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✓ Análise de Projetos

✓ O que é investimento?

✓ Por que investir?

Análise de Investimentos

✓ Avaliações de empresas

✓ Unidades de negócios

✓ Tipos de operação: à vista ou a prazo

Indicadores



✓ Análise de Projetos
✓ Rentabilidade

✓ Valor Presente Líquido

✓ Valor Presente Líquido Anualizado

✓ Taxa Interna de Retorno

✓ Índice Benefício/Custo

✓ Retorno Adicional sobre o Investimento

✓ Risco

✓ Taxa Interna de Retorno

✓ Pay-back

✓ Ponto de Fisher

Quanto maior o risco, maior o 
retorno esperado

Tomada de Decisão: estimar o 
retorno e o grau de risco

Fluxo Esperado de Benefícios 
Futuros



✓ Análise de Projetos
✓ O Fluxo Esperado de Benefícios Futuros consiste em uma estimativa que leva em

conta os seguintes elementos, ao longo de n períodos:

✓ Investimentos

✓ Fontes de Financiamento

✓ Entradas de Caixa

✓ Saídas de Caixa

De forma sucinta, investir recursos em um projeto implica transferir capital de alguma fonte de
financiamento e imobilizá-lo em alguma atividade por um período de tempo denominado horizonte
de planejamento. Ao término desse período, espera-se que o projeto libere recursos equivalentes
àquele mobilizado inicialmente e mais aquilo que se teria ganho se o capital tivesse sido orientado
para a melhor alternativa de investimento de baixo risco disponível no momento do investimento.



✓ Análise de Projetos

Certa escola oferece as seguintes condições para matrícula de uma criança no 
ensino infantil:

✓Pagamento Anual, em 01/09/2019, no valor de R$22.272,87; ou

✓Pagamento em doze parcelas de R$2.062,30, vencendo no primeiro dia de cada 

mês, a partir de janeiro de 2020.

Qual das duas opções você escolheria?



✓ Atratividade Financeira de Projetos

✓ Qual critério você utilizaria para decidir investir ou não em um projeto?

✓ Conceito básico de atratividade 

 Fluxo Esperado de Benefícios > Valor do Investimento

✓Como fazer essa comparação, se cada elemento da soma está em um período distinto?

−𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
> 0, ∀𝑗 = 1,2,… , 𝑛



✓ Taxa Mínima de Atratividade

✓ É a melhor taxa, com baixo grau de risco, disponível para aplicação do capital em 

análise.

✓ Decisão: Investir no projeto ou Investir na TMA?

✓ Alguns Exemplos:

✓ Taxa Básica de Juros (TBF).

✓ Taxa Referencial (TR).

✓ Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP).

✓ Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).



✓ Valor Presente Líquido

✓ Considerando a variabilidade da TMA, tanto em relação ao tipo quanto em relação

ao tempo, podemos definir o critério básico de atratividade financeira de um projeto

por:

𝑉𝑃𝐿 = −𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹𝑗

1 + 𝑇𝑀𝐴 𝑗
> 0 , ∀𝑗 = 1,2,… , 𝑛

que é o Valor Presente Líquido.

Como VPL é uma função decrescente da TMA, quanto maior for o piso mínimo de
retorno menor será o VPL, e mais difícil fica a viabilização do projeto.


