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RESUMO 

 
Este trabalho objetivou-se em proporcionar uma referência metodológica na condução 
dos estudos de viabilidade de projetos de investimentos. Reconhecendo as 
especificidades das diversas áreas dentro da organização, estabelecer normas para 
a elaboração desses estudos de modo a permitir a análise uniforme de oportunidades 
de investimentos, abordar a metodologia de análise empresarial de projetos, 
parâmetros para análise e descrevendo os métodos adotados na avaliação de 
projetos de investimento. São apresentados e discutidos os principais indicadores 
econômicos de avaliação de projetos com seus pontos negativos e positivos. Este 
estudo ainda demonstra o quanto é importante conhecer os processos, mostrando 
que realizado de forma correta, as chances de se obter sucesso no crescimento e 
desenvolvimento da instituição aumentam de forma significativa. 
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ABSTRACT 

This work was aimed at a methodological research in the conduction of feasibility 
studies of investment projects. Recognizing the specificities of the various areas within 
the organization, it establishes standards for the preparation of studies in order to allow 
a uniform analysis of investment opportunities. It covers the methodology of business 
analysis of projects, parameter for analysis and description of the methods adopted in 
the evaluation of investment projects. The main economic indicators for evaluating 
projects with their negative and positive points are disclosed and discussed. This study 
further demonstrates how important it is to know the processes, showing what is done 
correctly, as chances to succeed in the growth and development of creativity in a 
meaningful way. 
 

Key-words: Cost; Investment analysis; Development; Indicators 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos empreendimentos que são gerenciados por empresários sem 

experiência apresentam uma enorme dificuldade em identificar e utilizar os fatores que 

influenciam diretamente no sucesso no negócio. De acordo com o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, cerca de 25% dos empreendimentos não 

completam um ano de vida, sendo que os principais fatores, para este número é a 

incapacidade de gestão e falta de planejamento (SEBRAE,2016). 

A análise de projeto de investimento é um processo no qual reuni e organiza 

informações técnicas, econômicas, legais e financeiras, anexadas em um relatório 

denominado Análise de Projetos de Investimentos, utilizado pela alta administração 

na tomada de decisão referente a novos investimentos. 

Projeto de investimentos, para uma organização, pode ser definido com 

aplicação de recursos com a intenção de gerar um valor futuro para os acionistas e 

sócios, seu foco está voltado nos projetos relacionados à principal atividade da 

empresa. 

Com isso está pesquisa tem como finalidade apresentar por meio de revisão 

bibliográfica a importância de identificar e analisar os principais fatores para a 

implantação de projetos de investimentos e conhecer o mercado no qual deseja 

investir, contribuindo para investimentos seguros, devido à fragilidade do mercado, 

investir de forma correta e aumenta a possibilidade de se torna uma empresa de 

sucesso. 

Muitos empreendedores apresentam grandes dificuldades em manter seus 

negócios com uma vida saudável no mercado. Muitos desses empreendedores não 

realizam as análises e precauções básicas e necessárias para investir em um novo 

projeto. 

Outro fator que influência diretamente na falência de uma empresa é a 

inexperiência na área escolhida para atuação, gerando perda do valor investido e 

endividamento precoce. 

Diversas pessoas buscam novos investimentos diariamente, a decisão de 

investir em novos projetos é algo muito importante e deve ser tomadas com base em 

dados reais, pois terá influência direta no futuro econômico do empreendimento. 
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É preciso conhecer todos os riscos que envolvem o investimento desejado, 

assim buscando formas que evitar ou minimizar os mesmos. 

Estar atento ao a situação do mercado no qual deseja realizar o investimento 

também e de grande importância, assim pode se ter uma ideia da sua situação, este 

pode ser um parâmetro positivo para tomada de decisões. 

Entender os riscos que o investimento apresenta são fundamentais para buscar 

estratégias para atingir o êxito no projeto, assim traçando estratégias que visam 

melhores resultados e minimizando as chances de fracasso precoce. 

O tema escolhido tem como objetivo apresentar a empreendedores e 

investidores, a importância de analisar e conhecer o mercado no qual deseja investir, 

contribuindo para investimentos seguros, devido à fragilidade do mercado, investir de 

forma correta e segura aumenta a possibilidade de se torna uma empresa de sucesso. 

Diversas empresas ainda não fazem um estudo para entender a viabilidade de 

um investimento, ignorando a importância desta análise e os seus dados, que se tem 

como foco o sucesso na tomada de decisão, assim acabam aplicando o capital em 

um investimento inseguro e que não gera o retorno esperado, com grandes chances 

de se torna um investimento com retornos negativos. 

Com base nas informações expostas, pretende se realizar uma revisão 

bibliográfica a fim de responder a seguinte pergunta: 

Quais os fatores determinantes para o sucesso de um projeto de Investimento? 

O objetivo geral desta pesquisa é determinar os principais fatores para a 

tomada de decisão sobre a implantação de um projeto de investimento. Tendo como 

objetivos específicos: Revisar as bibliografias que envolvem analise de investimentos; 

indicar e analisar os fatores determinantes para a implantação de um projeto de 

investimento; identificar a participação de capital de terceiros no projeto.·. 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma revisão de Literatura, 

utilizando se diversos materiais para conclusão foram utilizados as seguintes 

bases de dados (Livros, internet, revistas, artigos) “Scielo”, “Google Acadêmico”, 

“Sibi”, “Google Books”, ”Scirus”. “As palavras chaves utilizadas na busca foram: 

“Investimentos”, “Planejamento”, “Empreendedores” e “Projetos”“. 
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2 ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS 

 

A análise de projeto de investimento é um conjunto de informações técnicas, 

econômicas, legais, tributarias, financeiras e meio ambiente, apresentadas através  

De um documento, utilizado na Companhia pelos Gestores no processo de 

tomada de decisão em novos projetos de investimentos.   

Segundo Bischoff (2013) projeto de investimentos é aquele no qual o fluxo de 

caixa apresenta fluxos iniciais negativos (representa investimento realizado) e os 

fluxos positivos (representam o retorno deste investimento). 

Empresas cujo capital é aberto, tem a responsabilidade de conservar a 

crescimento e a rentabilidade de seus acionistas. As análises de seus investimentos 

devem buscar o lucro, sem deixar de lado suas responsabilidades sociais. 

De acordo com (SANTOS, 2001) pode se definir como projetos de 

investimentos, todo capital aplicado em um determinado investimento no qual seu 

objetivo é obter um retorno econômico. 

A análise empresarial visa calcular o impacto de um projeto no resultado da 

companhia.  Sendo necessário conhecer todos os benefícios e custos gerados com 

sua execução. Esses itens, dispostos no horizonte temporal de influência do projeto, 

formam o que se denomina fluxo de caixa do projeto. 

 

2.1 FLUXO DE CAIXA 

 

Mesmo com toda complexidade e diferença apresentada em cada projeto, 

todos eles podem ser representados por um fluxo de caixa, ou seja, entradas e saídas 

de capital.  Padoveze (2010) afirma que o fluxo de caixa apresenta um elevado grau 

de importância na administração da empresa. 

Já para Frezatti (1997) para que se obtenha um retorno positivo do fluxo de 

caixa, é preciso que se tenha o maior número de informações possível e que todas 

estejam o mais próximo possível do real, assim se torna possível a tomada de decisão. 

Para Puccini (2011) Fluxo de caixa defini se como um breve processo de troca 

entre dinheiro entrando e dinheiro saindo no caixa de uma empresa. 
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De acordo com OLIVO (2013) a análise de investimento apresenta diferenças, 

entre conceito de lucro e conceito contábil. Porem as principais técnicas de análise de 

investimentos se baseia no conceito de fluxo de caixa. 

         Santos (2001) afirma que para que seja possível realizar a análise econômica 

de um projeto de investimentos, os dados de entrada e saída são apresentados no 

formato de um quadro cujo nome é fluxo de caixa. 

Segundo Silva (2005) o fluxo de caixa tem como objetivos planejar 

investimentos, controlar as receitas, analisar as despesas dentro de um determinado 

período pré-definido. 

Silva (2005) com base nas informações obtidas através desta ferramenta pode 

ser estudado a possibilidade de investimentos, as mudanças na saúde financeira da 

empresa e as opções de aplicar o lucro obtido. 

Olívio (2013) destaca que o fluxo de caixa utiliza sempre o princípio de caixa 

levando em consideração os valores apenas quando pagos ou recebidos. Permitindo 

uma comparação mais justa com outras opções de investimentos. 

Para Santos (2001) fluxo de caixa é uma ferramenta de planejamento cujo 

objetivo é apresentar estimativas do caixa da empresa em um determinado período à 

frente. 

De acordo com Huhnen (1996) o fluxo de caixa é uma ferramenta com 

finalidade de controlar entradas e saídas financeiras de uma empresa. A 

representação do fluxo de caixa geralmente é representada através de um diagrama 

de flechas. As flechas para cima representam entradas financeiras e as flechas para 

baixo representam as saídas financeiras (MARION, 1998). 

O objetivo principal do fluxo de caixa é facilitar o acompanhamento e 

visualização da movimentação financeira da empresa (GONÇALVES, 1999). 

Com isso não é possível realizar a comparação de valores em diferentes datas, 

isso significa que não é viável comparar valores em datas diferentes, e sim, mover os 

valores a serem comparados para a mesma data (HUHNEM, 1996). 

Segundo Silva (2005, p. 12) “através dessas demonstrações, podem ser 

analisadas as alternativas de investimentos, os motivos que ocasionaram as 

mudanças da situação financeira da empresa, as formas de aplicação de lucro gerado 

pelas operações”. 
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Para Wbatuba, Fortes e Treter (2004) não é possível obter informações com o 

grau de precisão necessária para se conhecer o lucro e custos da empresa pelo fato 

de sua demonstração ser feita pelo processo de caixa. 

O quadro abaixo apresenta o esquema geral do demonstrativo do fluxo de 

caixa. 

 

Quadro 04: Esquema de entradas e saídas de caixa 
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E 

N 

T 

R 

A 

D 

A 

S 

Das Operações 

Recebimento de vendas 

Dividendos de participações 

Receitas financeiras líquidas 

Outras receitas (aluguéis, comissões etc.). 

Dos Financiamentos 

Integralização de capital, em dinheiro. 

Empréstimos diversos 

Reservas de Capital (em dinheiro) 

Dos Investimentos 

Venda de outros valores do ativo 

Lucro na venda de outros valores do ativo 

 

 

S 

A 

Í 

D 

A 

S 

Das operações 

Despesas financeiras líquidas 

Pagamento de despesas 

Pagamento de compras 

Dos financiamentos 

Pagamento de empréstimo 

Pagamento de juros e outros ônus financeiros 

Pagamento de dividendos 

Dos Investimentos 

Aquisição de outros valores do Ativo 

Aplicação em Ativo Diferido 

Fonte: Reis (2003, p. 239) 

Enfim, por mais complexos e diferentes que sejam os projetos a serem 

analisados, todos eles podem ser representados por um fluxo de caixa. Sendo 

possível tomar decisões com base nas informações coletadas através desta 
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ferramenta. Fornecendo aos gestores dados para organizar, planejar e reorganizar os 

recursos financeiros direcionados para os investimentos desejados. 

 

2.1.2 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 

“A Taxa Mínima de Atratividade é a taxa requerida como a taxa mínima de juro 

que a empresa exige para aceitar um projeto, conhecida também como custo de 

oportunidade” (LAPPONI, 2007, p. 37). 

Segundo Santos (2001, p. 153) essa taxa “é específica para cada empresa e 

significa a taxa de juros mínima aceitável quando ela faz um investimento ou a taxa 

de juros máxima a pagar por um financiamento”. 

De acordo com Santos (2001, p. 154) “a TMA de uma empresa é um parâmetro 

permanente e não é afetado pelas mudanças conjunturais do ambiente econômico 

onde ela atua”. 

Segundo Puccini (2011) por ter um grau de influência significativo no resultado, a TMA 

se torna um dos principais parâmetros para avaliação de um projeto. 

Portanto a TMA é definida como a taxa de desconto que exige o retorno mínimo 

do projeto em análise, em função do seu risco de mercado, de modo a assegurar a 

remuneração do capital próprio e do capital de terceiros. 

 

2.1.3 Custo médio ponderado de capital (CMPC) 

 

Para Assaf Neto (2003, p. 366) “[...] representa a taxa de atratividade da 

empresa, que indica a remuneração mínima que se deve ser exigida na alocação de 

capital, de forma a maximizar seu valor de mercado.”. 

Frezatti (1998, p. 7) explica que o CMPC e “composto pela ponderação dos 

recursos que financiam as operações da organização, tantos recursos próprios como 

de terceiros”. E “quanto aos recursos próprios [...] são considerados a luz do risco 

existente, sendo que o retorno deve recompensar o investidor pelo risco incorrido, 

diferenciado por meio do beta apurado”. 

Para Damodaran (2002) a melhor definição para custo médio ponderado de 

capital é a análise de todos os custos que envolvem o financiamento da empresa.  
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Para Ross, Westerfield e Jaff (1997), deve se utilizar a formula abaixo para se 

calcular a taxa de CMPC: 

 

 

 

 

CMPC: taxa de custo médio ponderado do capital; 

Tc: alíquota do imposto de renda e da contribuição social da pessoa jurídica;  

E: valor do capital próprio da empresa (em R$);  

D: valor do capital de terceiros da empresa (em R$);  

V: E + D (valor do capital total, em R$);  

E / V: proporção do capital próprio sobre o financiamento total da empresa (em 

valores);  

D / V: proporção do capital de terceiros sobre o financiamento total da empresa; 

Re: coeficiente ou taxa de custo do capital próprio (CAPM);  

Rd: coeficiente ou taxa de custo do capital de terceiros.  

Portanto, o custo médio ponderado de Capital (CMPC) é o método utilizado 

para calcular o investimento realizado nas empresas. De modo a assegurar a 

remuneração do capital próprio e do capital de terceiros. 

 

2.1.4 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O valor presente líquido é a soma algébrica dos custos e dos benefícios líquidos 

do projeto durante sua vida econômica. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), 

VPL defini se como o valor de entrada (futuro) menos o valor de saída para 

investimentos.  

Segundo Bruni (1997) “o valor presente líquido (VPL) representa a diferença 

entre os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente pelo custo de oportunidade 

do capital e o investimento inicial”. 

 

Santos (2001, p.155) afirma que: 
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O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido, 

sendo, portanto, um valor monetário que representa a diferença entre as 

entradas e saídas de caixas trazidas a valor presente. É efetuado com a 

utilização da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) da empresa como taxa de 

desconto. 

 

Para Lapponi (2007, p. 132), “o VPL do projeto com prazo de análise n, custo 

inicial I na data zero, os retornos gerados FC1, FC2, FC3..., FCn e a taxa K são obtidas 

com a expressão”:  

 

 

 

Santos (2001, p. 156) destaca que:  

Quando o Valor Presente Líquido (VPL) é maior do que zero, significa que o 

investimento é vantajoso, pois existe lucro econômico, já que o valor presente 

das entradas de caixa é maior do que o valor presente das saídas de caixa. 

Também indica que a taxa interna de retorno do projeto é maior que a TMA 

da empresa. Se for igual a zero, o investimento está numa situação de 

indiferença, pois o valor presente das entradas de caixa é igual ao valor 

presente das saídas de caixa. E para um VPL menor que zero, conclui-se que 

o investimento não é economicamente atrativo, pois o valor presente das 

entradas de caixa sendo menor do que o valor presente das saídas de caixa 

significa a existência de prejuízo econômico.  

 

Enfim, o VPL positivo significa que a atualização dos benefícios supera a dos 

custos estimados, e seu montante representa o montante que a empresa estará 

agregando ao seu patrimônio ao realizar o projeto, em comparação à sua não 

realização, ou seja, é o ganho esperado adicional à remuneração obtida pela 

aplicação dos recursos à TMA. 
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2.1.5 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

TIR é a taxa de retorno implícita no fluxo de caixa, que só depende da relação 

entre os valores positivos e negativos, a qual iguala esses desembolsos aos 

embolsos, isto é, torna o VPL=0. 

Segundo Santos (2001) a TIR pode ser definida, como o retorno que um 

determinado investimento gera. 

Já para Ross, Westerfield e Jaffe (2002) o TIR é o principal responsável por 

projetos no qual o VPL é nulo. 

A TIR é considerada uma média que está ligada diretamente a vida econômica 

deum projeto, sendo sempre definida em medidas anuais. Pode se obter está taxa 

através da equação abaixo: 

 

 

É importante lembrar que o TIR não sofre nenhum tipo de alteração durante o 

projeto (Início, meio e fim). 

MOTTA (2011) afirma que a TIR tem como principal característica medir a 

lucratividade de um investimento dentro de um determinado tempo, tendo influência 

direta na anulação do VPL. 

A TIR, aplicada de forma isolada, não apresenta benefícios ou atratividade no 

investimento, sem a opção de ser utilizada de forma individual como ferramenta para 

seleção de investimentos. 

Pode se concluir, quando a Taxa Mínima de Retorno for menor que a Taxa 

Interna de Retorno, o considera se o investimento lucrativo e vantajoso. Porém se a 

TIR for menor que a TMA, o investimento é considerado inviável, pois não apresenta 

suprira o custo do investimento. 
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2.1.6 Índice de Lucratividade (IL) 

O índice de Lucratividade (IL) é definido como o indicador responsável por 

apresentar a quantidade que um determinado investimento gera de VPL, ou seja, é 

uma ferramenta que mostra a lucratividade do projeto. 

Brizolla (2008) afirma que o índice de lucratividade é todo lucro após descontar 

todas as despesas e custos dentro de uma determinada atividade. 

Segundo Kassai et al (2000), o IL possui como característica analisar o grau de 

aceitação de um projeto, sua medida está diretamente ligada ao fluxo de caixa 

positivo, já para os caixas negativos usa se o TMA. 

Já Groppelli; Nikbakht (2002), afirma que o índice de lucratividade é um meio 

de se constatar e fazer um comparativo entre o valor do investimento e o valor 

presente das entradas futuras. 

Para Braga (1995), o índice tem como finalidade calcular o retorno gerado por 

um investimento realizado pela organização. 

Hisrich et al. (2014), define lucratividade como a habilidade de transformar 

investimentos em lucro. 

Padoveze (2012) atribui que o índice de lucratividade pode ser definido como 

lucro, são valores positivos gerados, através de simples vendas efetuadas. 
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3 PARÂMETROS PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

Para se realizar uma análise de projetos segura e objetiva, é preciso utilizar os 

parâmetros corretos, levando em conta os processos do fluxo de caixa e seus 

principais indicadores. Os parâmetros apresentados a seguir são sugestões para se 

obter uma análise segura nesta etapa do projeto. 

3.1 VIDA ECONÔMICA E VIDA ÚTIL 

Pode se definir a vida econômica do projeto como um determinado período de 

tempo, no qual o projeto dará retorno e benefícios positivos, dentro de uma previsão. 

A Vida Econômica sofre influência de diversos fatores, são eles: tributos, mercado, 

grau de competição entre empresas, novas tecnologias, diversidade ambiental e 

previsões indefinida de custos futuros. 

A vida econômica sofre alteração de acordo com os projetos. Dentro de projetos 

pequenos pode ser menor que a vida útil, em outras situações ela pode ser maior 

(neste caso é preciso se atentar a custos extras com equipamentos ou outras 

questões do projeto). 

Para Ravazolo (2013), vida econômica pode ser definida como todos os custos 

que a organização utiliza para permanência de um projeto em seu perfeito andamento. 

Nascimento (2013) conclui que a vida econômica como o tempo no qual o bem 

é utilizado, produzindo com o menor custo possível para a organização. 

Vida útil pode ser definida como o tempo em que um equipamento ou projeto 

está em condições de operação. Este período está ligado diretamente com sua forma 

e intensidade de uso das habilidades do profissional e da qualidade dos equipamentos 

que o compõe. 

Nascimento (2013) define vida útil como o período em que o item realiza suas 

atividades e funções dentro do que se é esperado. A vida útil está ligada diretamente 

como é realizada a manutenção do bem. 

A vida econômica e a útil de um projeto são pontos básicos e suas formações 

são de responsabilidade da Área de Novos Negócios que junto com o departamento 

de estratégia corporativa desenvolvem os novos projetos e cuidam dos projetos 

atuais. 
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3.2 INVESTIMENTOS 

Investimento dentro de um projeto significa o somatório de todos os valores 

investidos para sua execução e finalização, tais como: estudo de viabilidade, serviços 

de engenharia, despesas administrativas, equipamentos, mão de obra entre outros, 

variando de acordo com o tipo de projeto e área de atuação. 

Orsales (2014) define investimento como todos os valores aplicados em um 

determinado empreendimento, com a expectativa de se obter um retorno do valor 

investido. 

Já Berti e Berti (2010), afirma que investimento é o valor aplicado para se obter 

um ativo, que por sua vez tem como objetivo fornecer ao investidor um retorno 

financeiro positivo. 

Para Santos (2001), todo investimento está ligado a toda e qualquer aquisição 

dentro do projeto, seja ele mão de obra, tecnologia ou equipamentos.  

Segundo Lins e Silva (2005), todos os valores aplicados dentro do período de 

execução do projeto, são definidos como investimentos. 

Brasil (2002), afirma que existem diversos modalidades de investimento, porém 

destaca os três principais (regular planejado e por demanda).  

Antes de realizar qualquer tipo de investimento, se faz necessário analisar os 

pontos envolvidos nesta etapa, ciente que qualquer decisão tomada de forma 

equivocada, pode gerar grandes perdas e comprometer o futuro da organização. 

 

3.2.1 Valor Residual 

 

O valor residual pode ser definido como o valor de um determinado 

investimento que sofre desvalorização ao final de sua vida. 

Motta e Calôba (2009) definem o valor residual como o valor que se tem como 

pretensão de receber após a execução ou venda de um serviço ou equipamento. 

É o valor obtido pela empresa ao concluir a venda de uma ação, após o 

pagamento de todos os impostos envolvidos, para ativos com características de fim 

de uso. (AFIX, 2014). 

Se o projeto apresentar vida econômica superior ao tempo de depreciação dos 

demais bens envolvidos, não há necessidade de se realizar ajuste no valor residual. 
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3.2.2 Depreciação 

 

A depreciação é uma forma de se acompanhar a perda do valor, possivelmente 

contábil. Este valor é inserido no fluxo de caixa a fim de abater o lucro tributável. 

No Fluxo de caixa, a depreciação não representa uma despesa, por isso não 

se deve lançá-la como um custo, mas como um benefício, pois pode ser usada no 

cálculo do IR. 

Para Filho e Kopittke (2010), a principal definição para depreciação é a queda 

do valor de um produto ou de um investimento, seja por dano ou redução da vida útil. 

Já para Souza e Clemente (2001) a depreciação é um meio utilizado pela 

contabilidade de observar o desgaste de maquinários e equipamentos. 

A melhor forma de definir depreciação é a perda de valor por mau uso, ações 

da natureza, desgastes. (Lenza, 2011). 

Segundo Motta (2009), todos os custos sem geração de despesas podem ser 

considerados uma depreciação, tendo seu abatimento direto no lucro, sendo aplicado 

ao imposto de renda. 

Conforme Higuchi e C. Higuchi (2002), a depreciação desempenha uma 

importante função dentro da organização, baseada em suas informações é possível 

medir e controlar o desgaste dos bens. 

 

3.3 Custos e Despesas 

 

Existem diversas ferramentas utilizadas para o controle e resultados de uma 

empresa, porem o controle de custos e despesas apresentam um grande índice de 

informações precisas. 

Schier (2006) define custo como todo valor utilizado para a comprar de produtos 

ou não de obra visando à criação de novos produtos ou serviços. 

Para Bruni (2010) custo é todo o valor investido na criação de um produto novo, 

define despesa como todos os valores utilizados para manter ou vender um 

determinado produto. 
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De acordo com Marion (2009) custos está relacionado com a criação e 

produção de um novo produto, e despesas ele coloca como os custos com a área 

administrativa da empresa. 

Já Neto (2012), afirma que os custos por serem diretos possuem uma facilidade 

em sua identificação, possui ainda duas características diretos e indiretos. 

Marques (2004) conclui que os custos diretos não possuem relação direta com 

a demanda de produtos como, por exemplo: aluguel da unidade. Diferente do custo 

indireto que está ligado ao número de produtos produzidos. 

 

3.3.1 Custos Operacionais 

 

São todos os custos ligados diretamente ao processo produtivo. Os custos fixos 

são aqueles que acumulam o fluxo de caixa sem qualquer relação com a demanda na 

produção. Já os custos semifixos, estão ligados diretamente à oscilação da produção. 

Ehrhardt e Brigham (2010) afirmam que todas as despesas ligadas diretamente 

à manutenção, departamento administrativos, produção estão ligadas diretamente 

aos custos operacionais. 

(Custos operacionais são aqueles ligados diretamente a operação dos 

investimentos Casarotto Filho e Kopittke, 1996). 

Casarotto Filho e Kopittke (1996), afirmam ainda que os custos operacionais 

possuem um papel fundamental e de grande importância para a empresa. 

Para Padoveze (2010), as despesas estão ligadas diretamente ao processo de 

produção e de vendas dos produtos, possui também ligação com a área administrativa 

da indústria. 

Alieve (1999) define despesa como todos os valores utilizados para a execução 

de uma atividade, voltada para diversas áreas: comercial, administrativa, marketing, 

financeira dentre outras. 

Assim pode se concluir, que custo operacional são todos os valores utilizados 

para uma determinada atividade da empresa, tendo relação com custos e despesas. 
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3.3.2 Overhead 

 

Conhecidos também como “Custos Indiretos” esses custos são relativos às 

etapas envolvidas no projeto, sem vínculo direto com a produção, mas que utiliza mão 

de obra, matéria prima, recursos financeiros entre outros. Alguns exemplos: Todos os 

custos ligados ao investimento, custo com a administração. Há itens do overhead não 

ligado ao projeto, ex: (Salário do Diretor Comercial da Empresa), não deve ser 

vinculada a análise do projeto, caso o projeto não seja realizado, aquele custo 

permanecera. 

Wernke (2005) define o overhead como todos os gastos que a organização 

utiliza para operar, sem vínculo com produtos específicos. Um exemplo de custo 

indireto é o gerente da unidade fabril e o aluguel da instalação, ou seja, estão ligados 

de forma indireta ao produto. 

Custos que não possuem relação direta com um produto ou mão de obra 

específica, ou seja, estes custos estão ligados diretamente à produção ou execução 

de mais de um produto ou atividade. (DUTRA, 2003) 

Segundo Leone (2008, p.59) os custos indiretos estão relacionados com o 

benefício de um modo geral da produção, não tendo vínculo com um determinado 

produto. 

Para Padoveze (2003) “são os gastos que não podem ser alocados de forma 

direta ou objetiva aos produtos ou a outro segmento ou atividade operacional; ”. 

Bruni & Famá (2004, p.31) afirmam que os custos indiretos “necessitam de 

aproximações, isto é, algum critério de rateio, para serem atribuídos aos produtos”.  
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4 UTILIZAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS 

 

Existem diversas formas de se obter recursos para a conclusão de um projeto, 

a principal forma é através de terceiros. As principais formas são: Leasing, Débito 

Conversível, Financiamento Corporativo, Project Finance e Parcerias. 

 

4.1 FINANCIAMENTO CORPORATIVO 

 

Define se como um processo de financiamento convencional, no qual todos os 

processos realizados ficam registrados no balanço da Empresa, na qual o financiador 

recebe garantias corporativas como forma de assegurar o seu investimento. 

Inicialmente o financiamento corporativo se divide em duas formas, patrimônio 

e dívida. Porém existem diversas formas de financiamentos dentro de cada uma das 

formas citadas (BREALEY; MYERS; MARCUS; 2003). A fonte de patrimônio está 

ligada diretamente ao capital próprio da empresa, destacando a criação de ações e 

financiamento interno. Já o recurso de dívidas, está ligado diretamente aos recursos 

de terceiros através de empréstimos. 

Para (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 1998), ações são nada mais que 

propriedades da organização. No modo popular, uma ação define a participação de 

seu proprietário sobre uma determinada porcentagem da empresa. As ações são 

divididas em duas em duas (Preferencial e Ordinária). As ações preferenciais 

fornecem alguns benefícios ao seu titular, porem geralmente não possui direito a 

votações, assim se torna uma opção para os empresários em conseguir investimentos 

sem abrir mão do controle da empresa. 

 

4.2 LEASING 

 

É um processo no qual se cede um bem geralmente por locação/arrendamento 

em troca de um valor. No processo de aluguel o proprietário tem como objetivo manter 

e conserva o seu bem até o fim do contrato, no processo de leasing existe a 

possibilidade de incluir uma clausula que permite a compra do bem no final do 

processo. 
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É possível definir leasing, como um processo de financiamento no qual vincula 

a compra de um determinado bem, na qual o bem fica sobe direito do ofertante até o 

final do contrato, após este processo o bem passa a ser do contratante de forma 

definitiva, mediante pagamento de um valor acordado em contrato. 

Já Di Agustini (1995), ressalta que no processo de leasing, a empresa cedente 

repassa todas as despesas para a contratante, ou seja, ela é responsável pela 

manutenção, reparo e conservação. 

Para Casarotto (2008) existem diversas fontes de financiamento, porem a mais 

indicada e interessante é a Lease-back, no qual após a sua utilização o contratante 

adquire o bem direto do cedente. 

O processo de Lease-back, é destinado para PJ, processo geralmente 

realizado entre empresas B2B. 

O cedente realiza a venda de seu bem, visando à aquisição de receitas. Para 

Di Agustini (1995), o lease-back está ligado diretamente ao leasing financeiro, em que 

o cedente é também o arrematante. 

Segundo Rizzardo (2009), no processo de lease-back, o contato entre cedente 

e contratante não é direta, pois o mesmo vende a fim de conseguir capital, neste 

processo o pagamento é feito no ato. 

Para a legislação brasileira, o processo de leasing não possui características 

de um empréstimo, assim o mesmo não está presente do cálculo do endividamento. 

Os pontos principais que diferenciam o leasing dos demais financiamentos 

estão na área fiscal. 

No Brasil, é permitido que seja feita a dedução total dos valores devidos nos 

cálculos do IR. Já no processo de financiamento, só e permitido a dedução de imediato 

dos juros. Se for um bem sua dedução ocorre ao longo de sua depreciação. 

 

4.3 DÉBITO CONVERSIVEL 

 

É uma opção de financiamento, onde normalmente os credores possuem a 

opção de transforma debentures em ações da empresa, porem de acordo com as 

condições e prazos estabelecidos no período de emissão das mesmas. Por existir 

está opção de troca, os juros envolvidos geralmente são menores, em alguns casos 

eles chegam à metade dos financiamentos cujos não possuem a opção de conversão 
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em ações. Outra vantagem é que neste processo os contratos possuem menos 

cláusulas restritivas. 

Gitman (2001), afirma que todas as condições acordadas, devem estar 

devidamente definidas na escritura de emissão, e deve se ainda ser registrada em um 

cartório. 

Ainda de acordo com Gitman (1997), debêntures são emitidos exclusivamente 

por empresas privadas de capital aberto, que possuem projetos para pagamentos de 

títulos e juros, com taxas e datas pré-definidas. 

Ferreira (2005) define debentures como um título de renda fixa, no qual está 

entre os principais métodos negociáveis no mercado financeiro. 

Assaf Neto (2011) ressalta que dificilmente este título é negociado na bolsa de 

valores, geralmente suas negociações ocorrem no chamado mercado de balcão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho de revisão bibliográfica, foram abordados os principais fatores 

para a tomada de decisão sobre a implantação de um projeto de investimento, todos 

os itens apresentados contribuíram de forma positiva e foram de extrema importância 

para se atingir o objetivo geral e os objetivos específicos propostos. Buscando 

apresentar alguns dos principais pontos a serem analisados antes de iniciar um novo 

investimento ou ampliação de investimento já existente. 

Primeiramente foram abordados os principais métodos utilizados na avaliação 

de projetos de investimentos entre eles o TIR e VPL. A forma que cada um se 

apresenta dentro da companhia, levando em conta o seu grau de importância nas 

decisões tomadas pelos gestores, assim apresentado os pontos indispensáveis em 

cada etapa e os resultados que esperam ser obtidos.  

Os itens apontados anteriormente estão ligados diretamente à análise de 

investimento, pois apresentam informações precisas que contribuem para a escolha 

de investimentos que podem geram resultados benéficos para a empresa, levando em 

conta todas as etapas e condições de cada projeto. 

O valor gerado por um determinado projeto para a organização na data zero é 

representado pelo Valor Presente Líquido. Isto ocorre, pois, este item está ligado 

diretamente às entradas e saídas dos valores de caixa do projeto. 

A Taxa Interna de Retorno representa o grau de retorno que o projeto de 

investimento rende, sempre levando em consideração todas as entradas e saídas de 

caixa que estão ligados a ele apresentando facilidade na sua interpretação. É também 

é a taxa que zera o valor presente líquido do projeto.  

Outro fator importante apresentado foram as principais formas de se obter 

capital para a realização do projeto, podendo se observar as vantagem e 

desvantagem de cada uma delas, além disso, foi possível observa o impacto que cada 

uma pode vir a gera sobre o projeto. Entendo os riscos envolvidos e qual a melhor 

opção para cada tipo de situação, sempre visando à obtenção de lucro para a 

empresa. 

O trabalho apresentado levou em consideração apenas fatores que influenciam 

diretamente a saúde financeira da empresa em processos de investimentos. 

Recomenda-se que com base nas informações apresentadas nesse estudo, sejam 
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analisadas as condições tributarias e análise de riscos para projetos de investimentos, 

com isso será possível obter um cenário completo e mais detalhado. 
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