objetivando redução de custos, foi proposto um planejamento de viabilidade 

econômica de aquisição de máquinas de alinhamento e balanceamento de rodas 

dos carros e caminhões em uma indústria farmacêutica. A empresa possui frota 

própria de veículos, e atualmente terceiriza o serviço de alinhamento e 

balanceamento para uma empresa da região. A fim de prover as manutenções 

necessárias para os veículos na própria empresa, foi proposto o estudo de 

viabilidade da compra destes equipamentos, buscando diminuir os custos logísticos 

da entrega dos produtos aos clientes. 

 O assunto abordado na pesquisa referiu-se à viabilidade econômica de 

implantação de um novo método de serviço. Realizou-se análises de custos e 

despesas entre a situação atual e a planejada futura, e dos cálculos de retorno de 

investimento. Foi um estudo de caso em uma indústria farmacêutica localizada no 

oeste do Paraná, na cidade de Toledo.  

 Foi analisada também a necessidade de contrações de novos funcionários, 

em comparação com treinamentos para que os colaboradores que já existentes 

possam realizar este trabalho sem a necessidade de novas contratações. 

 Todo e qualquer investimento que uma empresa pretende realizar, deve ser 

cuidadosamente estudado e analisado, pois a decisão tomada terá reflexo por 

muitos anos. Nesses casos onde se pretende investir em máquinas ou 

equipamentos onde o custo de aquisição é elevado, se faz necessário tomar 

precauções para evitar que ocorram perdas significativas, colocando em risco a 

estabilidade financeira do setor ou até mesmo da empresa. 

 Com isso, o estudo de caso buscou contribuir para que a indústria tenha 

ajuda na tomada de decisão, demonstrando a viabilidade e o tempo de retorno do 

investimento em uma máquina de alinhamento e balanceamento através da 
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apuração dos custos atuais com os custos estimados após a implementação da 

máquina, ou seja, mostrar para o empresário a viabilidade da aquisição da máquina 

de alinhamento e balanceamento. 

 Atualmente na indústria estudada, existem 40 caminhões para entrega de 

mercadorias, 6 veículos leves para transporte de passageiros, um caminhão 

caçamba e um veículo pick-up para a movimentação de mercadorias dentro da 

cidade. Com isso se tem gastos elevados com os serviços de manutenção da frota 

logística. 

 A problemática existente na pesquisa refere-se a viabilidade de investir na 

compra de uma máquina de alinhamento e balanceamento próprio, a capacitação de 

funcionários para realizar estes serviços na indústria, levando em consideração 

todos os custos envolvidos na compra e na utilização dos equipamentos. 

 Analisando a problemática se propõem uma hipótese, sendo que os custos 

para realizar o alinhamento, balanceamento e troca de pneus terceirizados nos 

caminhões da empresa em médio prazo, seria equivalente ao valor de compra de 

um equipamento novo que realiza a mesma função dentro da própria empresa e 

com um custo reduzido. Obviamente levando em consideração os custos de 

treinamento dos funcionários para operar a máquina, e da realização de manutenção 

preventiva, além do consumo de energia e material necessário para realizar o 

alinhamento e balanceamento dos pneus. 

 O objetivo da pesquisa é mostrar a indústria se o investimento não 

equipamento será viável. Visando assim redução de custos e despesas com o 

serviço que atualmente está sendo terceirizado. Também será apurado o tempo de 

retorno do investimento. 

 A pesquisa foi executada com o levantamento de gastos com a manutenção 

em relação o alinhamento, balanceamento realizados pela indústria num 

determinado período. 

 Posteriormente, foram definidas as características e condições da indústria 

para enquadrar os valores de compra, para que se possa analisar e avaliar cotações 

com fornecedores que prestam esse serviço de manutenção, observando o mais 

vantajoso para pesquisa. 

 Foi realizada a comparação entre a situação atual da empresa, com a 

possível futura instalação dessa máquina de alinhamento e balanceamento, 

analisando todos os gastos gerados e a economia estimada. Em seguida, depois de 
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considerado o investimento necessário para que esta máquina esteja disponível 

para utilização, foi realizada a análise de retorno deste investimento. 

 Ao final, foram apresentadas as vantagens e desvantagens da 

implementação da máquina de maneira minuciosa demonstrando realmente se é 

viável a sua instalação na indústria ou não. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A seguir serão abordados contextos que se referem ao tema: viabilidade 

econômica para instalação de uma máquina de alinhamento e balanceamento no 

setor de mecânica de uma indústria farmacêutica, para embasar ideias teóricas de 

pesquisa, juntamente com bases bibliográficas de autores que darão suporte e 

reforçarão a temática defendida neste trabalho. 

 

2.1. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

O cenário do mercado atual obrigam as empresas a buscarem novos meios 

tecnológicos para dar uma melhor continuidade e auxilio nas suas operações 

industriais.  Neste quesito, a ideia de desenvolver e implantar um novo meio de 

operação de um determinado processo, possibilita gerar melhoramento na 

integração entre as áreas da empresa, acelerando as tarefas e melhora o 

desempenho dos processos. 

Todas essas vantagens adquiridas por uma implantação de um método 

melhor de operação, beneficia a empresa a reduzir os seus custos, comparado com 

o método antigo menos eficiente. Isso ajudará a garantir a soberanidade da empresa 

perante a competitividade do mercado.  

O objetivo do trabalho é demonstrar as vantagens que se podem ser 

conquistadas ao implantar um novo método de operação mais eficiente, no caso da 

empresa estudada a ideia é eliminar a terceirização dos serviços de alinhamento e 

balanceamento de veículos, tendo em vista desenvolver essas operações na própria 

empresa. Por isso se propõem o estudo de viabilidade econômica de implantação de 

uma maquina de alinhamento e balanceamento de veículos.  

A ideia de viabilidade econômica é fazer uma análise sobre determinado 

empreendimento, buscando demonstrar o fato de que os custos, gastos e despesas 

em sua implantação e funcionamento serão vantajosos para empresa, comparando 

com o atual meio de operação utilizado. Segundo Berti (2009, p. 81):  
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As demonstrações contábeis das empresas fornecem um conjunto de 
dados, elaborados pelo contador, de acordo com as normas e preceitos da 
contabilidade. A análise econômica e financeira de balanços transforma 
esse conjunto de dados em outros dados que o analista decodifica 
transformando em informações que servem de subsídios para a tomada de 
decisão dos gestores. 

 

Na elaboração de um projeto de viabilidade econômica, tem a necessidade 

de estabelecer várias etapas de planejamento e pesquisa para colher dados de 

caráter quantitativo e analítico necessários para a construção de uma possível 

implementação propícia de um processo para empresa. 

Nessa fase do projeto inicial, deve-se então colher as informações atuais do 

processo, buscando identificar minuciosamente os valores que são gastos na 

atualidade com os serviços. Esses dados serão importantes para serem analisados 

em comparação contra os dados dos estipulados gastos com o novo processo, que 

esta em desenvolvimento de estudo a ser implantado. 

Seguindo na elaboração de um projeto, deve-se fazer um levantamento de 

todos os possíveis gastos, custos e despesas que serão necessários para implantar 

o novo processo de serviço na empresa, sendo com maquina, edificações de 

instalações e equipamentos, e consequentemente os valores para treinar o pessoal 

a operar o novo processo. Para assim poder fazer a análise em contrapartida com 

os gastos do atual método utilizado, pois é ressaltado por Peter (2005, p. 60) que: 

 
A averiguação da viabilidade de um projeto é um processo fundamental 
para qualquer organização que visa à eficiência no seu trabalho. [...] É 
importante lembrar que sempre permanecerá um certo grau de risco, 
principalmente para projetos de desenvolvimento. O que pode ser verificado 
são os fatos, os fatores e as condições que devem determinar o 
desdobramento do futuro projeto. [...] Portanto, a análise de riscos que 
precisa ser feita tem de comparar o investimento para ganhar mais certeza 
versus o risco de trabalhar em base de informações imprecisas. Existem 
vários tipos de viabilidade que podem ser analisadas. Em projetos 
comerciais, os aspectos mais importantes são as viabilidades financeira e 
técnica. 

 

A análise de viabilidade econômica baseia-se em terminologias contábeis, 

trata-se de maneira resumida, do levantamento de informações de gastos, custos e 

despesas que a empresa possuirá com a implantação de um novo processo. Para 

poder estabelecer uma análise se será viável ou não instalar um novo projeto para 

indústria. 
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2.2 INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Para poder investir em determinado empreendimento, há a necessidade de 

estabelecer um projeto de investimento, onde consiste na identificação e análise das 

possíveis consequências futuras da implementação de um novo processo. Após 

analisado e chegado uma decisão que o empreendimento é viável seguir em frente, 

é aplicado então recursos de capital da empresa para implantar o investimento. 

Durante a execução de implante do novo processo, consequências muitas vezes 

variam do projeto, mas geralmente são referentes aos custos variáveis, já calculados 

no projeto. Ainda reforça a ideia Cherobim (2005, p. 152) em seu livro que: 

 
As decisões de investimento baseiam-se em previsões sobre o futuro, e 
como essas previsões podem não se confirmar, é fundamental que os 
analistas considerem as consequências de desvios. Uma maneira de 
reduzir riscos é [...] adicionar uma taxa de risco ao custo de capital, 
conforme o risco de cada projeto. 

 

Nesse sentido, a partir da natureza deste trabalho, busca-se implantar um 

processo que seja permanente, onde consista em longo prazo o retorno do 

investimento aplicado e na diminuição dos custos. Hoji (2010, p. 166) cita a seguinte 

afirmação: “Investimentos permanentes são os recursos aplicados em ativos de 

natureza permanente, para manutenção das atividades operacionais, e produzem 

resultados por longo prazo [...]”. 

 

2.2.1 Considerações Para Orçamento De Capital  

 

As considerações necessárias a serem realizadas referentes ao orçamento 

de capital têm por finalidade demonstrar um plano minucioso estipulando os gastos 

previstos com o investimento desejado, sendo utilizado como ativos líquidos da 

própria empresa ou financiados por terceiros. Sua elaboração e análise 

espelhassem em resultados contábeis, sendo eles elementos do balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis, para poder saber o quando de capital se pode investir e 

qual o seu tempo de retorno. 

Um orçamento de capital deve ser elaborado, analisado e só deve ser 

tomada as devidas decisões de investimento, depois de um profundo estudo ao 

projeto, pois este tipo de atividade envolve riscos financeiros podendo comprometer 

os ativos da empresa com uma má execução decidida. Ainda os críticos apontam 
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“As decisões de investimento devem ser tomadas com base em informações 

cuidadosamente analisadas, pois comprometem os recursos de uma empresa por 

longo tempo e seu efetivo pode ser somente estimado no presente, [...]” (HOJI, 

2010, p. 167). 

O tipo de orçamento apresentado no projeto é vinculado aos orçamentos de 

investimentos, sendo eles não apenas ligados a planejamentos de curto prazo, mas 

também de longo prazo. Pois parte de planejamentos estratégicos a decisão de 

investimento, onde poderão estipular resultados futuros com base nas decisões 

analisadas do passado e atuais, sendo necessários períodos de retorno esperados 

maiores que um ano. 

Essa é uma das razões pela qual este tipo de orçamento está ligado aos 

planos operacionais e estratégicos da empresa, e também é um elemento 

orçamentário vinculado ao poder da alta administração decidir as ações a serem 

tomadas. Para Padoveze (2010, p. 167): 

 
O orçamento de investimentos compreende, portanto, os investimentos dos 
planos operacionais já deflagrados no passado e em execução no período 
orçamentário, bem como aqueles necessários detectados para o período 
em curso. Exemplos desses investimentos definidos em horizonte de curto 
prazo, e não ligados necessariamente a planos operacionais maiores, são 
os investimentos para manutenção e reformas de equipamentos 
operacionais, reformas de obras civis, troca de máquinas da alta estrutura 
de operações, aquisição de equipamentos [...]. 

 

Todo plano de investimento deverá ser realizado seguindo rigorosos estudos 

e análises, buscando sua rentabilidade e as opções possíveis para tomadas de 

decisões. Muitas vezes por necessidade do empreendimento ou por variações nos 

gastos acima do esperado, é preciso adquirir outros fundos para continuar o 

investimento planejado. Por isso se faz necessário também possuir um orçamento 

de financiamento, caso haja a necessidade de um capital de implemento.  

A finalidade do orçamento de financiamento é fazer um levantamento de 

tudo o que será necessário em termos de obtenção de fundos para empresa, 

buscando elas da melhor forma possível perante os provedores. Sua necessidade 

geralmente ocorre para prover aumento de capital de giro ou para investir ativos 

permanentes na empresa, como introdução de novas tecnologias, empreendimentos 

estruturais, compra de equipamentos e maquinas. 
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2.2.2 Análise Do Investimento Implantado 

 

Depois de realizado a estrutura do projeto a ser implantado, deve-se fazer 

uma profunda análise no mesmo, antes de se tomar uma decisão. É muito comum 

avaliarmos de maneira superficial os resultados estimados do projeto visando o lado 

negativo e positivo do empreendimento, muitas vezes é tomada a decisão 

observando os resultados esperados pelo bom senso, pelo excesso de expectativa 

que a lógica positiva do projeto apresenta. Mas na hora de avaliar uma proposta de 

investimento é importante avaliar as informações mais relevantes e também a 

menos relevantes, pois também estão envolvidas no projeto e podem alterar os 

resultados. Seguindo a ideia um dos elementos que se deve ter uma minuciosa 

análise são os fluxos de caixa descontados, eles são fundamentais para que ocorra 

a análise corretamente. Então todas as informações contábeis já estudadas no 

projeto como valor presente líquido, taxa de retorno, playback, roa, roe e outras 

medidas usadas para validar o projeto a ser implantado. Ainda Rebelatto (2004, p. 

142) confirma a ideia em seu livro, conceituando a seguinte frase: 

 
A análise das alternativas de investimento é o estudo dos fluxos de caixa - 
desembolsos de capital (saídas de caixa) e retornos de investimentos 
(entradas de caixa) - de um projeto para avaliar sua viabilidade econômica. 
A viabilidade econômica de um investimento exige a recuperação do capital 
(retorno do investimento) e sua remuneração (retorno sobre investimento). 

 

Seguindo a etapa de análise, deve-se decidir quais são os fluxos de caixa 

mais relevantes no projeto e que alterações eles podem ferir aos fluxos gerais da 

empresa. Isso por que os projetos normalmente são pensados de médio á longo 

prazo. 

Os fluxos de caixa relevantes no projeto são aqueles que provocam 

mudanças no fluxo geral da empresa ligados ao projeto. A diferença entre fluxos de 

caixa futuros é que eles podem ser obtidos com outro projeto, já os fluxos de caixa 

possíveis sem o novo projeto são denominados de fluxo de caixa incremental, e 

quando avaliados em um projeto de investimento, eles refletem todas as alterações 

nos fluxos de caixa futuros realizados pelo projeto. 

Na hora de avaliar o projeto também é importante analisar quais são os 

custos irrecuperáveis, antes de se tomar uma decisão. Os custos irrecuperáveis são 

aqueles existentes no passivo da empresa para serem pagos, não havendo a 

possibilidade de altera-los. Portanto, esses custos não devem ser considerados na 
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hora de avaliar os fluxos de caixa incrementais do projeto, pois eles não constam na 

decisão de investimento. 

No momento que avaliamos um plano de investimento, estamos observando 

várias demonstrações financeiras projetadas, seguido essa análise pode-se então 

desenvolver os fluxos de caixa planejados, e quando eles ficam prontos para a 

execução do projeto, será possível estimar os valores do projeto com mais precisão. 

Ainda será importante avaliar no projeto os riscos previstos, por isso na hora 

de avaliar os fluxos de caixa futuros é importante ter o máximo de cuidado no 

momento de processar e organizar as informações, às vezes os resultados podem 

ser muito enganosos. O simples fato de o projeto apresentar um VPL positivo ou 

uma TIR isso não significa que o projeto está livre de incertezas. Um fator que 

muitas vezes não é levado em consideração é a economia do país, que é um fator 

muito relevante podendo afetar futuramente as projeções previstas do projeto. 

Fazendo assim uma decisão tomada pelos resultados positivos esperados em um 

prejuízo para empresa, este fato é chamado de risco de previsão. 

 

2.3. ANÁLISE DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 

 

Para completar a análise perante o capital de giro investido no projeto, é 

necessário dar enfoque a dois fatores: Sendo eles o retorno do investimento a ser 

implantado e o lucro residual. 

A análise de rentabilidade deve ser considerada o melhor estudo a ser 

extraída das demonstrações financeiras do projeto. Pois uma rentabilidade correto e 

positiva, é possível ser o melhor indicador da solvência e sucesso do investimento. 

Para entender melhor como funciona a análise de retorno do investimento, o 

autor Hoji (2010) demonstra em seu livro como é aplicada está análise, que para ele 

o retorno do investimento do inglês (Returno n Investment), sendo sua sigla ROI, 

considerado a melhor medida operacional. Na prática este indicador tem limitações, 

portanto deve-se utilizar junto a ele outros indicadores para dar sustentabilidade, 

como por exemplo, indicadores de padrões de orçamentos. Na sequência há 

relações de formulas que podem ser utilizadas para medir a taxa de ROI: 

 

ROI = Margem líquida X Giro do ativo total 
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A margem líquida é obtida com a divisão do lucro líquido pela receita líquida, 

e o giro do ativo total, pela divisão da receita líquida pelo ativo total. Então para 

demonstrar a formula segue abaixo o exemplo: 

 

ROI = 

 

Lucro líquido X Receita líquida 

Receita líquida Ativo total 

 

ROI = 
Lucro líquido 

Ativo total 
 

 

 

 

 

    
 

 

Esta última fórmula deriva da segunda, eliminando a variável receita líquida. 

Assim analisando essas relações pode-se deduzir algumas ações que maximiza o 

ROI, tais como o aumento de vendas e redução do capital investido. A legislação 

brasileira contabiliza os equipamentos adquiridos como ativo permanente, 

provocando o aumento da taxa do ROI. 

Esse simples cálculo demonstra como é importante operar com valores 

mínimos de ativo, pois o aumento da margem líquida pelo aumento da receita líquida 

não é tarefa fácil em um cenário globalizado e competitivo como o das empresas. 

 

2.3.1. Lucro Residual 

 

Para realizar a ideia de Lucro Residual (LR), é necessário que seja 

corretamente determinado o custo do capital. Pois o LR é o lucro antes dos 

respectivos impostos de renda seguido de subtração do custo do capital investido. 

A ideia é que o LR, venha a melhorar o desempenho operacional em relação 

ao ROI, pois em comparação com o ROI elimina um dos seus principais defeitos, 

que é não motivar a unidade do negócio a investir, para assim aumentar a taxa de 

retorno sobre o investimento em curtos prazos, afetando assim o longo prazo. 

 

 



 19 

Conforme aponta o critico em sua obra, “[...] O lucro residual mede o 

tamanho do negócio em valores absurdos, enquanto o retorno sobre o investimento 

mede a rentabilidade proporcionalmente ao capital investido [...]”. (HOJI, 2010, p. 

303). 

Teoricamente a medida de desempenho, a ideia de Lucro Residual, trás 

para o analista que observa características bastante vantajosas em relação ao 

retorno do investimento. Senso assim uma ferramenta muito importante a ser 

utilizado nas análises. 

 

2.4. CONTABILIDADE 

 

A contabilidade tem como objetivo estudar as variações ocorridas no 

Patrimônio (bens, direitos e obrigações) das entidades. Através dela deve ser 

fornecido o máximo de informações necessárias para a tomada de decisão nas 

empresas. Toda a movimentação do patrimônio deve ser registrada pela 

contabilidade, que demonstra em relatórios como esta a situação das entidades. Ou 

seja, ela é responsável pelo registro e apuração dos resultados, e só através da 

contabilidade que se pode apurar o lucro ou prejuízo em determinado período. Ela 

pode ser dividida em Contabilidade Gerencial e Contabilidade de custos, abordadas 

a seguir. 

 

2.4.1. Contabilidade Gerencial 

 

A contabilidade gerencial auxilia na administração, no processo de redução 

de custos, aumento de lucratividade e para planejamentos estratégicos. Ela deve 

fornecer informações aos gestores para que tenham auxilio no gerenciamento da 

empresa, e ainda Marques (2004, p. 9) ressalta em seu livro o seguinte argumento: 

 
A contabilidade gerencial é o processo de identificação, mensuração, 
acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 
informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, 
avaliação e controle dentro de uma organização e para assegurar o uso 
apropriado de seus recursos. 

 

Ela também pode ser considerada como um sistema de informação 

destinada a fornecer todas as ferramentas necessárias para a realização de 

trabalhos, tomada de decisões e realização de projetos. 
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A contabilidade de custos contempla a gerencial, pois fornecendo as 

informações necessárias para a avaliação real das demonstrações das entidades 

pode se tomar decisões corretas. 

 

2.5. CUSTOS 

 

A palavra Custos nos traz diferentes interpretações, ela pode ter vários 

significados, dependendo de quem a fala ou a que está se referindo. Quando 

compramos algo, por exemplo, um notebook, nós pagamos certo valor no produto 

que não fica dúvida neste valor, porém para quem produziu o notebook a vários 

custos que não será simples para o entendimento, pois haverá várias interpretações 

desses custos. 

Segundo Martins (2000, p.22) “ter o conhecimento de custos é vital para 

saber se o preço que está sendo cobrado pelo produto está rentável, ou não 

rentável, e se é possível diminuir esses custos”. Quando se adquirir algo que tenha 

um custo, quer entender-se totalmente o que está sendo gasto, sendo pago, ou seja 

todos os custos. 

Considerando ainda que “custo é definido como o valor monetário de bens e 

serviços gastos para se obter benefícios reais ou futuros. Custos não são 

necessariamente o mesmo que despesas”, ATKINSON (2000, p.125). A despesa é 

um gasto que não está associado à produção. Segundo Padoveze (2006, p. 17) 

despesas são os gastos necessários para vender e distribuir os produtos. Ela é 

lançada diretamente na demonstração de resultado reduzindo o resultado da 

empresa. Geralmente estão ligadas as áreas administrativas e comerciais das 

entidades. 

 

2.5.1. Contabilidade De Custos 

 

A contabilidade de custos faz parte da contabilidade financeira, que faz a 

apuração dos gastos ocorridos, “a contabilidade de custos nasceu da contabilidade 

financeira, quando da necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa essa que 

era fácil na empresa típica da era do mercantilismo”, explica MARTINS (2000, p. 23). 
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A contabilidade de custos está presente na gestão de empresas, sendo 

dividida em duas áreas de atuação, há custo contábil e o custo gerencial. Que 

podem ser definidas da seguinte forma. 

Conforme Corbari (2012, p.17) “A contabilidade gerencial volta-se para a 

gestão da entidade e, por ter como objetivo a geração de informações uteis para o 

processo decisório, não está vinculada apenas as informações financeiras, mas 

também as informações sobre dados operacionais e físicos”. 

A contabilidade de custos, conforme citado acima, é o ramo das Ciências 

Contábeis que estudo os gastos ocorridos com aquisição de produtos, bens e 

serviços ligados diretamente as atividades da empresa. Sendo assim, tem o objetivo 

de demonstrar as informações, através de relatórios detalhados os custos reais e 

também da administração da empresa. 

Segundo para Padoveze (2006, p. 17) “são os gastos ligados à área 

industrial da empresa”. Complementando ainda, Bruni e Famá (2004, p. 25) 

“representam os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de 

outros bens ou serviços”. 

Informações geradas pela Contabilidade de Custos como o ponto de 

equilíbrio entre a produção e as vendas, auxilia muito a administração da empresa, 

pois são com essas informações que pode definir as metas de vendas, despesas e o 

resultado esperado. 

 

2.5.2. Custos Diretos 

 

Os custos diretos são facilmente identificados, pois é possível verificar uma 

ligação direta com o produto ou serviço final. São custos ligados diretamente ao 

cálculo de gasto final do produto. Assim como ressalta Leone (2000, p. 59) “custos 

diretos são todos os custos que se conseguem identificar com as obras, do modo 

mais econômico e logico”. Também são chamados de custos primários. Conforme 

(Bruni e Famá, 2004, p. 31):  

 
São aqueles diretamente incluídos no cálculo dos produtos. Consistem nos 
materiais diretos usados na fabricação do produto e mão de obra direta. 
Apresentam a propriedade de serem perfeitamente mensuráveis de maneira 
objetiva. Ex: aço para fabricar chapas, salários dos operários, etc. 
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Alguns custos são diretamente apropriados aos produtos, basta uma medida 

de consumo de matéria prima, embalagens utilizadas, horas de mão de obra 

utilizadas, que são os chamados custos diretos com relação aos produtos. 

 

2.5.3. Custos Indiretos 

 

São custos que não tem uma ligação diretamente precisa ao produto, ou 

seja não oferecem condição de uma medida objetiva. Custos Indiretos são todos os 

outros custos que despendem do emprego de recursos, de taxas de rateio, de 

parâmetros para o debito as obras. (LEONE, 2000, p. 59) 

Os Exemplos de custos indiretos como: seguros e aluguéis da fábrica, 

supervisão de diversas linhas de produção, materiais de manutenção de máquinas, 

etc. Os custos diretos e indiretos podem ser classificados também como custo fixos 

e custos variáveis. Esses custos são relacionados com o volume de produção. 

 

2.5.4. Custos Fixos 

 

Os custos fixos são aqueles que existem mesmo que não haja produção, ou 

seja, salários, impostos, energia, agua, entre outros. Padoveze (2006 p. 54) “diz que 

um custo é considerado fixo quando o seu valor não se altera com as mudanças, 

para mais ou para menos, do volume produzido ou vendido dos produtos 

finais”.Apesar de serem classificados como custos fixos, pode sim haver algumas 

alterações, aumentando ou diminuindo, pois depende da capacidade de produção, 

se há muitos intervalos ou paradas da produção. Por isso Bruni e Famá (2004, p.32) 

definem fixos: “são custos que, em determinado período de tempo e em certa 

capacidade instalada, não variam, qualquer se seja o volume de atividade da 

empresa”. Exemplos comuns de custos fixos são: depreciações de algumas 

máquinas, aluguéis, seguros, etc. 

 

2.5.5. Custos Variáveis 

 

Os custos variáveis são os aqueles que se alteram de acordo com os 

gastam da empresa, ou seja, aumenta ou diminui de acordo com a atividade que 

está sendo desenvolvida, ou seja, se a mais produção há mais custos variáveis. 
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São assim chamados os custos e despesas cujo montante em unidades 

monetárias varia na proporção direta das variações do nível de atividade a que se 

relacionam. Tomando como referencial o volume de produção ou vendas, os custos 

variáveis são aqueles que, em cada alteração da quantidade produzida ou vendida, 

terão uma variação direta e proporcional em seu valor. Se a quantidade produzida 

aumentar, o custo aumentará na mesma proporção. “Se a quantidade diminuir, o 

custo também diminuirá na mesma proporção, assim define Padoveze” (2006, p. 

54). Exemplos claros de custos variáveis são os gastos com matéria prima, insumos 

e embalagens, e pode trazer alto custo, ou seja, quanto maior a produção mais 

gastará com esses materiais. 

 

2.6. ASPECTOS MATEMÁTICOS DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

 

Para calcular retorno de investimentos, obrigatoriamente se fará o uso da 

matemática financeira, ou também chamado de cálculos financeiros que KASSAI 

(2000, p. 40) diz ser uma técnica relativamente nova, de uso pouco generalizado, 

apesar de sua importância. Graças as calculadoras financeiras e também aos 

aplicativos para computadores tornou muito mais rápida e eficaz a exatidão das 

informações que devem ser levadas a sério, pois apesar de serem obtidos através 

de cálculos básicos, serão essas informações que servirão de base para a tomada 

de decisão. Ou seja, tem de ser confiáveis e bem interpretados.  

 

2.7. O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO 

 

Administradores financeiros sempre buscam obter taxas de retorno positivas 

sobre seus investimentos. O momento das entradas e saídas de caixa tem 

consequências econômicas importantes que os administradores financeiros 

reconhecem expressamente como o valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro 

no tempo baseia-se na crença que o certo montante hoje vale mais do que esse 

certo montante a ser recebido em uma data futura. As figuras a seguir o 

representam: 
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Fonte: Di Agustini, Carlos Alberto / Zelmanovits, Nei Schilling. p. 71. 2005. 

 

Define-se as variáveis que envolvem o valor do dinheiro no tempo, moeda, 

tempo e juros. Di Agustini e Zelmanovits os definem como: 

 

 Moeda: unidade básica de referência correspondente as operações de 

empréstimos e recebimentos de transações realizadas; 

  Tempo: prazo que o credor ficou sem usar o recurso emprestado ao 

devedor, ou seja, é o prazo que o devedor ficou usando o recurso do 

credor; 

 Juros: remuneração ou preço pelo capital usado pelo devedor. 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Di+Agustini,+Carlos+Alberto+/+Zelmanovits,+Nei+Schilling%22
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Então, entende-se como juros o capital que representa o preço pago ao 

credor pelo montante do valor do dinheiro no tempo, acordado entre as partes 

(credor e devedor). 

 

2.7.1. Valor Futuro Versus Valor Presente 

 

Os valores e as decisões financeiras podem ser avaliadas por meio dessas 

duas técnicas, embora as duas resultem nas mesmas decisões, o enfoque que 

proporcionam é diferente.  

Conforme Gitman (2009. p. 147) as técnicas de valor futuro costumam medir 

os fluxos de caixa ao fim de um projeto. As de valor presente medem os fluxos de 

caixa no início do projeto (tempo zero). O valor futuro é caixa a ser recebido em 

alguma data e o valor presente é caixa disponível imediatamente. 

Podemos usar a linha do tempo para demonstrar os fluxos de caixa de 

algum investimento. A linha do tempo é uma linha horizontal onde se inicia no ponto 

zero na parte esquerda e os períodos futuros a seguir da esquerda para direita. A 

figura a baixo representa a linha do tempo: 

 

 

Fonte: Lawrence J. Gitman. p. 148. 2009. 

 

A figura acima mostra uma linha de tempo que abrange cinco períodos, os 

fluxos de caixa no tempo zero e no fim de cada período são apresentados acima da 

linha, os valores negativos representam saídas de caixa e os positivos representam 

entradas de caixa. Como o dinheiro tem o seu valor medido no tempo, todos os 

fluxos de caixa associados a um investimento devem ser medidos no mesmo ponto 

de tempo.  

A técnica de valor presente usa o processo de desconto para determinar o 

valor presente de cada fluxo de caixa no tempo zero e soma os valores obtidos para 
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chegar ao valor do investimento hoje. Esta abordagem está representada na figura a 

baixo:  

 

 

Fonte: Lawrence J. Gitman. 2009. p. 148. 

 

 Gitman (2009. p. 148) diz que as técnicas de valor futuro usa o processo de 

composição para determinar o valor futuro de cada fluxo de caixa no fim do prazo do 

investimento e agrupa esses valores para encontrar o valor futuro do investimento. 

Podemos utilizar de várias ferramentas de cálculos para encontrar os 

resultados que se buscam. Conforme Gitman (2009. p. 148) podemos chegar aos 

resultados utilizando as calculadoras financeiras, as quais simplificam os cálculos de 

valor de dinheiro no tempo, já programadas elas facilitam resultados, pode-se 

também utilizar planilhas eletrônicas, estas que também simplificam os cálculos, o 

valor de cada variável é inserido nas células é assim realiza-se a programação da 

equação para a resolução do cálculo, também pode-se utilizar as tabelas financeiras 

que contém diversos fatores de juros de valor presente e valor futuro que simplificam 

os cálculos do valor do dinheiro no tempo, os valores apresentados nas tabelas são 

desenvolvidos a partir de formulas, com diversos graus de arredondamento, por isso 

e provável que haja divergências de valores nos cálculos baseados em tabelas com 

os resultados obtidos com os cálculos realizados por planilhas e calculadoras. 
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Todas essas formas para buscar os resultados de investimento ajudam os 

administradores financeiros na tomada de decisão, de qual investimento apresenta 

mais segurança, mais retorno, e de qual não os traz isso. 

 

2.8. PAYBACK 

 

O método payback talvez seja a técnica mais simples para a avaliação de 

projetos de investimento que depende do cálculo de uma quantidade conhecida 

como o período de payback de um projeto. Segundo HARRISON (1976, P.46) o 

período de payback como sendo o prazo decorrido até ser inteiramente recuperado 

o gasto total de capital exigido pelo projeto.  

Uma definição mais formal sobre o período payback é fornecido pelo autor 

KASSAI (2000, p. 84):  

 
O payback é o período de recuperação de um investimento e consiste na 
identificação do prazo em que o montante do 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).  

 

Ou seja, é o tempo que o investimento leva para se pagar. Em seguida 

serão apresentadas as versões mais conhecidas como o Payback Original e 

sofisticadas de playbacks, como o Descontado e o Payback Total (ou Duração do 

Projeto). 

 

TABELA 1 – Período Playback. 

ANO FLUXO DE CAIXA 
FLUXO DE CAIXA 

ACUMULADO 

0 -1000 -1000 

1 400 -600 

2 400 -200 

3 400 200 

4 400 600 

Período de Playback (=) 1000/400(=) 2,5 anos 

Fonte: HARRISON (1976, p.46).  
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2.8.1. Payback Original 

 

Essa versão de payback é a mais conhecida e é encontrado somando os 

valores dos fluxos de caixas negativos com os valores dos fluxos de caixa positivos, 

até que a soma chegue à zero. Segundo Kassai (2000, p. 85) 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 o mesmo tem grau menor de risco. 

Observe o quadro a seguir: 

 

TABELA 2 – Payback Original Simples. 

ANO INVESTIMENTO LUCRO 
SALDO A 

RECUPERAR 

0 25000 
 

(25000) 

1 
 

12000 (13000) 

2 
 

11000 (2000) 

3 
 

10000 8000 

4 
 

9000 17000 

5 
 

24000 41000 

Fonte: KASSAI (2000, p.85).  

 

Analisando o quadro acima, visivelmente o investimento será recuperado no 

terceiro ano. No segundo ano ainda faltava recuperar R$ 2.000,00 de capital 

investido, já no terceiro ano se recuperou todo o investimento que faltava e ainda 

com um lucro de R$ 8.000,00. 

Esse método não considera o “valor do dinheiro no tempo”, pois de acordo 

com Kassai (2000, p. 86) não se baseia em valores descontados, e ainda não leva 

em consideração a magnitude dos fluxos de caixa e sua distribuição nos períodos 

que antecedem ao período de payback e nem após esse período.  

Entende-se então que apesar de ser um dos métodos mais simples e 

também um dos mais usados, ele não deve ser usado unicamente para prever o 

retorno do que foi investido, pois este critério torna se bastante inseguro em 

momentos de instabilidade econômica como a inflação descontrolada. 
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2.8.2. Payback Descontado 

 

Por existir críticas sobre o método original de payback, se recomenda um 

fluxo de caixa descontado. Conforme Kassai (2000, p. 86) basta descontar os 

valores pela taxa mínima de atratividade (TMA) e verificar o prazo de recuperação 

do capital. 

 

TABELA 3 – Payback Descontado. 

ANO INVESTIMENTO LUCRO 
VALORES 

DESCONTADOS 

SALDO A 

RECUPERAR 

0 25000 
 

25000 (25000) 

1 
 

12000 10435 (14565) 

2 
 

11000 8318 (6247) 

3 
 

10000 6575 328 

4 
 

9000 5146 5474 

5 
 

24000 11932 14406 

Fonte: KASSAI (2000, p.87).  

 

A análise se assemelha ao payback original, porém os valores foram 

trazidos em moeda do período zero pela taxa mínima de atratividade. Kassai (2000, 

p.87) resume-se então que:  

 
Apesar do payback original ser mais conhecido, o payback descontado é 
mais “refinado” e proporciona uma análise mais elaborada, apesar de 
manter as outras falhas da versão original, referentes a distribuição dos 
fluxos de valores, bem como daqueles que ocorrem após o período de 
recuperação.  

 

Com relação a TMA (Taxa Mínima de Atratividade), é a taxa mínima de juros 

que uma proposta de investimento deve oferecer para que o projeto de investimento 

seja atrativo. O investidor estabelece a sua taxa mínima de retorno para que 

determinado investimento seja atrativo, em detrimento de não realizar outros 

projetos. Conforme Kassai (2000. p.. 58).  

 
Entende-se por Taxa Mínima de Atratividade (TMA) a taxa mínima a ser 
alcançada em determinado projeto; caso contrário, o mesmo deve ser 
rejeitado. È também, a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa 
quando se usa o método do valor presente líquido e o parâmetro de 
comparação para a TIR. É o rendimento mínimo de uma segunda melhor 
alternativa do mercado. 
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A TMA é considerada a taxa de desvalorização imposta a qualquer ganho 

futuro pelo fato de não estar disponível no momento. Deve-se ter muito cuidado ao 

escolher a taxa mínima de atratividade, pois a análise de um investimento pode 

trazer diferentes resultados, quando a TMA sofre mudanças, por isso deve-se 

analisar bem a escolha da taxa. 

 

2.8.3. Payback Total 

 

Enquanto o payback descontado corrige e trabalha com os valores 

descontados, ele não considera os fluxos de caixa após o período de recuperação 

podendo prejudicar a análise do projeto. Com relação ao uso do payback total 

Kassai (2000, p.87):  

 
Além de trabalhar com os fluxos de caixa descontados pela TMA, também 
considera os fluxos existentes após os prazos apurados anteriormente. O 
cálculo consiste em comparar o montante dos fluxos de caixa negativos 
(investimentos) com os positivos (lucros) e multiplicar essa razão pelo 
numero total de período do projeto, a saber: Payback Total = PV 
(investimentos/ PV (lucros) X nº anos.  

 
Pode se obter também o payback total através do cálculo do inverso do 

Índice de Lucratividade multiplicado pelo número total de períodos do projeto. “Essa 

análise é útil para verificar o desempenho global da empresa e, por ser qualitativa, 

pode ser mais facilmente interpretada”. KASSAI (2000, p. 88). 

Podemos também obter o payback total por meio do cálculo do inverso do 

Índice de Lucratividade multiplicando pelo número total de períodos do projeto. Esse 

novo entendimento é chamado de “duration do projeto”. 

 

2.9. VALOR PRESENTE LIQUIDO (VPL) 

 

O Valor Presente Líquido é um dos métodos mais utilizados para avaliar 

propostas de investimentos de capital, como ele também considera explicitamente o 

valor do dinheiro no tempo, é considerado uma técnica sofisticada de orçamento de 

capital. 

Segundo Kassai (2007, p. 63) reflete a riqueza em valores monetários do 

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

valor presente das saídas de caixa, a determinada taxa de desconto. Considera-se 
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atraente todo investimento que apresente VPL maior ou igual a zero. Kassai (2007, 

p. 64) não podemos “somar” valores que não estejam em uma mesma moeda; se 

isso ocorrer, os valores deverão, antes, ser ajustados a valor presente. 

Todas as técnicas desse tipo descontam de alguma maneira os fluxos de 

caixa da empresa a uma taxa especifica, essa taxa chamada de taxa de desconto, 

retorno requerido, custo de capital ou custo de oportunidade, consiste no retorno 

mínimo que um projeto precisa proporcionar para manter inalterado o valor de 

mercado da empresa. GITMAN (2009. p. 369) 

Para encontrar-se o Valor Presente Líquido (VPL) deve-se subtrair o 

investimento inicial de um projeto (FC0) do valor presente de suas entradas de caixa 

(FCt), descontadas à taxa de custo de capital da empresa (r). 

A figura a seguir demonstra a formula utilizada para o cálculo do VPL 

 

 

Fonte: Gitman. p. 369. 2009. 

 

O valor presente líquido tem critérios de decisão para sua aceitação ou 

rejeição, conforme Gitman (2009, p, 370) os critérios são os seguintes: 

 Se o VPL for maior que $ 0 aceita-se o projeto; 

 Se o VPL for menor que $ 0 rejeita-se o projeto; 

Se o VPL for maior que $ 0, a empresa obterá um retorno maior do que o 

custo de seu capital. Isso aumentaria o valor de mercado da empresa e, portanto, a 

riqueza de seus proprietários, em um valor correspondente ao VPL. 

O VPL é considerado o principal método para analisar os projetos de 

investimento, não por que trabalha com fluxo e caixa descontado e com recursos da 

matemática, mais também por que o resultado é em valor absoluto.  Se em contra 

dificuldade na identificação da taxa de desconto, que muitas vezes é obtida de forma 

complexa. 
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2.10. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

A taxa interna de Retorno (TIR) é, provavelmente, a mais usada das técnicas 

sofisticadas de orçamento de capital, embora seja consideravelmente mais difícil de 

calcular à mão do que o VPL. A TIR consiste na taxa de desconto que faz com que o 

VPL de uma oportunidade de investimento seja igual a $0. A taxa de retorno anual 

composta que se obterá, se investir no projeto e receber as entradas de caixa 

previstas. GITMAN (2009. p. 371) 

Como o Valor Presente Líquido, a Taxa Interna de Retorno também tem 

seus critérios de aceitação ou rejeição, conforme segue a seguir: 

 Se a TIR for maior do que o custo de capital, deve-se aceitar o 

projeto. 

 Se a TIR for menor do que o custo de capital, deve-se rejeitar o 

projeto. 

Segue formula para a resolução de cálculo pela TIR: 

 

 

Fonte: Gitman. p. 371. 2009. 

 

Esses critérios garantem que a empresa receba, pelo menos, o retorno 

requerido. Tal resultado deve aumentar seu valor de mercado e, portanto, a riqueza 

de seus proprietários. 

“A Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma das formas mais sofisticadas de se  

avaliar propostas de investimentos de capital” (KASSAI, 2007, p. 68). Ou seja, a taxa 

de juros torna nulo o VPL do fluxo de caixa analisado. 

O autor ainda complementa que é considerado economicamente atraente 

todo o investimento que apresente TIR maior ou igual à TMA (Taxa Mínima de 

Atratividade). Ou seja, se o resultado a TIR for maior que a TMA, o investimento é 

viável, caso contrário o projeto torna-se inviável. 
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2.11. VALOR ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (VAUE) 

 

O método valor anual uniforme equivalente (VAUE) tem por caracterização 

transformar todos os fluxos de caixa do projeto em analise uniforme de pagamentos, 

indicando o valor liquido oferecido pelo projeto de investimento.  

Este método consiste em obter um valor médio dos períodos dos fluxos de 

caixa positivos e compara-los com o valor o valor médio dos fluxos de caixa 

negativos.  E é mais uma ferramenta para a análise de projetos de investimentos. 

 Para encontrar o VAUE calcula-se um valor que represente o resultado do 

fluxo de caixa expresso periodicamente. Ao se calcular o VPL, seu valor representa 

o resultado líquido do projeto no momento zero. (CORREIA NETO, p. 167).  

O valor anual uniforme equivalente representa o resultado líquido do projeto 

de maneira periódica e uniforme ao longo de sua vida útil. O cálculo é feito através 

do conceito de pagamento ou anuidade da matemática financeira. 

 

2.12. FLUXO DE CAIXA  

 

Desenvolver Fluxo de caixa é saber como organizar adequadamente o 

sistema financeiro referente a movimentação empresarial. O fluxo de caixa é o que 

determina o sucesso de uma decisão econômica.  

Conforme Balarine (2004. p. 13) o fluxo de caixa representa, graficamente, 

um conjunto de entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. As técnicas 

tradicionais para auxiliar nas decisões costumam apurar entradas e saídas de caixa, 

distribuindo seus valores líquidos em cada ponto do tempo, formando o fluxo de 

caixa. Então é adquirida uma taxa de desconto (ou capitalização) de modo a calcular 

os fluxos, onde é apurado o resultado do projeto. 

Para realizar a decisão de investimento Balarine (2004. p. 14) diz sobre as 

quatro decisões chave para realizar a análise de investimento que são as de 

definição do horizonte de análise, desenho do fluxo de caixa, tratamento da inflação 

e a escolha da taxa a utilizar para o desconto (ou capitalização) do fluxo de caixa. 

A figura a seguir ilustra os fluxos de caixa de uma empresa: 
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Fonte: Lawrence J. Gitman. p. 98. 2009 

 

2.12.1. Fluxo De Caixa Descontado 

 

O fluxo de caixa é definido como a movimentação de valores, ou seja, os 

valores que entram e que saem em um determinado período de tempo. O fluxo de 

caixa descontado refere-se a um grupo de técnicas e analises de oportunidade de 

investimento que levam em conta o valor do dinheiro no tempo. HIGGINS (2014, p. 

22).  

O fluxo de caixa descontado é uma das maneiras mais adequadas de se 

avaliar um investimento, o método compara o fluxo de caixa gerado por um 

investimento durante sua vida útil com o montante investido. Todo fluxo de caixa 

descontado deve conter o máximo de detalhamento e o maior número possível de 

variáveis. 
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2.13. DEPRECIAÇÃO 

 

Para fins fiscais e de relatórios financeiros, as empresas podem lançar 

contra as receitas anuais uma parte dos custos do ativo imobilizado. Essa alocação 

de custos é chamada depreciação. Para Gitman (2009. p. 95) depreciação é o 

lançamento sistemático de uma porção dos custos dos ativos imobilizados contra as 

receitas anuais, com o passar do tempo. Para fins fiscais, a depreciação dos ativos 

da empresa é regulada pela legislação tributária. Pode se entender também que a 

depreciação é considerada o valor de desgaste que o equipamento sofre pelo seu 

uso, e consequente perda de suas capacidades geradoras de utilidade.   

Para Netto (1999, p. 21), temos que considerar dois tipos de depreciação: A 

depreciação contábil, a qual é determinada por lei, em que é determinado o tempo 

de depreciação do equipamento em função de sua natureza e utilização no processo 

produtivo e, portanto, de caráter genérico para todas as empresas, cujos contadores 

seguirão à risca o estabelecido por lei. 

A depreciação gerencial, a qual deve ser utilizada pela controladoria da 

empresa nos demonstrativos de resultados gerenciais, e que deve refletir a situação 

mais real possível da vida útil do equipamento, para que em qualquer instante os 

executivos possam tomar decisões acertadas em relação aos ativos produtivos 

colocados à sua disposição para obter os resultados esperados pelos acionistas. 

Portanto a depreciação gerencial é de caráter interno a cada empresa, que deve ter 

critérios transparentes de depreciação. 

 

2.14. INDICES DE LUCRATIVIDADE OU RENTABILIDADE 

 

Os índices de rentabilidade mostram o retorno dos ativos da empresa, 

durante o período. Há muitas medidas de rentabilidade, essas medidas permitem 

aos analistas avaliar os lucros da empresa em relação as vendas. Segundo Santos 

(2009, p. 100) e Gitman (2009, p. 58) podemos dar as seguintes definições para 

margem de lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. 

Margem de lucro bruto representa a lucratividade auferida sobre o produto 

ou serviço comercializado pela empresa. Mede a porcentagem de cada de cada 

unidade monetária de vendas que permanece após a empresa deduzir o valor dos 



 36 

bens vendidos, quanto maior a margem de lucro bruto, melhor (isto é, menor custo 

das mercadorias vendidas). 

O cálculo da Margem de lucro bruto é realizado da seguinte forma: 

 

             
           

      
 

 

Margem de lucro operacional: avalia o ganho operacional da empresa em 

relação ao seu faturamento. Esse índice revela a eficiência operacional da empresa, 

medida exclusivamente em função de suas operações normais realizadas para 

manutenção da atividade fim.  

Ou seja, mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas 

remanescente após a dedução de todos os custos e despesas exceto juros, imposto 

de renda e dividendo de ações preferenciais. Os lucros operacionais são ditos 

‘puros’ por que medem apenas o lucro sobre as operações e desconsideram juros, 

impostos e dividendos de ações preferenciais. É preferível uma margem de lucro 

operacional elevada. O cálculo da Margem de lucro operacional é realizado da 

seguinte forma: 

 

                   
                 

       
 

 

Margem de lucro líquido: esse índice demonstra o retorno líquido da 

empresa sobre seu faturamento, após deduzir-se as despesas operacionais e não-

operacionais e os impactos do imposto de renda e da contribuição social sobre o 

lucro. Ou seja, mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas 

remanescente após a dedução de todos os custos e despesas inclusive juros, 

imposto de renda e dividendo de ações preferenciais. Quanto mais elevada a 

margem de lucro líquido de uma empresa, melhor. O cálculo da Margem de lucro 

líquida é realizado da seguinte forma: 
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A margem de lucro líquido é uma medida frequentemente associada ao 

sucesso de uma empresa em relação ao lucro bruto obtido com vendas. E estas são 

consideradas as margens mais importantes para elaborar as análises financeiras de 

rentabilidade.  

 

2.15. RISCO E RETORNO 

 

Risco e retorno são a base sobre a qual se tomam decisões racionais sobre 

investimento. De uma visão geral, risco pode ser indicado como uma medida de 

volatilidade ou incerteza dos retornos, e retornos são as receitas esperadas ou 

fluxos de caixa previstos de qualquer investimento. 

 

Figura 1: Relação entre risco e retorno esperado 

 

Fonte: José Wladmir Freitas da Fonseca. 2009. p. 28) 

 

Podemos definir risco como incerteza, ou seja, assumir algo cujo o resultado 

ainda é incerto. Nas finanças risco é definido como a variabilidade dos retornos 

passados com o retorno esperado. Em um projeto onde o risco é alto espera-se que 

a possibilidade de retorno também seja alta.  

Conforme Chenço (2008, p.269) pode-se identificar dois tipos de risco: o 

sistêmico e o não-sistêmico. O risco sistêmico afeta praticamente todos os ativos na 

economia, acontecimentos econômicos de outros países podem afetar nosso 

significativamente o nosso mercado e nem sempre pode-se prever esse risco com 
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certa antecedência. O risco não-sistêmico atinge normalmente um restrito número de 

ativo, isso mostra que carteiras muito diversificadas tenderão a não ter praticamente 

risco não-sistêmico. 

O risco apresenta a volatilidade, e quanto maior ela é maior é o nível de 

risco, outro fator que aumenta o risco é o prazo, hoje o dinheiro vale mais para o 

investidor do que no futuro.  

Para Gitman (2009. p. 203) risco é a chance de perda financeira. Ativos que 

apresentam maior chance de perda são considerados mais arriscados do que os 

que trazem uma chance menor. Quanto mais próximo da certeza estiver o retorno de 

um ativo, menor sua variabilidade e, em consequência, menor seu risco.  

Alguns riscos afetam diretamente a área financeira. A tabela a seguir 

descreve as fontes mais comuns de risco que afetam as empresas e seus 

acionistas. 
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Fonte: Lawrence J. Gitman. 2009. p. 204. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia é uma palavra que derivada de “método”, cujo seu significado 

é estabelecer técnicas para analisar e avaliar alternativas para uma ação cientifica. 

Método é um processo analítico de resultados, desenvolvido para se chegar a um 

objetivo final. Segundo Ruiz (1996, p. 137) ele cita o seguinte: 

 
O método confere segurança e é fator de economia na pesquisa, no estudo, 
na aprendizagem. Estabelecido e aprimorado pela contribuição cumulativa 
dos antepassados, não pode ser ignorado hoje, em seus delineamentos 
gerais, sob pena de insucesso. 

 

Já a metodologia consiste na finalidade de estudar e analisar os melhores 

métodos lógicos e científicos possíveis, realizados em determinada área para gerar 

o conhecimento na pesquisa. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Tendo como objetivo a busca pela redução de custos, no setor de 

transportes de uma indústria farmacêutica, a pesquisa apresenta um estudo de 

viabilidade de compra de dois equipamentos, para realizar o serviço de alinhamento 

e balanceamento nos veículos da empresa, que atualmente é realizado de forma 

terceirizada. 

Ao levantar informações sobre o assunto, e pesquisando um tema 

delimitado, o trabalho toma características de uma pesquisa exploratória descritiva, 

que se mostra como um levantamento de dados pertinentes ao assunto, analisando 

os mesmos e descrevendo no presente trabalho as considerações retiradas sobre a 

viabilidade da compra do equipamento. 

 
A Pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 
determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 
condições de manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação 
para a pesquisa explicativa (SEVERINO, 2014, p.123). 

 

O levantamento dos dados será feito através de entrevista, com questões 

direcionadas para a indústria em estudo e para o fornecedor das máquinas de 

alinhamento e balanceamento, ambos já em acordo de fornecer os dados relevantes 

sobre o tema, dando ênfase nos documentos que demonstrem o custo atual da 

realização do serviço por empresas terceirizadas, possibilitando assim calcular a 
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viabilidade baseado na economia de custo, ou seja, no que a indústria farmacêutica 

estará deixando de gastar investindo no projeto de compra destas máquinas. 

 Assim, ao analisar esses dados pode-se efetuar uma comparação com os 

custos de aquisição, operação e manutenção de um equipamento próprio. Essas 

informações serão obtidas através da análise de dados solicitados ao fabricante do 

equipamento. 

Os dados mencionados para a realização da pesquisa, se mostram através 

de documentos que o setor dispõe no decorrer de suas atividades, dando ao projeto 

uma característica de pesquisa documental, em que a matéria prima para a 

comprovação da viabilidade de compra do equipamento de alinhamento e 

balanceamento de veículos são, notas fiscais, orçamentos, ordens de serviço, 

manuais de equipamentos, entre outros que podem se mostrar no decorrer da 

pesquisa.  

 
No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no 
sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas sobretudo 
de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 
documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não 
tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir do 
qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. 
(SEVERINO, 2014, p.122). 

 

Os dados necessários para analisar os custos do serviço terceirizado pela 

empresa que realiza alinhamento e balanceamento nos veículos, encontram-se no 

departamento de compras da indústria, onde são arquivados pelo setor. Já os dados 

da compra da máquina, como consumo de energia, dimensões, e demais 

especificações, serão fornecidos pelo fabricante no manual do produto. 

Uma indústria farmacêutica tem um papel fundamental na sociedade, 

fornecer medicamentos com qualidade e confiabilidade. Buscar a redução de custos 

que envolve a fabricação, armazenamento e transporte de um medicamento, faz 

com que a empresa aumente sua capacidade de investimento em demais setores e 

segmentos dentro da organização, possibilitando assim, o constante 

desenvolvimento e qualificação dos produtos. 

A manutenção de veículos, esta ligado diretamente ao setor de logística, 

sendo este um dos fatores que mais agrega custos ao produto, não somente em 

uma indústria farmacêutica, mas todas as organizações que dependem de 

transporte para distribuir seus produtos. A constante necessidade de se reduzir 

custos gerados no transporte e avaliar a viabilidade de custos em uma indústria de 
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tão grande importância para a sociedade, foi à motivação para a escolha da mesma 

para realização do projeto estudado. 

 

3.2. COLETA DE DADOS 

 

Os dados serão coletados na empresa, através de uma entrevista e 

fornecimento de documentos que demonstrem os gastos com alinhamento e 

balanceamento de rodas, em acordo com os responsáveis pelo setor, de forma a 

não desrespeitar a autoridade e o sigilo exigidos pela empresa em estudo. 

A metodologia aplicada a este projeto, poderá ser utilizada nos demais 

departamentos da empresa ou em outras organizações que procuram estudar a 

viabilidade de compra de equipamentos. 

O projeto de pesquisa tem uma abordagem quantitativa, pois os dados 

envolvidos na argumentação serão demonstrados em números mensuráveis, ou 

seja, podem ser medidos em quantidade, são valores que demonstrarão ou não, a 

viabilidade do projeto.  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 Realizado a entrevista com o gestor responsável pelo setor de manutenção 

mecânica de veículos da indústria em caso, algumas questões puderam ser 

esclarecidas e alguns pontos confirmados. A seguir o processo de alinhamento e 

balanceamento de pneus de caminhões é relatado. 

 Em relação à primeira questão da entrevista, o processo de alinhamento e 

balanceamento se da através de uma empresa terceirizada especializada nos 

serviços referentes a pneus de veículos, localizada na mesma cidade da indústria 

em caso. 

 No caso os veículos são direcionados até a empresa especializada onde 

com os equipamentos próprios para o serviço, realiza-se o alinhamento e 

balanceamento nos pneus dos veículos, principalmente nos caminhões que 

demandam maior periodicidade no serviço devido ao desgaste que as grandes 

distâncias percorridas proporcionam. 

 Atualmente no setor de mecânica da indústria farmacêutica dois 

profissionais realizam os serviços básicos de manutenção em caminhões, como 

troca de óleo, troca de pneus. Sabendo que a indústria conta com 40 veículos, e 

apenas dois funcionários para prestar manutenção, será necessário a contratação 

de pelo menos mais um funcionário treinado pelo fabricante das máquinas para 

realizar o serviço dentro da empresa. 

 O espaço físico em que são realizadas as manutenções hoje é amplo, e 

conta com um foço para que o mecânico possa andar livremente por baixo dos 

veículos. Sendo assim, não se faz a necessidade de uma rampa para suspender o 

veiculo, e nem de construção de espaço para instalação dos equipamentos de 

alinhamento e balanceamento, pois não demandam grande espaço. 

É necessário a instalação de um ponto elétrico para a alimentação das 

máquinas e um ponto de ar comprimido para acoplamento na maquina de 

balanceamento, porém esta estrutura é de fácil instalação pois já existe este ponto 

elétrico e ar comprimido próximos ao local de instalação das máquinas. 
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4.1. GASTOS ATUAIS COM TERCEIRIZAÇÃO 

 

 Atualmente a indústria farmacêutica terceiriza o serviço de alinhamento e 

balanceamento nos seus veículos em uma empresa especializada localizada na 

mesma cidade da indústria farmacêutica. 

 A empresa que realiza o serviço terceirizado possui uma tabela de preços e 

serviços específicos oferecidos para a indústria farmacêutica. Através da entrevista 

realizada na indústria farmacêutica com o gestor do setor que realiza as 

manutenções mecânicas, tivemos acesso a esse quadro de preços demonstrados 

no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 – Demonstração de Preços 

Serviço Preço 

Balanceamento Dianteiro 60,00 

Alinhamento Tração 50,00 

Alinhamento Truck 50,00 

Alinhamento Dianteiro 60,00 

Fonte: Desenvolvida pelos autores do trabalho. 

 

Quanto à periodicidade da realização do serviço de alinhamento e 

balanceamento, é recomendado pela empresa especializada, que os alinhamentos e 

balanceamentos se realizem a cada 60 dias ou ao completar 10000 km da ultima 

realização de alinhamento e balanceamento. 

Obtido os valores pagos pela indústria para realizar o serviço de alinhamento 

e balanceamento, e a periodicidade em que o serviço é realizado, é possível calcular 

um valor médio mensal gasto pela indústria farmacêutica, com a terceirização do 

serviço de alinhamento e balanceamento. 

Considerando que a indústria possui 40 caminhões todos com truck, que 

realiza alinhamento e balanceamento a cada 60 dias, a média mensal fica da 

seguinte forma: 
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 É necessário levar em consideração que os trabalhos de alinhamento e 

balanceamento dos veículos pela empresa terceirizada são realizadas em dias útes 

(de segunda à sexta), sendo entre 22 e 23 dias dependendo do mês. Então 

podemos considerar: 

   

                                   (       )                               

 

                      

   
 
  

  
                                      

 

                                                                        

 

 Como calculado acima é realizado uma média de 22 alinhamentos e 

balanceamentos nos pneus dos caminhões da indústria farmaceutica. Tendo os 

preços realizados pela empresa terceirizada especificados no Quadro 1, e sabendo 

que a empresa possui 40 caminhões com truck podemos calcular o valor gasto 

mensalmente pela i 

ndústria farmacêutica com a terceirização do serviço por mês: 

 

Balanceamento Dianteiro 60,00 

Alinhamento Dianteiro 60,00 

Alinhamento Tração 50,00 

Alinhamento Truck 50,00 

Total por Caminhão 220,00 

 

                                                                      

                                                              

 

 Além do serviço de alinhamento e balanceamento, a empresa tem o gasto 

com combustível no deslocamento entre a indústria e a empresa terceirizada. A 

distancia exata entre a indústria farmacêutica e a empresa terceirizada é de 7 Km.  

 O consumo médio de em caminhão descarregado dentro da cidade foi 

avaliado entre 5 e 6 Km por litro de óleo diesel, ou seja, entre ida e volta dos 
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caminhões da indústria farmacêutica para a empresa terceirizada iremos considerar 

2 litros de combustível. 

 Com o preço do óleo diesel numa média de R$ 2,70 por litro na cidade de 

Toledo, temos o seguinte cálculo: 

 

                            

                                     

 

Por mês a indústria farmacêutica gasta R$118,80 somente com o 

combustível referente ao deslocamento dos caminhões da indústria farmacêutica 

para a empresa terceirizada. 

 

4.2. INVESTIMENTO INICIAL 

 

No investimento inicial foram levantados os custos de compra e instalação 

das máquinas de alinhamento e balanceamento. Foram considerados valores 

baseados em orçamentos feitos  

Inicialmente foi levantado o valor de compra das máquinas de alinhamento e 

balanceamento em uma empresa especializada na fabricação destes equipamentos. 

Esta empresa foi sugerida pela própria indústria farmacêutica, por fornecer  

equipamentos de qualidade reconhecida no mercado e por oferecer treinamento na 

fábrica para a operação das máquinas. 

No site do fabricante são sugeridos diversos equipamentos com 

especificações diferentes, e no caso da balanceadora foi escolhido um modelo 

universal, ou seja, pode realizar balanceamento em pneus de caminhões, ônibus, 

semirreboques (caminhonetes), automóveis e utilitários. O valor deste equipamento 

foi estipulado em R$ 8.887,20. 

No caso da alinhadora de pneus, o fabricante disponibiliza diversas opções 

de equipamentos, com tecnologias mais simples, e outras com mais opcionais, foi 

escolhido um equipamento que atendesse todas as necessidades da indústria 

farmacêutica, podendo alinhar pneus de carros, caminhões ônibus e semirreboques, 

no valor de R$ 44.353,20. 

Esses valores mencionados acima são preços à vista disponibilizados pelo 

fabricante, porém o fabricante disponibiliza outra forma de pagamento, 30% de 
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entrada e mais 04 vezes, porém o representante da indústria farmacêutica julgou 

pouco interessante, pois o pagamento a prazo implicaria num aumento de R$ 

2.314,80 no valor final dos equipamentos com mostra a Tabela XX abaixo: 

 

QUADRO 2 – Orçamento da Fabricante dos Equipamentos 

 
À vista À prazo Diferença entre 

valores 

Balanceadora universal 60 8.887,20 9.273,60 386,40 

Alinhador Computadorizado Digi 3 44.353,20 46.281,60 1.928,40 

Total 53.240,40 55.555,20 2.314,80 

Fonte: Desenvolvida pelos autores do trabalho. 

 

 Tendo como definido o valor de compra das máquinas em R$ 53.240,40, 

resta ainda mensurar os custos para a instalação dos equipamentos. Como não há 

necessidade de mudanças estruturais para abrigar os equipamentos, apenas 

modificações elétricas no setor de mecânica deverão ser feitas para a ligação das 

máquinas. 

 O setor de mecânica da indústria farmacêutica possui diversos painéis de 

alimentação elétrica, e um dos painéis se encontra próximo ao local previsto para a 

instalação das máquinas, portanto na Tabela XX os itens necessários para a 

instalação do ponto elétrico é descrito. Também esta incluso na quadro a quantidade 

necessária de mangueira para a instalação do ponto de ar comprimido. 

 

QUADRO 3 – Relação de Valores Materiais 

 
Valor 

Unitário 
Qtd 

Valor 
Total 

Mangueira m (ar comprimido) 1,48 30 44,40 

Cabo 4mm o m 1,44 50 72,00 

Disjuntor trifásico 32A 64,30 1 64,30 

Demais materiais (Tubulação, abraçadeiras, etc) 70,00 1 70,00 

Total 250,70 

Fonte: Desenvolvida pelos autores do trabalho. 
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 Para a instalação da parte elétrica e ar comprimido não é necessário 

contabilizar a mão de obra, pois a indústria farmacêutica conta com técnicos 

eletricistas internos que realizam esse tipo de serviço diariamente na empresa. 

 Outro ponto a ser considerado é a contratação e o treinamento do 

funcionário na empresa fabricante dos equipamentos de alinhamento e 

balanceamento. O custo médio para a contratação do funcionário, é estipulado pela 

empresa em R$ 385,00, envolvendo documentação e custos contábeis. 

Apesar do treinamento ser oferecido gratuitamente pelo fabricante, os custos 

de estadia e alimentação serão por conta da indústria farmacêutica. 

 Os custos com passagem ida e volta para a cidade onde a empresa oferece 

os treinamentos ficam em R$ 262,00. Já os custos com hospedagem e alimentação 

ficarão em torno de R$ 200,00/Dia. Considerando que o curso dura 

aproximadamente 3 dias, o custo total para a realização do treinamento é 

demonstrado no quadro abaixo: 

 

QUADRO 4 – Orçamento de Despesas 

Item Preço unit. Qtd. Valor total 

Treinamento (hotel + alimentação)*dia 200,00 3 600,00 

Passagem (ida e volta) 262,00 1 262,00 

Total 862,00 

Fonte: Desenvolvida pelos autores do trabalho. 

 

Ao levantar os itens necessários no investimento inicial, um valor total pode 

ser previsto nos custos iniciais: 

 

QUADRO 5 - Investimento inicial 

Forma de pagamento: À vista 

Descrição Valor Qtd. Total 

Máquina de Alinhamento 8.887,20 1 8.887,20 

Máquina de Balanceamento 44.353,20 1 44.353,20 

Contratação de funcionário 385,00 1 385,00 

Treinamento (hotel + alimentação)*dia 200,00 3 600,00 

Passagem (ida e volta) 262,00 1 262,00 
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Mangueira m 1,48 30 44,40 

Cabo 4mm o m 1,44 50 72,00 

Disjuntor trifásico 32A 64,30 1 64,30 

Demais materiais (Tubulação, abraçadeiras, etc) 70,00 1 70,00 

Não conta mão de obra de instalação 0,00 
 

0,00 

Total 54.738,10 

Fonte: Desenvolvida pelos autores do trabalho. 

 

4.3. CUSTOS OPERACIONAIS PRESUMIDOS 

 

 Dentre os fatores para se avaliar uma viabilidade de compra, os custos 

operacionais desempenham um papel importante, e neste caso será a o fator 

determinante para o calculo da viabilidade, pois ao comparar os custos operacionais 

mensais com os gastos atuais no mês teremos o valor diferencial para 

determinarmos o tempo de retorno esperado do investimento. 

 Para dar inicio ao cálculo do custo operacional previsto, foi feito uma 

entrevista com o responsável pelo setor de manutenção mecânica dos veículos da 

indústria farmacêutica, o mesmo relatou que a implementação das máquinas de 

alinhamento e balanceamento iria criar a necessidade de contratação de um 

funcionário para operar os equipamentos.  

O custo mensal relacionado com o funcionário são relatados segundo 

informações do setor de Cargos e Salários da Indústria em estudo. Segue o calculo: 

 

Descrição Valor R$ 

Salário Bruto 1500,00 

FGTS = 8% 120,00 

INSS = 9% 135,00 

Vale alimentação 69,00 

Plano de saúde  89,00 

Alimentação 90,00 

Total 2003,00 

 

  



 50 

Os custos relacionados à manutenção será garantida pelo fabricante dos 

equipamentos no período de 1 ano, após este período, somente em eventuais 

sinistros, a manutenção será efetuada. A limpeza e lubrificação das máquinas 

devem ser constantes para o uso adequado sem danos frequentes.   

  O consumo de energia das máquinas foi informado pelo fabricante das 

mesmas. Esses valores são informados no quadro abaixo: 

 

Alinhador Computadorizado Digi 3 0,5 Kw/h 

Balanceadora Universal 60 6,0 Kw/k 

 

 A indústria farmacêutica tem um valor acordado com a concessionária de 

energia elétrica de R$0,53 por Kw/h. Sendo assim é possível informar o consumo 

elétrico por hora dos equipamentos de alinhamento e balanceamento. 

 

Alinhador 

                                     

 

Balanceadora 

                                    

 

 O valor de consumo de energia será calculado sobre o tempo de utilização 

do equipamento de pelo menos 4 horas diárias para cada durante 22 dias úteis do 

mês. Entendendo que a utilização dos mesmos será feita de forma alternada. Dessa 

forma podemos calcular: 

 

Alinhador 

                                                            

 

Balanceadora 

                                                              

 

Total de gasto mensal com energia elétrica 
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 Para a realização do balanceamento nos pneus dos veículos é necessário 

adquirir contrapesos, que são usados para equilibrar o balanço dos pneus. Cada 

contrapeso possui um peso específico em gramas, portanto, é necessário comprar 

contrapesos de diversos pesos para suprir as necessidades que variam de pneu 

para pneu. 

 Foram pesquisados preços em um site de compra e tabelados da seguinte 

forma: 

 

PESO EM 
GRAMAS 

QUANTIDADE 
DE. PEÇAS 

VALOR 
TOTAL R$ 

5 100 19,99 

10 100 23,5 

20 100 44,19 

50 25 24,88 

100 25 52,05 

TOTAL 164,61 
FONTE: http://www.lojadomecanico.com.br/setor/11/109/153/48/alinhar-balancear-

contrapeso?gclid=CJ292tL8rcgCFYMJkQod1WINXg 

  

 Segundo aconselhamento dos colaboradores do setor mecânico da indústria 

farmacêutica é necessário repor o estoque de contrapesos a cada 3 meses para 

assegurar a continuidade do serviço. 

 

4.3.1. Fluxo de caixa 

 

Após o levantamento de todos os fatores que vão influenciar na decisão da 

viabilidade de compra das máquinas de alinhamento e balanceamento, as 

informações foram organizadas em um fluxo de caixa, demonstrado a seguir: 

 

Legenda 

CT Custos Atuais com a Tercirização 

Combust. Custo com Combustível no deslocamento para a empresa terceirizada 

CSRE Custo do Serviço Realizado na Empresa 

CF Custos Fixos 

Salário  Custos com Salário Bruto + Encargos + Benefícios + Férias 

CV Custos Variáveis 

Material Custos com material para realizar balanceamento 



 52 

Luz Custos com Energia Elétrica 

Fluxo Custos Fixos 

 

FLUXO DE CAIXA 

MÊS/ANO 
CT 

(=) 

Combust 

(-) 

CSRE 

(=) 

CF 

(=) 

Salário 

(-) 

CV 

(=) 

Material 

(-) 

Luz 

(-) 

Fluxo 

 (=) 

Ago/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 -54.738,00 

Set/2015 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Out/2015 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Nov/2015 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Dez 2015 4.958,80 118,00 2.971,52 2.503,75 2.503,75 467,77 164,61 303,16 1.987,28 

Jan/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Fev/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Mar/2016 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Abr/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Mai/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Jun/2016 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Jul/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Ago/2016 4.958,80 118,00 2.967,15 2.663,99 2.663,99 303,16  303,16 1.991,65 

Set/2016 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Out/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Nov/2016 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Dez/2016 4.958,80 118,00 4.473,77 4.006,00 4.006,00 467,77 164,61 303,16 485,03 

Jan/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Fev/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Mar/2017 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Abr/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Mai/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Jun/2017 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Jul/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Ago/2017 4.958,80 118,00 2.967,15 2.663,99 2.663,99 303,16  303,16 1.991,85 

Set/2017 4.958,80 118,00 2.470,77 2.003,00 2.003,00 467,77 164,61 303,16 2.488,03 

Out/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Nov/2017 4.958,80 118,00 2.306,16 2.003,00 2.003,00 303,16  303,16 2.652,64 

Dez/2017 4.958,80 118,00 4.473,77 4.006,00 4.006,00 467,77 164,61 303,16 485,03 
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O fluxo de caixa demonstra claramente que o projeto  dará resultados 

mensalmente, porém, a o gestor do setor de mecânica da indústria farmacêutica 

relata que um investimento deste porte com inicio em agosto de 2015, deveria 

mostrar retorno até o final de 2017, ou seja, o retorno esperado deveria ser num 

período de 28 meses. 

 

4.3.2. Payback 

 

Um dos métodos utilizados para comprovar a viabilidade de compra das 

máquinas de alinhamento e balanceamento dentro de um prazo esperado, é o de 

período payback. 

Como mencionado na fundamentação teórica o período peyback relaciona o 

valor do investimento com os fluxos de caixa obtidos dentro do período esperado 

para o retorno do investimento. 

Tendo o fluxo de caixa determinado podemos então estabelecer o período 

payback, demonstrado a seguir 

 

 

 

PERÍODO 

(MÊS) 
INVESTIMENTO LUCRO 

SALDO A 

RECUPERAR 

0 54.738,00 0 (54.738,00) 

1  2.488,03 (52.249,97) 

2  2.652,64 (49.597,33) 

3  2.652,64 (46.944,69) 

4  1.987,28 (44.957,41) 

5  2.652,64 (42.304,77) 

6  2.652,64 (39.652,13) 

7  2.488,03 (37.164,10) 

8  2.652,64 (34.511,46) 

9  2.652,64 (31.859,82) 

10  2.488,03 (29.370,79) 

11  2.652,64 (26.718,15) 



 54 

12  1.991,65 (24.726,50) 

13  2.488,03 (22238,47) 

14  2.652,64 (19.585,83) 

15  2.652,64 (16.933,19) 

16  485,03 (16.448,16) 

17  2.652,64 (13.795,52) 

18  2.652,64 (11.142,88) 

19  2.488,03 (8.654,85) 

20  2.652,64 (6.002,21) 

21  2.652,64 (3.349,57) 

22  2.488,03 (861,54) 

23  2.652,64 1.791,10 

24  1.991,85 3.782,95 

25  2.488,03 6.270,98 

26  2.652,64 8.923,62 

27  2.652,64 11.576,26 

28  485,03 12.061,29 

 

 No método de período payback podemos observar que ao final do período 

mínimo estipulado pela indústria farmacêutica para que a compra das máquinas de 

alinhamento e balanceamento seja viável haverá um ganho de R$12.061,29, sendo 

que no período 23, ou seja, em um ano e onze meses o projeto irá recuperar o 

investimento, e a partir deste momento gerar ganhos referente a terceirização do 

serviço de alinhamento e balanceamento de pneus. 

 Apesar de ser simples o payback um método limitado para se avaliar uma 

viabilidade de compra, pois não leva em conta o rendimento que o dinheiro investido 

na compra e instalação das máquinas poderia gerar em um outro tipo de 

investimento. Por esse motivo outros métodos de avaliação de rendimento devem 

ser analisados para efetivar a viabilidade econômica do investimento. 
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4.3.3. TMA (Taxa média de Atratividade) 

 

 A TMA a ser considerada neste Trabalho de Conclusão será a taxa de juros 

do rendimento da caderneta de poupança, ou seja, a taxa média de atratividade será 

de 0,5% ao mês. 

VPL (Valor Presente liquido) 

 O Valor presente liquido diferente do payback, considera uma TMA (Taxa 

mínima de atratividade) em seu cálculo, levando em consideração a valorização do 

capital inicialmente investido. 

 Anteriormente foi definido a TMA do projeto conforme a Caderneta de 

poupança, ou seja, se o valor do investimento inicial que é de R$54.738,00, 

valorizasse a uma taxa de 0,5% ao mês, o investimento daria o retorno no periodo 

esperado (28 meses)? O resultado do cálculo cálculo do VPL é apresentado a 

seguir: 

 

TMA 0,50% 

PERIODO FLUXOS VP SALDO VPL 

0 -54.738,10   -54.738,10 

1 2.488,03 2.475,65 -52.262,45 

2 2.652,64 2.626,31 -49.636,14 

3 2.652,64 2.613,25 -47.022,89 

4 1.987,28 1.948,03 -45.074,87 

5 2.652,64 2.587,31 -42.487,56 

6 2.652,64 2.574,44 -39.913,12 

7 2.488,03 2.402,66 -37.510,46 

8 2.652,64 2.548,88 -34.961,58 

9 2.652,64 2.536,20 -32.425,37 

10 2.488,03 2.366,98 -30.058,39 

11 2.652,64 2.511,03 -27.547,36 

12 1.991,65 1.875,95 -25.671,42 

13 2.488,03 2.331,83 -23.339,59 

14 2.652,64 2.473,74 -20.865,85 

15 2.652,64 2.461,43 -18.404,42 

16 485,03 447,83 -17.956,59 

17 2.652,64 2.437,00 -15.519,60 

18 2.652,64 2.424,87 -13.094,72 

19 2.488,03 2.263,08 -10.831,64 

20 2.652,64 2.400,81 -8.430,83 

21 2.652,64 2.388,86 -6.041,97 

22 2.488,03 2.229,47 -3.812,50 

23 2.652,64 2.365,15 -1.447,35 

24 1.991,65 1.766,96 319,62 

25 2.488,03 2.196,36 2.515,98 

26 2.652,64 2.330,03 4.846,01 
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27 2.652,64 2.318,43 7.164,44 

28 485,03 421,81 7.586,25 

 

O cálculo demonstra que ao final do período mínimo exigido pela indústria 

farmacêutica o VPL se mostra positivo a partir do 24º mês, ou seja, mesmo 

considerando uma taxa de média de atratividade de 0,5% ao mês, o projeto se 

mostra viável dentro do período esperado. 

 

4.3.4. TIR (Taxa Interna de Retorno)  

 

 Como mencionado na fundamentação teórica a TIR é uma das maneiras 

mais eficientes de se avaliar um retorno de investimento. Aplicando a fórmula da TIR 

o resultado foi o seguinte:  

  

Estimativa 

Meses Economia 

0 -R$    54.738,10  

1  R$      2.488,03  

2  R$      2.652,64  

3  R$      2.652,64  

4  R$      1.987,28  

5  R$      2.652,64  

6  R$      2.652,64  

7  R$      2.488,03  

8  R$      2.652,64  

9  R$      2.652,64  

10  R$      2.488,03  

11  R$      2.652,64  

12  R$      1.991,65  

13  R$      2.488,03  

14  R$      2.652,64  

15  R$      2.652,64  

16  R$         485,03  

17  R$      2.652,64  

18  R$      2.652,64  

19  R$      2.488,03  

20  R$      2.652,64  

21  R$      2.652,64  

22  R$      2.488,03  

23  R$      2.652,64  

24  R$      1.991,65  

25  R$      2.488,03  

26  R$      2.652,64  

27  R$      2.652,64  

28  R$         485,03  
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TMA 0,5% 

TIR 1% 

 

No avaliação TIR também se mostra viável como podemos observar na 

tabela x o valor da taxa interna de retorno se mostra superior a taxa média de 

atratividade,  

 

4.3.5. VAUE (Valor Anual Uniforme equivalente) 

 

O Valor Anual Uniforme Equivalente é uma ferramenta para a análise de 

projetos de investimentos e demonstra um valor médio dos períodos dos fluxos de 

caixa positivos e compara com o valor médio dos fluxos de caixa negativos. Para 

realizar o cálculo é necessário já ter obtido o valor presente liquido, ter o número de 

períodos mínimos estipulados para o retorno do investimento e a Taxa mínima de 

aproveitamento Como mostra o cálculo a seguir: 

 

VPL R$ 2.489,03 

Nº PERÍODOS 28 

TMA 0,50% 

VAUE R$ 291,02 

 

A formula usada como base para o calculo de VAUE é apresentada na 

fundamentação teórica, e o resultado positivo demonstra também neste método o 

retorno do investimento inicial sendo VAUE maior que 0 e igual a R$291,02. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 Ao analisarmos a viabilidade econômica de implementação de máquinas de 

alinhamento e balanceamento no setor de mecânica de uma indústria farmacêutica 

que atualmente terceiriza os serviços, várias informações tiveram de ser obtidas, 

processadas de forma analítica e transformadas em indicadores que apontassem na 

direção correta para a melhor utilização do capital a ser investido. 

 Observando as respostas obtidas no questionário podemos concluir que os 

representantes do setor de mecânica da indústria farmacêutica entendem que a 

redução de custos dentro do setor seria de grande valia, porem, a necessidade de 

contratação de um funcionário e todo o processo envolvido no seu treinamento 

deveriam fazer parte do orçamento de capital a ser investido e do fluxo de caixa do 

período necessário para o retorno deste investimento.  

 Inicialmente, havia uma grande preocupação com a adaptação física 

necessária para implementar as máquinas de alinhamento e balanceamento, porém, 

ao conhecer a estrutura do setor foi concluído que o investimento estrutural seria 

somente elétrico e pneumático, sem necessidade de construir ou reformar a 

estrutura física, reduzindo as perspectivas de grandes gastos neste quesito. 

 A indústria fabricante dos equipamentos de alinhamento e balanceamento, 

foi bastante solícita quando questionada a respeito de seus produtos, tanto no preço, 

quanto em algumas especificações como o consumo elétrico, formas de pagamento, 

garantia das máquinas 

 Ao final do orçamento do investimento inicial obtivemos um valor de 

R$54.738,10 no qual estava incluída a parte de compra de máquinas e estrutura 

para seu funcionamento e operação adequada pelo profissional treinado no 

fornecedor dos equipamentos de alinhamento e balanceamento.  

 Tendo o investimento inicial para a implementação do projeto, era 

necessário entender o processo e levantar os custos envolvidos na terceirização do 

serviço, para posteriormente comparar com os custos operacionais e obter os 

resultados. O processo de terceirização foi orçado o mais minuciosamente possível 

para obtermos um resultado o mais próximo do real possivel, tendo seu custo em 

R$4.840,00 mensais. 
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 Os custos operacionais é um levantamento de tudo que será gasto com a 

operação das máquinas de alinhamento e balanceamento. O resultado da somatória 

dos custos operacionais variam mensalmente, principalmente por causa do salário 

do funcionário, pois, em agosto é pago as férias e em dezembro o 13º salário, 

fazendo com que os custos operacionais oscilem mensalmente, e 

consequentemente, os fluxos de caixa mensais também variam. 

Como pode ser visto no fluxo de caixa os custos com a terceirização  superam os 

custos operacionais em todos os períodos analisados, gerando mensalmente fluxos 

de caixa positivo. Com este resultado foi possível concluir que o projeto em um 

determinado momento se tornaria viável. Bastava saber se este retorno de 

investimento se daria no período de tempo esperado, ou seja, ao final do ano de 

2017. 

 Com as análises de retorno de investimento foi possível sanar as dúvidas 

ainda restantes. No cálculo de Payback o retorno do investimento seria a parti do 23º 

período, ou seja, em julho de 2017, mostrando o retorno do investimento dentro do 

período esperado. Porém o calculo de Payback não leva em conta a valorização que 

o investimento teria se estivesse sendo empregado em outro empreendimento. Por 

isso, outros métodos de análise de retorno de capital tiveram de ser analisados 

também. 

 O Cálculo do Valor Presente Liquido demonstra também um resultado 

positivo. Considerando uma Taxa Média de Atratividade de 0,50% (referente a 

caderneta de poupança) o VPL demonstrou o retorno do investimento no inicio do 

24º período, ou seja, em agosto de 2017, num valor de R$319,72.com um lucro de 

R$7.586,25 no final do 28º período, ou seja, em dezembro de 2017. 

A Taxa Interna de Retorno ficou em 1%, demonstrando também neste método de 

análise de retorno de capital que o projeto é viável dentro do período esperado 

Por fim o Valor Anual Uniforme Equivalente se mostrou em um valor positivo, ou seja 

viabilizando também a instalação dos equipamento de alinhamento e 

balanceamento. 

 Depois das demonstrações dos indicadores de retorno de capital é possível 

concluir que este trabalho de conclusão de curso se mostra viável dentro do periodo 

esperado para o retorno do investimento, podendo gerar grande economia de 

recursos para a indústria farmacêutica permitindo que os recursos economizados 

possam ser empregados em novos empreendimentos. 
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ANEXO 1 – ENTREVISTA 

 

Para empresa 

 

1. Como é realizado atualmente o serviço de alinhamento e balanceamento nos 

veículos da empresa? 

2. Qual é o custo de realizar o serviço de alinhamento e balanceamento na empresa 

terceirizada. 

3. Quantos profissionais trabalham no setor de mecânica? 

4. Com a instalação de uma maquina que realize esses serviços, será necessário 

contratação de mais mão de obra? 

5. Qual a disponibilidade de espaço físico para a instalação dessas maquina? 

 

Para fornecedor da maquina 

 

1. Qual o custo para a compra dessas maquinas? 

2. Quais serão as formas de pagamento? 

3. Em relação a manutenção das maquinas, como é fornecida essa assistência técnica. 

4. Quais as especificações das maquinas (consumo de energia,  tamanho, tempo para 

manutenção, cuidados específicos). 

5. Como operar as maquinas? 

 


