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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na realização de uma análise de viabilidade econômico-

financeira de um empreendimento no ramo alimentício. O estudo pretende mostrar, 

apesar da escassez de recursos financeiros, a praticabilidade da criação da empresa 

e, avaliar sua viabilidade para confirmar a decisão de investimento apresentada. 

Foram utilizados conceitos de projeção do fluxo de caixa e indicadores econômicos, 

como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), e Índice de 

Lucratividade (IL), permitindo assim, a análise. Baseados em uma projeção dos três 

anos seguintes, o resultado é apresentado na forma do fluxo projetado e os valores 

de VPL, TIR, e IL para a empresa. 

 

Palavras-chave: Viabilidade econômico-financeira, análise de investimento, Valor 

Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Lucratividade. 
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ABSTRACT 

 

The present study consists in the accomplishment of an economic-financial viability 

analysis of an enterprise in the food sector. The study intends to show, despite the 

scarcity of financial resources, the praticability of creating the company and evaluate 

its feasibility to confirm the investment decision presented. Cash flow projection 

concepts and economic indicators, such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), and Profitability Index (PI) were used, thus allowing the analysis. Based 

on a projection of the following three years, the result is presented as a projected flow 

and NPV, IRR, and PI values for the company. 

 

Keywords: Economic-financial viability, investment analysis, Net Present Value, 

Internal Rate of Return, Profitability Index.  
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento historicamente tem sido visto como uma atividade da cúpula das 

corporações. Entretanto, desde os anos 70, as empresas vêm crescentemente 

procurando garantir seu posicionamento no mercado – uma preocupação de longo prazo 

– o que tem levado a reconhecer a importância do envolvimento de todos os seus níveis 

no planejamento, de tal modo que este passou a ser executado em todos os níveis, 

definindo projetos estratégicos ou não, os quais se complementam no esforço da 

corporação para atingir seus objetivos (CLEMENTE et al, 1998). 

Além disso, Clemente et al. (1998) diz que o planejamento deixou de ter a 

característica centralizadora do processo de tomada de decisão, em que as diversas 

partes da corporação deviam apenas seguir as diretrizes elaboradas no topo, para ser 

uma atividade distribuída, de responsabilidade dos administradores nos diversos níveis 

da organização. As tradicionais estruturas de divisões e departamentos vêm sendo 

substituídas por estruturas matriciais mais complexas, porém muito mais flexíveis e 

dinâmicas. Na prática, isso significa que a separação entre as funções de planejamento 

e de execução vem tornando-se menos importante. 

A concepção, a análise e a avaliação de um projeto ou negócio devem compor o 

planejamento tanto nas grandes organizações empresariais como nos pequenos 

empreendedores. O projeto compreende o trabalho de equacionar um problema 

relevante apontado pelo planejamento, decidir quanto à proposição e efetuação de uma 

solução e ponderar os resultados atingidos. 

Para a realização de um investimento em determinado projeto, é apropriada sua 

avaliação. Tal investimento é um gasto que foi realizado com o propósito de gerar um 

fluxo de benefícios futuros durante um determinado tempo denominado horizonte de 

planejamento. Ao se decidir pelo investimento, espera-se que esse fluxo, medido em 

valores monetários atuais, seja capaz de cobrir a melhor alternativa já existente para o 

capital, recebendo ainda um adicional que corresponde ao risco do negócio. 

Investir ou não em determinado projeto é uma decisão complexa, já que muitos 

fatores, até pessoais, estão associados. Por isso, faz-se necessário que se desenvolva 

um modelo teórico mínimo para explanar e antever essas decisões. Inicialmente, surge 
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o conceito de que a decisão de investir depende do retorno esperado, ou seja, quanto 

maiores os possíveis ganhos futuros de certo investimento, mais atrativo esse 

investimento parecerá para qualquer investidor. 

Porém, mais importante que isso, os ganhos futuros não são certos. Com isso, 

dois fatores atuam em sentidos contrários: o retorno esperado do investimento, atraindo 

o investidor, e o risco, que o afasta. 

Segundo Bordeaux-Rêgo et al. (2010), o administrador deve projetar as 

consequências das suas decisões de investimento e financiamento. Pode desenvolver 

cenários, realizando simulações de inflação, de crescimento econômico e de taxas de 

juros, entre outras. Com isso, procurará evitar surpresas, analisando os possíveis 

impactos das variáveis escolhidas nos resultados dos projetos. A compreensão dos 

riscos envolvidos direciona a análise para os aspectos mais sensíveis, dando maior 

segurança à tomada de decisão. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

O projeto está associado à percepção de necessidades ou oportunidades do 

empreendedor. O projeto dá forma à ideia de executar ou realizar algo no futuro, 

atendendo à necessidade ou aproveitando oportunidades. À vista disso, o processo de 

elaboração, análise e avaliação de projetos abrange uma complexa relação de fatores 

socioculturais, econômicos, espaciais e políticos que atuam sobre os empreendedores 

na escolha dos objetivos e dos métodos. 

Quando está para ser feito um empreendimento, está se supondo que a decisão 

de investir em um negócio é tomada levantando e dimensionando todas as suas 

implicações, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Essas implicações ainda não se 

realizaram, mas é necessário que sejam identificadas, analisadas, quantificadas e 

avaliadas. 

De acordo com alguns autores, na prática, distinguir os empreendimentos no 

contexto do planejamento baseia-se em seus parâmetros, mostrados abaixo. 

 

➢ Visão – projeção do futuro do empreendimento à médio e/ou longo prazo; 

➢ Missão – expressão da ideia inicial principal, de acordo com os valores e 

expectativas dos empreendedores; 
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➢ Objetivo – expressão da intenção dos empreendedores conforme a missão; 

➢ Meta – quantificação ou expressão precisa do objetivo a alcançar; 

➢ Estratégias – tipos de ações para atingir os objetivos traçados; 

➢ Ações – etapas para implementar estratégias, em geral, relacionadas a questão 

operacionais ou individuais; 

➢ Controle – acompanhamento das etapas das ações de forma a assegurar o 

cumprimento dos objetivos, permitindo avaliação da efetividade das estratégias e 

ações e, se necessário, a modificação das mesmas; 

➢ Prêmios – retorno por ter atingido o objetivo. 

 

Seguindo essa sequência, a criação de um novo negócio está fundamentada nas ações 

ou tarefas para implementação das estratégias empregadas de tal forma que as metas 

sejam atingidas. 

 

1.3 OBJETIVOS, DELIMITAÇÕES E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O objetivo do projeto é analisar a viabilidade econômico-financeira do 

investimento feito para criação de uma empresa do ramo alimentício, gerada a partir da 

iniciativa de seus criadores, para trazer um resultado empresarial positivo a médio e 

longo prazo, apesar da escassez de recursos financeiros. 

Para esta análise, será realizado um estudo de caso em tal empresa, tendo esta 

sido impulsionada pela oportunidade de ser uma das primeiras empresas desse tipo no 

ramo na sua localidade, no intuito de oferecer um produto de qualidade e preço acessível 

para região. 

A análise será então baseada no retorno financeiro gerado pelo investimento 

realizado, mostrando a capacidade de empreender e gerar lucro com o negócio e obter 

sucesso mesmo com poucos recursos. 

 

1.4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com a finalidade de atingir os objetivos descritos com uma fundamentação teórica 

de qualidade, foram utilizadas publicações e livros acadêmicos de renome, que poderão 

ser melhor observados no capítulo 2 deste trabalho. 
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1.5 QUESTÕES DO ESTUDO 

 

O projeto pretende responder as seguintes questões: 

 

➢ Como utilizar ferramentas econômico-financeiras para determinar a viabilidade de 

um empreendimento? 

➢ Qual a viabilidade econômico-financeira da implantação de um empreendimento 

do ramo alimentício em sua região? 

 

1.6 DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

Durante o trabalho serão utilizados alguns termos comumente usados e 

necessários para o entendimento do contexto investigado, assim como para a realização 

dos cálculos e conclusões. Dito isso, os mesmos serão explicitados abaixo, para o 

melhor entendimento do projeto. 

 

➢ Fluxo de caixa: Onde são expressas todas as movimentações do projeto, 

despesas como valores negativos e retornos como valores positivos. 

➢ Custo de Oportunidade: Representa a perda da remuneração por aplicações 

alternativas dos recursos. 

➢ Taxa Mínima de Atratividade (TMA): De acordo com Bordeaux-Rêgo et al. (2010), 

considera o custo de capital que corresponde ao custo das fontes de 

financiamento ou o custo de oportunidade. Também representa a taxa de juro 

mínima que o investidor considera aceitável e se propõe a obter de retorno do 

investimento realizado em um projeto. 

➢ Valor Presente Líquido (VPL): Representa a soma dos valores investidos, sendo 

estes negativos no fluxo de caixa, descontados à taxa mínima de atratividade, 

com o retorno, que são valores positivos no fluxo de caixa, também descontados 

pela mesma taxa. Quando o VPL é maior que zero, o projeto se mostra viável. 

➢ Taxa Interna de Retorno (TIR): É a taxa de juro que torna o valor presente das 

entradas de caixa igual ao valor presente das saídas de caixa do projeto de 

investimento, zerando o valor presente líquido. 
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➢ Índice de Lucratividade (IL): Segundo ainda Bordeaux-Rêgo et al. (2010), é uma 

medida relativa entre o valor presente dos fluxos de caixa recebidos e o 

investimento inicial, sendo o valor do investimento colocado em módulo. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para realização do estudo proposto o projeto será organizado de acordo com o 

descrito a seguir: 

O primeiro capítulo apresenta uma introdução ao assunto do projeto, junto da 

formulação da situação problema, a fim de orientar o leitor quanto ao que se busca e 

para que o tema seja melhor conhecido. A partir disso, serão estruturados os objetivos, 

delimitações e questionamentos do projeto. Por fim, são definidos alguns termos que 

compõe os próximos capítulos. 

Após a delimitação da pesquisa, realizada no primeiro capítulo, serão então 

aprofundados os conhecimentos nos temas relevantes ao estudo. A revisão da literatura 

utilizada no embasamento teórico será apresentada no segundo capítulo. 

No terceiro capítulo será explicitada a metodologia utilizada para realização das 

análises e tratamentos de dados, obtenção dos resultados e limitações do método. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem como objetivo fundamentar o estudo proposto, embasando a 

nível de conhecimento a resolução do problema de pesquisa, se utilizando do 

entendimento atual dentro da área de estudos e com procedimentos metodológicos 

adotados em outras pesquisas. 

 

2.1 O PLANEJAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

 

O planejamento se estabelece como um dos fatores essenciais para o sucesso 

de qualquer empreendimento. Conforme Limmer (1997), o planejamento é um processo 

por meio do qual se estabelece objetivos, discutem-se expectativas de ocorrências de 

situações previstas, vinculando as informações e comunicando os resultados 

pretendidos entre os diversos setores da empresa ou entre empresas. 

Mosimann e Fisch (1999) conceituam o planejamento como sendo a 

determinação dos objetivos a serem atingidos e dos meios pelos quais esses objetivos 

devem ser alcançados. É a ponte que serve de elo entre o estágio onde estamos e o 

estágio para onde vamos. Desta forma o planejamento deve estar sempre em perfeita 

integração para que a missão seja cumprida e a continuidade seja mantida. 

Planejar é uma estratégia para aumentar as chances de sucesso de uma 
empresa em um mundo de negócio que muda constantemente. Planos 
estratégicos não são garantias de sucesso. O planejamento estratégico será tão 
eficaz quanto as premissas que foram nele incluídas (PADOVEZE, 2004). 

 

Para Zdanowicz (2001), o sistema de planejamento financeiro e orçamento 

buscam antecipar a visualização dos possíveis resultados operacionais, que deverão ser 

alcançados no período. 

A figura 1 apresenta de forma simples, a rotina de planejamento, compreendendo 

os níveis estratégicos e táticos, com suas ações. Observa-se no planejamento tático a 

presença da necessidade de estudos dos investimentos exigidos e retorno viável no 

contexto do empreendedor. 
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Figura 1: Rotina de planejamento, nível estratégico e tático 

Fonte: Lima Junior (1995) 

 

Para que um empreendimento aconteça, é preciso uma análise criteriosa e bem 

fundamentada deste para que seja realizável a implantação do projeto. Por isso, é 

necessário que o empreendedor tome a decisão de investir, apoiando-se nos dados 

econômicos e financeiros que o projeto forneceu, bem como atender o mercado onde se 

pretende empreender. 

 

2.2 AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

Para o empreendedor, fazer um investimento representa o comprometimento do 

capital na esperança de manter ou melhorar sua situação econômica. Conforme Dantas 

(1996), um projeto surge de uma ideia, de uma projeção com avaliação de retorno e 

custos e, principalmente, da necessidade de servir. É uma concepção que vai criando 

formas antes de qualquer trabalho concreto, esforço físico ou desembolso de recursos. 

Souza (2003) afirma que existe uma associação direta entre o projeto de 

investimento e o surgimento de uma oportunidade, ou percepção de necessidade da 
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empresa, pois após a visualização elabora-se o plano de viabilidade econômica, o 

planejamento e os insumos necessários para avaliar a possibilidade apresentada. 

De acordo com Heineck, Barros Neto e Abreu (2008), a avaliação econômica de 

projetos, muitas vezes, é realizada intuitivamente por donos das empresas ou 

responsáveis pela tomada de decisão, sem levar em consideração as técnicas propícias 

de análise de investimentos e os dados existentes sobre o investimento, podendo 

acarretar em resultados em desacordo com a realidade dos mercados. 

Ainda segundo Heineck, Barros Neto e Abreu (2008), é necessário analisar 

objetivamente a viabilidade econômica de um empreendimento, empregando as técnicas 

gerais de engenharia econômica, acrescidas das peculiaridades relativas do mercado. 

As decisões de investimento de um projeto devem considerar, segundo Casarotto Filho 

e Kopittke (2008): 

 

➢ Critérios econômicos: rentabilidade do investimento; 

➢ Critérios financeiros: disponibilidade de recursos; 

➢ Critérios imponderáveis: fatores não conversíveis em dinheiro. 

 

Sendo assim, são recomendados alguns métodos de análise para a viabilidade do 

projeto. Esses métodos se configuram em indicadores que refletem a qualidade dos 

investimentos financeiros relacionados com o retorno, levando o empreendedor a se 

orientar sobre investir ou não no empreendimento. 

 

2.3 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

A análise financeira é relacionada à avaliação ou estudo da viabilidade, 

estabilidade e capacidade de lucro de um negócio. Compreende um conjunto de 

métodos que permitem analisar e investigar a situação financeira de uma empresa, 

assim como a previsão sobre o seu desempenho futuro. 

Segundo Assaf Neto (2008), o custo de capital é um custo de oportunidade, 

relacionado ao retorno que se deixará de ganhar com a melhor opção de investimento 

substituída pela opção em estudo. E qualquer retorno ao investimento que cubra seu 

custo de capital, traz riqueza ao seu investidor. 
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De acordo com Bordeaux-Rego et al. (2010), a tomada de decisão sobre a 

realização de um projeto requer critérios técnicos. A maneira mais eficaz é simular o 

investimento segundo algum modelo. Dessa forma, confrontam-se os fluxos de caixa 

gerados com o investimento realizado. A seguir, serão apresentados modelos 

determinísticos que tem como finalidade a análise de projetos quanto ao seu retorno aos 

acionistas ou beneficiários. 

 

2.3.1 PAYBACK SIMPLES 

 

O Payback simples é um método que considera o tempo de retorno do capital 

investido, demonstrando qual o período necessário para que isso ocorra. Para tal, o 

método adiciona o valor aplicado, período a período, aos fluxos de caixa líquidos 

gerados, obtendo assim o tempo de recuperação do investimento inicial. O período 

necessário para o retorno do investimento é determinado quando a soma dos fluxos se 

iguala ao investimento inicial, vide o exemplo a baixo: 

 

Tabela 1: Fluxo de Caixa - Payback Simples 

 Ano 0 1 2 3 4 5 6 

 Fluxo de caixa 40.000 8.000 9.000 12.000 13.000 10.000 7.000 

 Valor Acumulado 40.000 32.000 23.000 11.000 2.000 12.000 19.000 

  Fonte: Adaptado de Bordeaux-Rêgo et al. (2010)   

 

2.3.2 PAYBACK DESCONTADO 

 

O Payback descontado é um método análogo ao Payback simples, mas considera 

uma determinada taxa de atratividade ou de desconto para o fluxo. É considerado o valor 

do dinheiro no tempo quando for adicionado o custo de capital da empresa ao método 

do Payback simples, descontando-se os elementos do fluxo de caixa à taxa definida, 

trazendo a valor presente, na data zero. No exemplo a seguir, a taxa considerada é de 

10%. 
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Tabela 2: Fluxo de Caixa - Payback Descontado 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 

Fluxo de caixa 40.000 8.000 9.000 12.000 13.000 10.000 7.000 

Valor presente 40.000 7.273 7.438 9.016 8.879 6.209 3.951 

Valor acumulado 40.000 32.727 25.289 16.273 7.394 1.185 2.766 

Fonte: Adaptado de Bordeaux-Rêgo et al. (2010) 

 

2.3.3 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

 

O método do valor presente líquido também é denominado método do fluxo 

descontado visto que, segundo Silva (2005), VPL representa a soma dos valores 

descontados do fluxo de caixa do projeto. Ainda de acordo com Silva (2005), o VPL 

representa a diferença entre valores presentes de receitas e custos, portanto, para o 

fluxo em que VPL é maior que zero, o projeto é viável. Em uma comparação entre 

projetos com a mesma vida útil, aquele que obtiver o maior VPL, é o mais atrativo de 

acordo com este método. Sua equação é dada pela expressão: 

 

                                                    𝑉𝑃𝐿 = ∑ 𝑅𝑗(1 + 𝑖)−𝑗 − ∑ 𝐶𝑗(1 + 𝑖)−𝑗

𝑛

𝑗=0

 

𝑛

𝑗=0

                                        (1) 

 

Rj = valor atual das receitas; 

Cj = valor atual dos custos; 

i = taxa de juro ou custo de capital definido pela empresa; 

j = período em que as receitas ou os custos ocorrem; 

n = número de períodos ou duração do projeto. 

 

 

2.3.4 TAXA INTERNA DE RETORNO 

 

Conforme Newnan e Lavelle (2000), a taxa interna de retorno (TIR) é definida 

como a taxa de juro pago sobre o saldo devedor de um empréstimo, de tal forma que o 

esquema de pagamento reduza a zero esse saldo quando se faz o pagamento. 
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Newnan e Lavelle (2000) mencionando investimentos, definem a TIR como a taxa 

de juro ganho sobre o investimento não recuperado, de tal forma que o pagamento 

reduza a zero o investimento não recuperado no final da vida do investimento. Em outras 

palavras, é a taxa em que o VPL é nulo, ou seja, a taxa máxima de retorno para que o 

projeto seja viável. 

 

                                                 𝑉𝑃𝐿 = ∑ 𝑅𝑗(1 + 𝑖)−𝑗 − ∑ 𝐶𝑗(1 + 𝑖)−𝑗

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑗=0

= 0                                    (𝟐) 

 

Para algumas situações, a TIR pode assumir diferentes valores e, para Barbieri 

(2007) esse comportamento é visto quando as saídas e entradas se alternam em um 

projeto. 

 

2.3.5 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE 

 

O método do índice de lucratividade (IL) analisa a relação entre o valor presente 

dos fluxos de caixa (VPL) e o investimento inicial (I). 

 

                                                                      𝐼𝐿 =
𝑉𝑃𝐿 + 𝐼

𝐼
                                                                         (𝟑) 

 

O empreendimento será considerado viável quando seu valor for superior a 1, 

para uma taxa de desconto equivalente ao custo de oportunidade. Isso significa que, 

desse modo, o investimento será recuperado, remunerado ao menos à taxa exigida e 

haverá ainda um aumento dos recursos. 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com Rampazzo (2005) o Método se concretiza nas diversas etapas 

dadas para solucionar um problema. Ele é a coordenação unitária entre essas diversas 

etapas. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia que se aplica para o 

desenvolvimento do presente estudo, que tem como premissa básica realizar os 

objetivos propostos de avaliar o retorno financeiro de empreendimentos, mesmo aqueles 

com baixo investimento, se tornando autossuficientes economicamente. 

Consequentemente, através desta avaliação, impulsionar novos empreendedores a 

buscar e analisar soluções para criação de novos negócios, sendo esses 

economicamente viáveis. 

O presente trabalho é realizado nas seguintes etapas de elaboração: 

 

➢ Definição do objeto de estudo e da situação problema; 

➢ Elaboração dos objetivos do estudo e sua importância, bem como as questões a 

serem respondidas; 

➢ Revisão da literatura; 

➢ Definição da metodologia; 

➢ Coleta e Análise de dados; 

➢ Conclusões. 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo foi feito a partir das informações cedidas pela empresa que é centro do 

projeto. Ele é considerado quantitativo pois lida com dados concretos para efetuar as 

análises. Também é considerado não probabilístico, visto que se utiliza de dados 

históricos, não havendo seleção de uma amostra para análises futuras. 

Com isso, é possível a realização da projeção futura, utilizando-se do método 

escolhido, que é fundamental para determinar a avaliação financeira do 

empreendimento, seu retorno e sobrevivência. 

 



22 

 

3.2 INTRUMENTOS DE MEDIDA 

 

O estudo utilizará como instrumento de medida algumas das diferentes 

ferramentas conhecidas para avaliação econômico-financeira de projetos a fim de buscar 

como resultado um conjunto de informações que promovam uma avaliação correta sobre 

a empresa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Os dados utilizados no estudo foram cedidos pelo empreendimento do ramo 

alimentício em questão. Para a realização do estudo, foi solicitado a um dos proprietários 

que é responsável e tem acesso ao controle financeiro da empresa, os dados referentes 

aos Fluxos de caixa de todos os meses existentes, tendo em vista seus custos e receitas. 

O histórico dos dados é de extrema importância para a realização do estudo, pois 

garante uma análise e projeção confiável realizada a partir do mesmo. 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

O projeto será feito em duas partes, onde a primeira terá foco em preparar e 

entender aquilo que for preciso sobre os dados financeiros históricos e do presente do 

empreendimento. Na segunda parte, serão utilizados os dados que foram tratados e 

preparados para projeção futura do empreendimento. 

Os dados recolhidos dos primeiros meses de funcionamento do negócio serão 

essenciais para realização, projeção e análise do fluxo de caixa da empresa. Dentro da 

análise serão feitos, para avaliação, os métodos do valor presente líquido (VPL), taxa 

interna de retorno (TIR) e Índice de Lucratividade (IL). 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O presente trabalho utilizará para fins de avaliação os dados financeiros 

fornecidos pelo proprietário. Apesar de sua pouca experiência na área de finanças e 

contabilidade, é esperado que se obtenham dados fiéis a realidade da empresa, no que 
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diz respeito aos investimentos, despesas, custos e receitas pois são vitais para se ter 

uma análise da viabilidade econômico-financeira confiável e fidedigna. 
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4 COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A empresa escolhida será apresentada neste capítulo junto com seu histórico e 

envolvimento com o tema discutido no presente estudo. O capítulo também apresenta 

os dados coletados e suas análises para avaliação da empresa estudada. 

Com isso, o objetivo do mesmo é demonstrar, através do histórico e das análises 

realizadas, todas as informações utilizadas no estudo para responder aos 

questionamentos propostos. 

 

4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA ANALISADA 

 

A empresa objeto do presente estudo, foi criada em 2017 por três estudantes da 

UFF. A empresa nasceu oferecendo petiscos na região. Suas primeiras vendas, no 

começo de fevereiro, foram feitas principalmente para amigos e familiares. Hoje ela 

atinge grande parte da cidade, sendo uma das mais famosas do ramo em sua localidade. 

A empresa conta também com bebidas e outros alimentos que completam o 

cardápio para agradar o cliente e atingir um alto grau de satisfação, abrangendo o 

máximo da demanda possível. 

 

4.1.1 A EMPRESA, SEU PLANEJAMENTO E SUA RELAÇÃO COM O MERCADO 

 

Introduzida na tônica principal deste trabalho, a empresa nasce da observação de 

seus criadores da oportunidade pela demanda de um negócio que atenda ao cliente de 

forma satisfatória. Neste contexto, observaram que, mesmo com poucos recursos, 

poderiam investir em um modelo de negócio com produtos de qualidade e preço 

acessível. Muitas das empresas que ofereciam esse tipo de produto, aplicavam valores 

acima do poder de compra de boa parte dos consumidores. Assim, perceberam uma 

procura do mercado ainda pouco explorada. 

Como apresentado no gráfico 1, com um comparativo entre o custo médio dos 

principais produtos da empresa para seus consumidores e para os consumidores das 

principais empresas concorrentes do ramo na cidade, a empresa se desenvolve nesse 

ramo de mercado, com promoções e preços reduzidos, cativando assim seus clientes. 
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Gráfico 1: Comparativo da média de preço dos principais produtos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 

 

Em conjunto com os fundadores da empresa, a análise econômico-financeira foi 

feita a partir do levantamento dos dados de todo o custo envolvido no investimento inicial, 

custos durante determinado espaço de tempo e receitas geradas nesse intervalo 

determinado, objetivando a elaboração do fluxo de caixa da empresa estudada. Os 

dados obtidos são relativos a seu tempo de existência, desde sua criação em fevereiro 

de 2017 até novembro de 2017. 

 

4.2.1 INVESTIMENTO INICIAL 

 

Relacionado ao mercado em que a empresa está inserida, onde os produtos 

comercializados são alimentos, a empresa conseguiu nascer a partir de um investimento 

muito restrito, investindo de forma mais agressiva conforme a empresa ia crescendo ao 

longo do ano. 

Durante a avaliação junto aos fundadores da empresa, o gasto com investimento 

foi feito basicamente em função da compra de equipamentos, insumos alimentícios e 

capital de giro. Posteriormente, ao longo do ano, foram feitos investimentos em máquinas 
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e numa cozinha industrial, o que será melhor retratado no tópico referente ao fluxo de 

caixa. A tabela apresentada representa os custos iniciais. 

Tabela 3: Investimentos 

Investimentos Valor 

Equipamentos para entrega  R$ 1.042,00    

Equipamentos para cozinha R$ 1.553,60 

Matéria-prima teste R$ 2.120,00 

Capital de Giro R$ 7.600,00 

Contador R$ 1.600,00 

Marketing Digital R$      40,00 

Total R$ 13.955,60 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2 RECEITAS 

 

As receitas mensais variam de acordo com a capacidade de produção da empresa 

e com a quantidade de pedidos feitos pelos clientes, sendo esses uma função dos 

valores cobrados de cada produto no cardápio. 

A empresa iniciou suas atividades oferecendo seus produtos na região do centro 

da cidade. Posteriormente, passou a oferecer também nos arredores, agregando outros 

produtos como bebidas e realizando promoções e sorteios nas redes sociais para 

fidelizar os clientes. 

A tabela 4 apresenta a média dos reais valores dos principais tipos de produtos 

oferecidos pela empresa. 

 

Tabela 4: Origem das receitas 

Origem das receitas Valor R$ 

Petiscos R$ 24,00 

Pastéis R$   8,30 

Espetinho R$   8,00 

Bebidas R$   8,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A tabela 5 apresenta as receitas mensais, referentes aos meses de fevereiro de 

2017 a novembro de 2017. 

Tabela 5: Receitas mensais 

Receitas mensais Valor 

Fev/17 R$     9.780,60 

Mar/17 R$   11.415,60 

Abr/17 R$   23.406,00 

Mai/17 R$   22.174,80 

Jun/17 R$   26.788,80 

Jul/17 R$   24.848,40 

Ago/17 R$   25.804,80 

Set/17 R$   33.211,20 

Out/17 R$   30.514,80 

Nov/17 R$   26.292,00 

Total R$ 234.237,00 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.3 CUSTOS 

 

Os custos estão indicados e separados de acordo com seu tipo: custos fixos (CF) 

e custos variáveis (CV). Os custos fixos, relacionados às despesas que não são 

influenciadas pela quantidade de produtos vendidos no mês em questão e os custos 

variáveis, aqueles que sofrem influência da produção dos alimentos. 

Desse modo, os CF são custos relativos ao pagamento dos profissionais fixos que 

estão responsáveis pela preparação dos produtos e gestão da imagem da empresa. A 

tabela 6 resume estes valores mensalmente no período estudado. As variações são 

decorrentes de modificação no valor dos serviços atribuídos aos custos fixos. 

Os CV são relacionados, em sua maioria, com a quantidade de pedidos e produtos 

vendidos. Para um melhor aproveitamento das pessoas que trabalham na empresa, 

hoje, o número de profissionais presente no dia a dia varia em função do número de 

pedidos e entregas necessárias em determinado dia. Sendo então os custos extras 

relativos aos profissionais adicionais de cozinha, atendimento, marketing, entre outros, 

variáveis em função das demandas da empresa. Além desses, os CV também englobam 
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hoje os custos com entregas, pois a empresa conta com um delivery, para trazer maior 

comodidade aos seus clientes. Com isso, o número de entregadores varia de acordo 

com a demanda de cada dia. 

  

Tabela 6: Custos fixos mensal 

Custos fixos mensal Valor 

Fev/17 R$     9.806,70 

Mar/17 R$   10.017,01 

Abr/17 R$   11.691,40 

Mai/17 R$   11.675,22 

Jun/17 R$   12.192,91 

Jul/17 R$   11.424,47 

Ago/17 R$   11.756,11 

Set/17 R$   12.581,17 

Out/17 R$   12.338,51 

Nov/17 R$   11.764,20 

Total R$ 115.247,71 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 7 descreve o montante total dos custos variáveis mensalmente. 

 

Tabela 7: Custos variáveis mensais 

Custos variáveis mensais Valor 

Fev/17 R$   4.175,46 

Mar/17 R$   4.752,92 

Abr/17 R$   9.350,36 

Mai/17 R$   9.305,94 

un/17 R$ 10.727,37 

Jul/17 R$   8.617,43 

Ago/17 R$   9.528,04 

Set/17 R$ 11.793,45 

Out/17 R$ 11.127,15 

Nov/17 R$   9.550,25 

Total R$ 88.928,37 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.4 TRIBUTAÇÃO 

 

As pequenas empresas são, em geral, fonte de recursos para grande parte da 

população do país, sendo agentes de geração de emprego, renda, inclusão social, 

distribuição de riquezas, geração de recursos, incubadoras de testes de mercados 

regionais e ampliam as oportunidades de crescimento do setor sustentável, 

empreendedorismo e pacificação social. 

Segundo a Constituição Federal (Brasil, 2011) é considerada Microempresa (ME) 

ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e a 

empresa individual de responsabilidade devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que, no caso da 

microempresa, tenha em cada ano-calendário, auferido receita bruta igual ou inferior a 

R$ 360.000,00. 

Segundo a Constituição Federal (Brasil 2008) a ME será enquadrado no regime 

de arrecadação de tributos do tipo Simples Nacional, onde a alíquota é baseada em 

tributações como Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. 

Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 

3.600.000,00, a sociedade será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes 

valores referem-se a receitas obtidas no mercado nacional. A empresa de pequeno porte 

não perderá o seu enquadramento no Simples Nacional se obter receitas até o limite de 

R$ 3.600.000,00. 

Dada a legislação apresentada, a empresa encontrava-se enquadrada no Simples 

Nacional, o que inclui custos de impostos e contador. Esses custos estão presentes nas 

projeções do fluxo de caixa, retratadas na tabela 10, elaboradas a partir do primeiro ano 

para os três próximos anos de crescimento da empresa. 

 

4.2.5 FLUXO DE CAIXA 

 

A seguir são apresentados os resultados referentes ao fluxo de caixa do primeiro 

ano de atividade da empresa, bem como a projeção para os 3 anos seguintes, baseados 

nos dados obtidos por meio de entrevistas com os sócios e fundadores da empresa. 

Deste modo, foram feitas as devidas análises do investimento inicial, receita, custos fixos 

e custos variáveis da empresa para obtenção do fluxo de caixa. 
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De acordo com a Lei complementar 139, de 14 de dezembro de 2011, onde está 

apresentada a tabela 8, os empreendedores de ME deverão ser designados para o 

sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável denominado 

Simples Nacional. 

Neste sistema, em relação a receita bruta alcançada no ano anterior ao ano em 

questão para tributação, é determinada a alíquota a ser paga. Conforme apresentado na 

tabela 8, a alíquota inclui todos os impostos esperados pelo setor no país. 

 A partir de 2018 entrará em vigência novas alíquotas para partilha do Simples 

Nacional, como mostra a tabela 9. Consequentemente, de acordo com a legislação, 

segundo os resultados apresentados a seguir, a empresa pagará alíquota de 5,47% no 

ano 1. No ano 2 e 3, passará a pagar a alíquota de 9,5% e no ano 4, pagará 10,7%. 

Posteriormente ao estudo da tributação, que indica a posição da empresa e sua 

respectiva alíquota utilizada na análise, promoveu-se o estudo necessário para delinear 

qual a taxa de crescimento a ser considerada para a projeção do fluxo de caixa. 

Em tais circunstâncias, foram estudadas quatro possibilidades para a definição de 

uma curva de crescimento, utilizando-se da técnica de regressão, que permite observar 

e deduzir a relação entre uma variável dependente com variáveis independentes, 

baseada nos resultados dos 10 primeiros meses de atividade da empresa. 

Através da ferramenta Excel, foram feitos os gráficos das quatro possibilidades, 

cada um com sua respectiva linha de tendência, equação do gráfico e valor do 

coeficiente de determinação (R²). Uma das formas de avaliar a qualidade do ajuste do 

modelo é através desse coeficiente. Ele indica quanto o modelo foi capaz de explicar os 

dados coletados, medindo a proporção ou a porcentagem explicada pelo modelo de 

regressão, por isso, quanto mais próximo de 1,0 (100%), mais correlato é o modelo. 

A partir da curva elaborada projetou-se os valores de receita para dezembro de 

2017 e os três anos seguintes, o que nos daria uma perspectiva do crescimento dos 

próximos 3 anos. 

A linha de tendência relativa a curva de potência teve o R² mais próximo de 1, por 

isso será utilizada no presente estudo. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_dependente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_independente
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Tabela 8: Anexo I da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

Receita Bruta em 12 meses 

(em R$) 
ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 

Fonte: Lei Complementar nº155 

 

Tabela 9: Anexo I da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$) 

1ª Faixa Até 180.000,00 4,00% – 

2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00 

3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00 

4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00 

5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00 

6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00 

Fonte: Lei Complementar nº155 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123anteriorrep12.htm#anexoi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#anexoi
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Gráfico 2: Crescimento Exponencial das Receitas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3: Crescimento Linear das Receitas 

Fonte: Elaborado pelo autor

 

Gráfico 4: Crescimento Logarítmico das Receitas 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 5: Crescimento por Potência das Receitas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A empresa possui uma capacidade para atendimento diário de 80 

pedidos. Considerando 22 dias por mês de funcionamento, a empresa dispõe 

de uma capacidade produtiva mensal de 1760 pedidos. Tendo em vista o 

menor tíquete médio mensal no ano, no valor de R$ 43,55, a empresa, em sua 

capacidade máxima, atinge no mínimo uma receita anual de R$ 919.776,40. 

Isso significa que, como mostrado no fluxo de caixa a seguir, utilizando a curva 

de potência, a receita anual não ultrapassará a capacidade operacional da 

empresa, incluindo sua estrutura física e recursos humanos e produtivos da 

atividade. 

O posterior investimento em máquinas e cozinha industrial foi feito ao 

longo do ano através das receitas mensais e capital de terceiros. Para a 

montagem das mesmas no decorrer dos dez primeiros meses de existência 

da empresa foi empregado um montante total de R$ 77.000,00. 

Com base nos dados apresentados e análises descritas, elaborou-se o 

fluxo de caixa projetado até o quarto ano de vida da empresa. 
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Tabela 10: Fluxo de Caixa projetado 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

(+) Receitas R$268.768,78 R$522.049,56 R$682.933,59 R$812.979,06 

(-) Simples Nacional R$14.701,65 R$49.594,71 R$64.878,69 R$86.988,76 

(-) Outros Investimentos R$77.000,00 - - - 

(=) Receitas Liquidas R$177.067,13 R$472.454,85 R$618.054,90 R$725.990,30 

(-) Custos Fixos R$101.712,85 R$171.278,54 R$204.259,83 R$237.241,12 

(-) Custos Variáveis R$98.478,62 R$191.282,34 R$250.231,29 R$297.880,80 

(=) Lucro Operacional 
(EBITDA) 

-R$23.124,34 R$109.893,97 R$163.563,77 R$190.868,39 

(-) Depreciação - - - - 

(=) Lucro antes do IR 
(LAIR) 

-R$23.124,34 R$109.893,97 R$163.563,77 R$190.868,39 

(-) IR - - - - 

(=) Lucro Líquido -R$23.124,34 R$109.893,97 R$163.563,77 R$190.868,39 

(+) Depreciação - - - - 

(=) Fluxo de Caixa 
Global 

-R$23.124,34 R$109.893,97 R$163.563,77 R$190.868,39 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.6 ESTUDO DE VIABILIDADE 

 

Para o estudo de viabilidade econômico-financeira foram utilizados os 

indicadores anteriormente discutidos e tidos como mais eficientes para a 

avaliação de um projeto ou uma empresa: o VPL, a TIR e o IL. Esses indicadores 

foram obtidos a partir do fluxo de caixa construído e das projeções para os três 

anos seguintes baseados na taxa de crescimento definida como mais adequada. 

O primeiro passo para calcular os indicadores mencionados acima foi a 

definição da taxa de juro “i”. Essa taxa, denominada taxa de desconto do projeto, 

é relacionada ao custo de capital investido. Nesse caso, foi definida como taxa 

de juro “i” o acumulado dos últimos 12 meses até novembro de cada ano entre 

2015 e 2017 da taxa Selic. 

Os valores da taxa Selic brasileira utilizados foram retirados diretamente 

do site da Receita Federal do Brasil e estão dispostos na tabela 11. 
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Tabela 101: Taxa Selic acumulada 12 meses até novembro (2015-2017) 

Ano Taxa Selic 

2015 12,34% 

2016 13,24% 

2017 10,11% 
  

Fonte: Receita Federal do Brasil 

 

4.2.6.1 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 

A partir da taxa Selic encontrada, calculou-se o VPL para todas as taxas 

entre 2015 e 2017. Assim, foram observados valores bem distantes de 0, 

demonstrado que, com aplicação dessas taxas ou com significativo aumento 

futuro da taxa Selic, o projeto ainda assim se manterá atrativo e viável 

economicamente. 

 

Tabela 112: VPL por Custo de Capital 

Custo de Capital (Selic) VPL 

12,34% R$ 287.743,56 

13,24% R$ 280.035,00 

10,11% R$ 308.048,83 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.6.2 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Após determinação do VPL e ainda utilizando as taxas Selic como taxa de 

oportunidade a ser comparada com a TIR, calculou-se a taxa interna de retorno 

a partir do investimento inicial e dos fluxos de caixa calculados e projetados. 

Neste contexto, encontrou-se uma TIR muito superior que qualquer Selic a ser 

considerada no intervalo destes cinco anos. 
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Tabela 13: Valores para cálculo da TIR 

Investimento 

Inicial 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

-R$ 13.955,60 -R$23.124,34 R$109.893,97 R$163.563,77 R$190.868,39 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 12: Valor da TIR 

TIR 

193,28% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.6.3 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE (IL) 

 

 Por conseguinte, ainda se utilizando dos dados anteriormente citados, 

calculou-se o IL, baseado no maior custo de capital utilizado (13,24%), que 

compara o investimento inicial ao VPL. Com isso, foi encontrado um valor muito 

superior a 1, demonstrado a viabilidade econômico-financeira do projeto. 

 

Tabela 13 Valor do IL 

IL 

21,07 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

5 CONCLUSÃO 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo a aplicação de métodos 

para a análise da viabilidade financeira de uma empresa do ramo alimentício. O 

estudo tem também o objetivo de, a partir do estudo de caso analisado, 

evidenciar a capacidade da criação de empreendimentos em detrimento da 

escassez de recursos financeiros, sendo economicamente viável e assim 

fomentar o desenvolvimento de novos negócios obtendo boa rentabilidade com 

o projeto. 

A partir dos resultados apresentados no capítulo 4, a análise financeira 

mostrou sua aplicabilidade à empresa. Os resultados e as projeções podem ser 

considerados satisfatórios para o ano de 2017 em diante. Estes resultados 

podem servir como base para futuros investimentos na própria empresa. 

Através das análises feitas neste trabalho, percebe-se que métodos de 

avaliação da viabilidade econômico-financeira podem dar uma boa estimativa 

para a viabilidade considerando os anos seguintes. 

O estudo de caso na empresa, através de reuniões e recolhimento dos 

dados financeiros junto aos seus criadores, desenvolveu o fluxo de caixa de seu 

primeiro ano, definiu a partir de taxa de crescimento definida como melhor em 

relação a empresa e seu mercado e projetou seu fluxo de caixa para os próximos 

três anos. Com isso, utilizou-se os três melhores indicadores financeiros para 

avaliação da viabilidade econômica, o VPL, a TIR e o IL. 

Através do cálculo do VPL, sendo este positivo, e uma TIR de valor 

superior ao valor da taxa de oportunidade, configurou-se um negócio que traz 

retorno financeiro para seus idealizadores. 

Com esta conclusão, constataram-se os novos mercados promissores 

que o empreendedorismo criou, e percebeu-se a capacidade do 

desenvolvimento de novas empresas mesmo em meio aos poucos recursos 

disponíveis. 
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5.2 DISCUSSÕES SOBRE AS QUESTÕES PROPOSTAS 

 

➢ Como utilizar ferramentas econômico-financeiras para determinar a 

viabilidade de um empreendimento? 

 

O presente estudo desenvolveu e descreveu a metodologia necessária 

para realização de um estudo de viabilidade, através da realidade da empresa 

hoje e no passado, baseando-se em indicadores confiáveis e que tragam 

respostas sobre o futuro. 

 

➢ Qual a viabilidade econômico-financeira na implantação de um 

empreendimento do ramo alimentício em sua região? 

 

A partir da análise realizada no estudo de caso, constatou-se através da 

microempresa que, em termos de oportunidade e retorno financeiro, ela obteve 

a capacidade de gerar resultado de forma bastante expressiva e consistente. 

Desta forma, evidenciou-se que, apesar das limitações por parte do baixo 

investimento, a empresa demonstra sua capacidade de sobrevivência financeira 

sendo economicamente viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, Carlos Alexandre Camargo de; NETO, José de Paula Barros. 

HEINECK, Luiz Fernando Mahlmann Heineck. Avaliação Econômica de 

Empreendimentos Imobiliários Residenciais: Uma Análise Comparativa. XXVIII 

encontro de Engenharia de Produção. Rio de Janeiro, 2008 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Uma proposta metodológica para o cálculo do custo 

de capital no Brasil. Revista de Administração. São Paulo, v.43, n.1, p.72-83, 

jan./fev./mar. 2008. 

 

BARBIERI J. C., ÁLVARES A., MACHLINE C. Taxa Interna de Retorno: 

controvérsias e interpretações. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e 

Sistemas – Ano 2, vol. 5, out-dez/07, p. 131-142. 

 

BORDEAUX-RÊGO, Ricardo. Viabilidade econômico-financeira de projetos. 3ª 

ed. – Rio de Janeiro. Editora FGV, 2010. 164 p. 

 

BRASIL. Lei complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. Altera 

dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá 

outras providências. 

 

BRASIL. Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016. Altera dispositivos 

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras 

providências. 

 

CASAROTTO FILHO, Nelson C.; KOPITTKE, Bruno H. Análise de 

Investimentos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2008 

 

CLEMENTE, Ademir, et al. Projetos empresariais e públicos – São Paulo. Atlas, 

1998. 

DANTAS, Antônio. Análise de investimentos e projetos aplicados à pequena 

empresa. Brasília: Universidade de Brasília, 1996. 



40 

 

 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e 

gestão. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

LIMMER, Carl Vicent. Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e Obras. 

Rio de Janeiro: JC, 1997. 225 p. 

 

MOSIMANN, Clara Pellegrinello; FISCH, Sílvio. Controladoria: Seu Papel na 

Administração de Empresas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

NEWNAN, Donald G; LAVELLE, Jerome P. Fundamentos da engenharia 

econômica. Rio de Janeiro: JC, 2000. 

 

PADOVEZE, Clovis Luís. Controladoria Básica. São Paulo: Pioneira Thompson 

Learning, 2004. 

 

SILVA M., FONTES A. Discussão sobre os critérios de avaliação econômica: 

valor presente líquido (vpl), valor anual equivalente (vae) e valor esperado da 

terra (vet). Revista Árvore, Viçosa-MG, v.29, n.6, p.931-936, 2005. 

 

SOUZA, Acilon B. Projetos de Investimento de Capital: Elaboração, Análise e 

Tomada de Decisão. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

ZDANOWICZ, José Eduardo. Planejamento Financeiro e Orçamento. 4. Ed. 

Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 135 p. 


