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✓ Análise de Projetos
O objetivo desta aula é apresentar como alguns indicadores de retorno e risco podem ser utilizados

para analisar projetos de investimentos.

Uma empresa cuja Taxa de Mínima Atratividade, após o imposto de renda, é de 12% ao ano está

analisando a viabilidade financeira de um novo investimento. O Fluxo de Caixa Anual do projeto de

investimentos em análise está representado a seguir. Pede-se gerar os indicadores de retorno (VPL,

VPLa, IBC, ROIA) e de risco (TIR e Pay-back) e comentar sobre a atratividade financeira do projeto.



✓ Método do Valor Presente Líquido
O VPL é um dos métodos de análise de investimentos mais utilizados. Consiste na concentração dos

valores investidos na data zero, sendo utilizada a Taxa Mínima de Atratividade.

Para o exemplo anterior, o VPL é igual a $ 80,14. O que esse resultado significa, na tomada de

decisão para um investimento?

Pela definição de VPL, significa que o projeto consegue recuperar o investimento inicial, remunera

também aquilo que teria sido ganho se o capital para esse investimento tivesse sido aplicado na

TMA e ainda sobram, em valores monetários de hoje, $ 80,14. Esse valor é bom ou ruim?

𝑉𝑃𝐿 > 0



✓Valor Presente Líquido anualizado
Como VPL fornece o valor atualizado em uma única data, sua utilização para projetos de longo

duração pode não ser a mais conveniente. Para que o investidor tenha uma projeção de quanto ele

terá de retorno em cada um dos períodos de execução do projeto, pode-se utilizar o VPLa, que nos

dará um VPL médio para cada um dos períodos do projeto. Para tanto, o fluxo de caixa é

transformado em uma série uniforme.

Para o projeto do exemplo inicial, cujo VPL é $ 80,14 com uma TMA de 12%, o VPLa é $ 15,04.

𝑉𝑃𝐿𝑎 = 𝑉𝑃𝐿
𝐼(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛−1

𝑉𝑃𝐿 > 0



✓Índice benefício/custo
O IBC é uma medida de quanto se espera ganhar por unidade de capital investido. Genericamente, é

a razão entre o Fluxo Esperado de Benefícios de um projeto e o Fluxo Esperado de Investimentos

necessários para realizá-lo.

Para o projeto do exemplo inicial, o IBC é igual a 1,21089.

𝐼𝐵𝐶 =
Valor presente do fluxo de benefícios

Valor presente do fluxo de investimentos

𝐼𝐵𝐶 > 1

O valor do IBC significa que para cada $1 imobilizado no projeto, espera-se retirar $1,21 após

expurgado o ganho que se teria caso esse $ 1 tivesse sido aplicado na TMA. Pode-se ainda

interpretar que a rentabilidade real esperada é de 21,01% em nove anos.



✓Retorno Adicional sobre o Investimento

O ROIA é a melhor estimativa de rentabilidade para um projeto de investimento. Representa, em

termos percentuais, a riqueza gerada pelo projeto. Assim, ele é dado pela taxa equivalente ao IBC

para cada período do projeto.

Para o exemplo inicial, o ROIA é igual a 2,15%.

A partir destas informações, passaremos a discutir indicadores de risco, a fim de decidir se vale a

pena (ou não), investir em um determinado projeto.

Indicadores Valor

Valor Presente Líquido $ 80,14

Valor Presente Anualizado $ 15,04

Índice Custo/Benefício 1,21089

Retorno sobre Investimento Adicionado 2,15%



✓Praticando

Determinar o VPL, VPLa, IBC e ROIA do fluxo de caixa indicado ao lado, para uma taxa

efetiva de 9% ao ano, no regime de juros compostos.

Ano Valor (R$)

0 - 20.000,00

1 5.000,00

2 5.000,00

3 4.000,00

4 4.000,00

5 4.000,00


