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✓ Análise de Projetos
Nesta aula, continuaremos utilizando o exemplo apresentado na aula anterior, como descrito abaixo.

Uma empresa cuja Taxa Mínima de 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.



✓Taxa Interna de Retorno

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa que torna o VPL de um fluxo de caixa igual a

zero. Assim, para um fluxo de caixa genérico, a TIR seria a taxa i, que torna verdadeira

a sentença

𝑉𝑃𝐿 =

𝑗=0

𝑛
𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
=0

Para o projeto do exemplo inicial, a TIR é 16,19%. Na avaliação de investimentos, a TIR

pode ser usada tanto para analisar o retorno quanto para analisar o risco.



✓Taxa Interna de Retorno
A regra primária de referência para uso da TIR, como medida de retorno, é

𝑇𝐼𝑅 > 𝑇𝑀𝐴 → indica que há mais ganho investindo no projeto do que na TMA

Um dos enganos mais comuns é referir-se à TIR como a rentabilidade do projeto. A

tabela a seguir mostra que o retorno de 16,19% só será obtido se os recursos

liberados pelo projeto puderem ser reinvestidos a uma taxa igual à TIR.



✓Taxa Interna de Retorno



✓Taxa Interna de Retorno

Considerando que a melhor alternativa de aplicação para os recursos liberados pelo

projeto é a TMA, a TIR só poderá ser considerada como representativa da

rentabilidade do projeto se houver uma coincidência de valores entre as taxas, isto é,

TIR igual à TMA.

Sendo o ROIA a melhor estimativa de rentabilidade do projeto, após o expurgo do

efeito da TMA, temos para o exemplo inicial:

1 + 0,14407

1 + 0,12
− 1 = 2,155 = 𝑅𝑂𝐼𝐴



✓Taxa Interna de Retorno

1 + 𝑇𝑀𝐴 ∗ 1 + 𝑅𝑂𝐼𝐴 − 1 < 𝑇𝐼𝑅

Dessa forma, a TIR, na melhor das hipóteses, pode ser interpretada como um limite

superior para a estimativa de rentabilidade do projeto.

No caso do risco, a TIR é mais relevante. Considerando que a TMA varia segundo as

mudanças nas taxas de juros da economia, pode-se definir que a TIR é um limite

superior para a variabilidade da TMA. Assim, quanto ao risco, temos:

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑇𝐼𝑅 𝑒 𝑇𝑀𝐴,𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟á 𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜



✓Pay-back
Outro indicador de risco é o Período de Recuperação do Investimento ou Pay-back,
que nada mais é do que o número de períodos necessários para que o fluxo de
benefícios supere o capital investido

Período k Fluxo de caixa
Valor recuperado 

com k parcelas

0 0

1 30 26,79

2 50 66,65

3 70 116,47

4 90 173,67

5 110 236,08

6 130 301,95

7 130 360,75

8 130 413,26

9 130 460,14

Para o exemplo inicial, em
que foi aportado R$380,00, o
retorno seria completado em
quantos períodos?

Usando semelhança de
triângulos, chegamos no
resultado de 7,37 períodos.



✓Pay-back
Usando semelhança de triângulos, chegamos no resultado de 7,37 períodos.
Considerando que o projeto tem um período previsto de duração de 9 períodos, o
pay-back encontrado está próximo do seu fim. De maneira geral, o risco do
projeto aumenta à medida que o Pay-back se aproxima do final do horizonte de
planejamento.

Indicadores Valor

Valor Presente Líquido R$ 80,14

Valor Presente Líquido Anualizado R$ 15,04

Indicador Benefício/Custo 1,21089

Retorno sobre Investimento Adicionado 2,15%

Taxa Interna de Retorno 16,1865%

Pay-back 7,37



✓Exercício
Vamos supor que tenhamos de escolher qual a melhor alternativa de
investimentos, entre três projetos (A, B e C) mutuamente exclusivos. A Taxa
Mínima de Atratividade considerada será de 10% ao ano. Os dados relevantes
para a análise estão no quadro abaixo.

Período Projeto A Projeto B Projeto C

0 -42.000 -50.000 -20.000

1 8.000 20.000 8.000

2 -9.500 10.000 6.000

3 10.500 10.000 6.000

4 14.500 15.000 4.000

5 16.500 15.000 4.000


