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Resumo 

A situação financeira corrente das empresas no Brasil, bem como o cenário econômico atual, 
com suas incertezas, complexidade e dinamismo, faz com que processos de geração de dados 
e analises cada vez mais precisas sejam demandadas e empregadas no sentido de entender 
qual a melhor opção na hora de iniciar um projeto ou realizar um investimento. Em se 
tratando do ambiente de negócios, mais especificamente da área de Projetos, processos cada 
vez mais bem elaborados e confiáveis se fazem necessários no âmbito da tomada de decisão 
quanto á viabilidade dos mesmos.  Métodos sempre mais robustos de Análise de Viabilidade 
Econômico-financeira estão presentes nas instituições e empresas, e mais do que nunca se 
fazem necessários frente aos múltiplos fatores de instabilidade de mercado, o que pode 
facilmente deteriorar os resultados de projetos e torna-los não lucrativos, ou até mesmo 
fracassados, fazendo com que as empresas percam enormes quantidades financeiras, prestigio, 
posição estratégica de mercado e até mesmo entrem em processos de turn-over, downsizing 
ou até falência.  Motivado pelo interesse em entender melhor este processo bem como aplicar 
os conhecimentos adquiridos ao longo da minha experiência profissional, apresento como 
tema deste trabalho o desenvolvimento de uma ferramenta para Análise de Viabilidade de 
Projetos, com forte foco em Análise de Riscos e Análise de Sensibilidade, a qual busca 
proporcionar ao investidor a segurança e o nível de informação necessária para interpretar os 
parâmetros, os indicadores e as métricas essenciais para a tomada de decisão. 

 
 

 Palavras Chave: Projetos. Análise de Viabilidade. Riscos. Análise de Sensibilidade. 
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Abstract 

The current Brazilian industry financial situation, as well as the current economic scenario, 
with its uncertainties, complexity and dynamism, makes that data generation processes and 
increasingly precise process analysis are demanded and applied to better understand the best 
option  in order to start a project or deciding for an investment. In the business environment, 
more specifically in the Projects area, strong and reliable processes are necessary in the 
decision-making process regarding their feasibility. Ever more robust methods of Economic 
and Financial Feasibility Analysis are present in institutions and companies, and more than 
ever before are made necessary by the multiple factors of market instability, which can easily 
deteriorate the results of projects and make them unprofitable, or even failures, causing 
companies to lose huge financial amounts, prestige, strategic market position and even get 
into turn-over processes, downsizing or even bankruptcy. Motivated by the interest in better 
understanding this process as well as applying the knowledge acquired during my 
professional experience, I present as the theme of this final project the development of a tool 
for Feasibility Analysis of Projects, with a strong focus on Risk Analysis and Sensitivity 
Analysis,  which  seeks  to  provide  the  investor  with  the  security  and  the  right  level  of  
information needed to interpret the parameters, indicators and metrics essential for decision 
making. 
 Key Words: Projects. Feasibility Analysis. Risks. Sensitivity Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PROBLEMA 

Frente à possibilidade de investimento ou necessidade de tomada de decisão em 

iniciar ou não um determinado Projeto, como saber de forma segura se o mesmo é viável 

e proporcionará o retorno esperado? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GERAL 

Desenvolvimento de uma ferramenta para Análise de Viabilidade de Projetos 

que suporte de forma sistematizada e segura a tomada de decisão por parte dos 

gestores e investidores. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 Abordar de forma genérica os conceitos teóricos da disciplina de Análise 

de Viabilidade de projetos, com foco nos principais indicadores e métricas 

que suportam a tomada de decisão, bem como os conceitos da metodologia 

de  Engenharia  de  Valor  e  Analise  de  Valor  (EV-AV),  com  foco  nas  

técnicas de Analise de Sensibilidade; 

 Demonstrar o funcionamento e a abrangência da ferramenta desenvolvida 

para este trabalho, comprovando a aplicação das métricas e indicadores de 

Análise de Viabilidade e sua importância como parâmetros para tomada de 

decisão. 

 Demonstrar como esta ferramenta possibilita a aplicação das metodologias 

de Analise de Riscos e também Análise de Sensibilidade baseada na teoria 

de Análise de Valor e Engenharia de Valor (AV – EV). 
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1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O foco deste trabalho será a abordagem teórica do tema Análise de Viabilidade de 

Projetos, com foco nos principais indicadores e métricas que suportam o processo 

decisório, a abordagem teórica dos conceitos de Analise de Valor, Engenharia de Valor e 

Análise de Sensibilidade, bem como a demonstração dos conceitos, do conteúdo e da 

aplicação da ferramenta desenvolvida para este fim, suas funcionalidades mais relevantes, 

os dados de entrada, o setup das variáveis necessárias e também a correta interpretação 

dos dados de saída. 

Não serão abordadas neste trabalho em forma de referencial teórico as 10 áreas de 

conhecimento do PMBOK®. 

Como algumas áreas de conhecimento estão intimamente ligadas ao processo de 

Analise de Sensibilidade, como é o caso de Gerenciamento de Custos e Gerenciamento 

de Riscos, estas terão uma abordagem teórica resumida durante a explicação de sua 

aplicação pratica na ferramenta em questão, como é o caso do processo de definição dos 

custos do projeto (no caso da área de Gerenciamento de Custos), o mapeamento, 

qualificação e quantificação dos riscos, bem como o cálculo do VME (Valor Monetário 

Esperado) para geração da Contingência do Projeto (Gerenciamento de Riscos). 

Para a demonstração do funcionamento da ferramenta serão utilizados parâmetros e 

valores aproximados da analise de viabilidade de um projeto real, porém sem referencias 

ao mesmo e a empresa no qual este processo foi realizado. 

1.4. JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

O tema proposto é de extrema relevância para o cenário econômico atual, uma vez 

que análises abrangentes e realizadas de forma estruturada se fazem necessárias para 

suportar a tomada de decisão em todos os setores envolvendo Projetos e Negócios. O 

tema proposto neste trabalho visa acrescentar elementos mais profundos de analise e 

elaboração de cenários para tomada de decisão e ser uma opção para ser aplicada na 

indústria de médio e grande porte no Brasil, em setores como o de mineração, construção 

civil, infraestrutura, óleo e gás, entre outras. 
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1.5. METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho será dividida da seguinte maneira: 

 Referencial Teórico dos conceitos de Analise de Viabilidade; 

 Abordagem da metodologia de Analise de Valor e Engenharia de Valor (AV / 

EV) com proposta de implantação da metodologia de Analise de Sensibilidade 

nos estudos de Analise de Viabilidade de Projetos; 

 Breve abordagem sobre o cenário da indústria brasileira no contexto político-

econômico atual, com ênfase nas iniciativas que se fazem necessárias para gerar 

diferencial competitivo, reduzindo custos e agregando valor aos produtos na 

necessidade de se manter no mercado, relacionando estas iniciativas com o 

objeto deste trabalho que é a ferramenta desenvolvida como tema do mesmo; 

 Apresentação da ferramenta desenvolvida para este trabalho de conclusão de 

curso. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1. ANÁLISE DE VIABILIDADE EM PROJETOS 

A Análise de Viabilidade pode ser definida como parte de um processo de 

planejamento estratégico que visa avaliar oportunidades de negócio alinhadas com 

seus planos de curto e longo prazo da corporação. Para que este processo ocorra de 

forma eficaz, colocam-se alguns passos importantes neste processo: 

1. Iniciar com a clara ideia dos objetivos relacionados a esta oportunidade e 

conhecimento do produto (os quais podem ser adquiridos junto aos 

próprios fornecedores e clientes); 

 
2. Desenvolver alternativas através de “brainstormings”, com o envolvimento 

de pessoas chave com conhecimentos diversos e específicos, etc.; 
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3. Comparar as alternativas com os objetivos e verificar o alinhamento com 

as vantagens e desvantagens; 

 
4. Conduzir um processo de analises e avaliações e comparar os resultados 

financeiros: 

 Neste ponto se enquadram os principais tópicos a serem abordados 

neste trabalho e é onde se enquadra a Análise de viabilidade financeira 

para a qual foi desenvolvida a ferramenta de Analise de Viabilidade de 

Projetos desenvolvida para este trabalho de conclusão de curso. 

 

5. “Vender” um plano para a alta administração da empresa (tomadores de 

decisão): 

 Este é um passo extremamente importante e difícil, e um grande 

esforço  deve  ser  empreendido  afim  de  que  se  atinja  o  nível  de  

consistência e solidez necessárias para que tenha sucesso e seja aceito 

pela alta administração. 

 

Em projetos, a Análise de Viabilidade tem como objetivo principal identificar 

se o projeto em questão trará o retorno esperado ao investidor, ou seja, dado um valor 

investido, seja ele de capital próprio ou composto por uma parcela de capitais de 

terceiros, observa-se se o retorno oferecido pelo projeto é maior ou menor a este valor 

investido. 

É importante ressaltar que o processo de Análise de Viabilidade deve estar 

intimamente alinhado com as estratégias de negócio da corporação, bem como com 

seus procedimentos de Governança corporativa. 

Para realizar estas analises utiliza-se uma série de indicadores, os quais de 

diferentes formas fornecem insumo para esta verificação, tornando possível ao 

investidor  saber  não  somente  se  o  projeto  é  viável,  mas  também  qual  a  sua  

rentabilidade, e quando começará a trazer o retorno do capital investido. 



 

 

2.1.2. INDICADORES E MÉTRICAS PARA ANALISE DE VIABILIDADE 

O processo de Análise de Viabilidade de Projetos tem seu suporte em 

indicadores financeiros e parâmetros calculados a partir dos fluxos de caixa estimados 

para o projeto, os quais permitem que sejam elaboradas comparações e analises a 

respeito do desempenho financeiro do projeto. 

 

2.1.2.1. FLUXO DE CAIXA 

Os Fluxos de caixa representam todas as entradas e saídas de capital 

(pagamentos e recebimentos), ocorridos em um projeto durante um determinado 

período de tempo. 

 

Figura 1 – Demonstração gráfica das entradas e saídas de um fluxo de caixa: 

 

Fonte: “http://blog.mundopm.com.br/2013/08/15/viabilidade-e-custos-em-projetos/” 

 

Em um ambiente de Análise de Viabilidade, quando o projeto ainda está 

em fase de estudo, estas entradas e saídas são estimadas a partir das informações 

de faturamento previsto junto ao Cliente ou modelo do negócio, desembolsos de 

acordo com o andamento físico previsto, bem como estudos que possibilitem uma 

aproximação de quais seriam os eventos futuros a ocorrer no projeto. 

Do ponto de vista contábil, estas entradas e saídas de capital fornecem 

insumo importante para a verificação da saúde do projeto, sendo ferramenta 

essencial para a gestão utilizada pelos Gerentes de Projeto. 
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A análise das projeções de um fluxo de caixa proporciona subsídios 

importantes para a aprovação de um projeto, uma vez que demonstra os resultados 

de valorização do negócio ou da empresa. Os fluxos de caixa que o projeto cria 

para o negócio ou para a empresa são denominados fluxos de caixa marginais. 

O Fluxo de Caixa do Projeto (FCP), demonstrado ao lado, será utilizado 

para a análise de viabilidade do projeto, uma vez que seu objetivo é a 

maximização da valorização do negócio ou da empresa.  

A  elaboração  do  Fluxo  de  Caixa  do  Projeto  leva  em  conta  a  

Depreciação em forma de entrada positiva, uma vez que a mesma não representa 

desembolso para o projeto. Esta elaboração é realizada considerando os resultados 

líquidos encontrados na projeção dos Demonstrativos de Resultado (DRE’s). 

 

Figura 2 – Demonstração do Fluxo de Caixa a partir do Demonstrativo de Resultado 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos – Célio Antonio Romani – 2016” 



 

19 

 

2.1.2.2. PAYBACK SIMPLES 

Este método corresponde ao tempo necessário para que o valor atual das 

entradas do fluxo de caixa se iguale ao valor do investimento realizado, o que 

determina a restituição do capital aplicado (REBELATTO, 2004), o que equivale 

a dizer que ele determina quanto tempo um investimento demora a ser recuperado. 

O cálculo do payback simples ignora a taxa de desconto, ou seja, o valor 

do dinheiro no tempo. 

No processo de Analise de Viabilidade econômica de um projeto, este 

indicador é pouco utilizado por apresentar algumas características indesejadas, 

além da já citada acima, que é não levar em conta o valor do dinheiro no tempo. 

Veja, conforme citado por Louremir Reinaldo Jeronimo: 

 Não leva em conta a distribuição do fluxo de caixa durante o 

período de recuperação do investimento; 

 Não considera os fluxos de caixa após a recuperação do 

investimento,  o  que  pode  levar  a  rejeição  de  projetos  com alto  

grau de rentabilidade, porém maior duração; 

 Não pode ser comparado com padrão de rentabilidade, como o 

custo de capital. 

 

2.1.2.3. PAYBACK DESCONTADO 

O método do Payback descontado introduz o conceito do valor do 

dinheiro no tempo, através da utilização da taxa de desconto. 

A medição se dá através da analise do tempo decorrido entre a data 

inicial dos fluxos de caixa (conhecido como ponto zero) e a data futura mais 

próxima  na  qual  a  soma  dos  valores  presentes  das  parcelas  do  fluxo  de  caixa  

supere o valor do investimento inicial do projeto. 

Este método é o mais indicado para se utilizar no processo de Análise de 

Viabilidade, porém também não deve ser parâmetro único, pois analisa a vida do 

projeto somente até o ponto em que o projeto retorna o valor do investimento, 
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desconsiderando os fluxos de caixa após este período, o que pode levar a rejeição 

de projetos com rentabilidades superiores. 

 

2.1.2.4. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

O  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  é  um  dos  principais  e  mais  utilizados  

métodos para a avaliação de investimentos, uma vez que se trata de um método 

matemático que se utilizando da premissa do valor temporal do dinheiro, determina 

o valor atualizado dos fluxos de caixa futuros do projeto, através da aplicação de 

uma taxa de desconto. 

Esta taxa de desconto pode ser simplesmente uma TMA (Taxa Mínima 

de Atratividade), que resumidamente é a melhor taxa disponível no mercado para 

investimento, ou então uma taxa ponderada entre indicadores de custo de capital de 

terceiros e rentabilidade do capital próprio, que é o CMPC (Custo Médio 

Ponderado de Capital). 

Este método proporciona um dos indicadores mais utilizados na Análise 

de Viabilidade de Projetos. 

O  cálculo  do  VPL,  que  é  o  resultado  da  soma  dos  fluxos  de  caixa  

temporais (fluxos de caixa de cada período de tempo do projeto) descontados por 

uma taxa de correção, é representado pela seguinte fórmula: 

 

= (1 + )  
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2.1.2.5. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Indicador importante para a Análise de Viabilidade em Projetos, a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) é taxa necessária para que o valor presente das projeções 

de um determinado fluxo de caixa se iguale ao valor presente das projeções dos 

investimentos. 

Este índice é determinado pela seguinte fórmula matemática: 

 

= + (1 + )  

 

No processo de Análise de Viabilidade a TIR obtida deve ser comparada 

com a Taxa de Desconto utilizada para o projeto, e a seguinte análise deve ser 

feita: 

 Taxa de desconto menor que a TIR: o projeto se revela viável, 

pois o VPL será positivo; 

 Taxa de Desconto igual à TIR: ponto de indiferença, pois o VPL 

será nulo; 

 Taxa de Desconto maior que a TIR: o projeto se revela inviável, 

pois o VPL será negativo. 

 

A TIR proporciona uma referencia para discussões acerca da melhor taxa 

a ser utilizada no projeto, entre as taxas de desconto e atratividade utilizadas para 

as avaliações de oportunidade. 
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2.1.2.6. CUSTO DE CAPITAL 

Em função dos riscos a serem assumidos em um projeto ou negócio, uma 

taxa mínima de retorno deve ser assumida para a realização dos estudos de 

viabilidade financeira, proporcionando aos investidores um retorno mínimo para o 

capital investido. 

Esta taxa de captação de recursos fornecida pelos investidores representa 

o custo do capital ou a taxa de financiamento. 

O custo de capital pode ser definido como a taxa de juros a ser utilizada 

para calcular o valor do dinheiro no tempo e é um dos mais importantes elementos 

para a decisão de investimento, pois traduz diretamente os resultados do projeto no 

valor esperado por seus investidores. 

Gitman (1977) afirmou que o custo de capital é “a taxa de retorno que a 

empresa precisa obter sobre seus projetos de investimento para manter o valor de 

mercado de suas ações e atrair os recursos necessários para a empresa”. 

Considerando a estrutura de capital de uma empresa e seu nível de 

alavancagem, o custo de capital também pode ser definido como o custo médio 

ponderado de capital, uma vez que os projetos dever remunerar tanto o capital 

próprio quanto o capital de terceiros, nas suas devidas proporções. O mesmo leva 

em conta igualmente em seus cálculos os impactos fiscais do imposto de renda e da 

contribuição sindical devida pela empresa. 

O custo de capital é composto pelo capital próprio e capital de terceiros 

existente na estrutura de capital da empresa. A soma ponderada destes dois tipos de 

capital, excluído o efeito das contribuições com imposto de renda e contribuição 

sindical resultam no Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC). 

Para Damodaram (1977), o CMPC é definido como “a média ponderada 

dos custos dos diversos componentes de financiamento incluindo divida, 

patrimônio líquido e títulos híbridos utilizados por uma empresa para financiar suas 

atividades financeiras”. 



 

23 

 

2.1.2.6.1.  CUSTO DO CAPITAL DE TERCEIROS 

O  custo  de  capital  de  terceiros  pode  ser  definido  como  a  taxa  

mínima de retorno que investidores exigem para emprestar capital a uma 

empresa ou instituição. Este custo varia em função dos riscos assumidos pelos 

investidores ao aportar recursos ao negócio em questão sendo que, quanto 

maior os riscos envolvidos, maior o retorno exigido e, portanto, maior o custo 

de capital de terceiros empregado na empresa. O prazo dos empréstimos 

também é componente importante a ser considerado, pois quanto maiores, 

maiores as incertezas, portanto, maiores os riscos. 

 

2.1.2.6.2. CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO 

O custo de capital próprio pode ser definido como a taxa de retorno 

que os investidores exigem sobre um investimento no patrimônio líquido a 

empresa. O método mais utilizado para cálculo do custo de capital próprio da 

empresa é o CAPM (Capital Asset Pricing Model, ou Modelo de Precificação 

de Ativos de Capital). 

O CAPM é  o  resultado  da  soma da  taxa  de  retorno  dos  títulos  sem 

risco e da taxa de risco sistemático da empresa (beta), multiplicada pela taxa de 

prêmio relativa ao risco de mercado. 

A fórmula para cálculo do custo de capital próprio (CAPM) é a 

seguinte: 

                                                    = + ( ) 

Onde: 
Rf: Taxa de retorno livre de risco; 
Rm: Taxa de retorno esperado sobre a carteira geral de mercado; 
Rm - Rf: Taxa de prêmio, relativa ao risco de mercado; 

: Risco sistêmico da ação 
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No modelo CAPM o prêmio pelo risco de mercado Rm - Rf é obtido 

a partir da diferença entre a taxa de retorno esperada sobre a carteira de 

mercado e a taxa livre de risco e mensura o retorno que seria exigido por 

transferir recursos de um investimento sem risco para um investimento de 

risco. O beta de um investimento representa o risco que este ativo acrescenta a 

carteira de investimentos do mercado e é calculado pela seguinte equação: 

       

                                                                = /  

Onde: 

: covariância entre o retorno do ativo i e do índice de mercado; 
: variância de retornos do índice de mercado. 

 

O  risco  total  de  uma  empresa  é  dividido  em  sistemático  e  não  

sistemático, sendo o risco sistemático o resultado da incerteza imposta pelos 

sistemas político, econômico e social que, por sua vez, não está sob o controle 

da empresa e o risco não sistemático, que é intrínseco a atividade e está 

relacionado com as características da empresa e do investimento. 

A soma dos riscos sistemáticos e não sistemático resulta no risco 

total, demonstrado na seguinte equação: 

  

                                                            = M +  

Onde: 

: Risco total dado pela variância do ativo i; 
: Risco sistemático; 

: Risco não sistemático. 
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2.1.2.6.3.  CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL (CMPC) 

O custo médio ponderado de capital (CMPC) é o resultado da soma 

ponderada dos custos de capital próprio e de capital de terceiros por suas 

respectivas participações na estrutura de capital. As participações devem ser 

calculadas com base em valores de mercado e não em valores contábeis. O 

CMPC é representado pela seguinte fórmula: 

 

     CMPC = ( Ko x Wo ) + ( Kp x Wp ) + [ ( Kd x ( 1-t ) x Wd ) ] 

Onde: 
Ko: Custo das ações ordinárias; 
Kp: Custo das ações preferenciais; 
Kd: Custo das dívidas antes do imposto de renda; 
t: Alíquota de imposto de renda; 
Wo: Participação das ações ordinárias (peso); 
Wp: Participação das ações preferenciais; 
Wd: Participação das dívidas. 

O CMPC representa o custo total  de todos os recursos aplicados na 

empresa. Sua aplicação mais comum é na avaliação de empresas como um todo 

e na seleção de projetos de investimento. 

 

2.1.3. ANÁLISE DE VALOR E ENGENHARIA DE VALOR (AV / EV) 

Neste referencial teórico gostaríamos de abordar os conceitos de Análise de 

Valor  -  AV e Engenharia de Valor - EV,  que  são  métodos  comumente  utilizados  na  

indústria em processos de redução de custos e agregação de valor aos produtos finais, 

aumentando sua competitividade e melhorando o desempenho dos projetos, muitas 

vezes fazendo com que sejam os grandes diferenciais para que se atinjam os resultados 

esperados. 

Muitos autores abordam estes dois métodos como se fossem aplicados 

indistintamente,  visando  obter  os  mesmos  resultados,  independente  da  fase  em  que  o  

produto se encontra. 
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Porém, comumente, com base nestas mesmas fases do produto, podemos 

distinguir estes processos da seguinte forma: 

Engenharia de Valor – EV: Métodos mais comumente aplicados na fase de 

Engenharia, fase esta em que o produto está sendo desenvolvido, ou seja, o 

conceito final do produto ainda não está concluído. Nesta fase ainda existe 

espaço para alterações conceituais que proporcionem benefícios ao produto 

final, os quais pode agregar tanto valor ao produto do ponto de vista do cliente, 

quanto uma maior competitividade em virtude da aplicação de materiais e 

processos mais enxutos e de menor valor. 

 
Análise de Valor – AV: Este método é mais comumente aplicado nas fases em 

que o produto já está desenvolvido e em produção, não havendo mais 

possibilidade de alteração dos conceitos do mesmo, porem do ponto de vista de 

processos, cadeia de fornecedores, logística entre outros, existem inúmeras 

possibilidades de redução de custos e aumento da competitividade, bem como 

melhorias substanciais nos resultados do projeto. 

Na figura 3 abaixo podemos verificar graficamente os resultados obtidos com a 

aplicação de ambos os métodos, e os resultados nos custos do produto ao longo das 

fases de desenvolvimento e produção. 

 
Figura 3 – Resultados na redução dos custos da Engenharia de Valor e da Analise de Valor 

 

 

Fonte: Abreu (1995) 
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A Aplicação da metodologia de Análise de Valor requer a constituição de um time 

com conhecimentos complementares e estratégicos, a estruturação de alguns processos e 

aplicação de ferramentas que possibilitem a obtenção dos resultados esperados. 

 

Sugere-se que o trabalho seja organizado seguindo algumas fases, conforme 

segue: 

1.  Fase de Preparação: 

Nesta fase constitui-se o time de estudo do problema, o qual examinará e 

entenderá a natureza do mesmo. É comum que nesta fase sejam definidos os 

resultados esperados e quais os meios para se atingir este objetivo. 

 

2.  Fase de Informação: 

 
Fase na qual devem ser levantadas todas as informações relativas ao objeto de 

estudo, suas interações com os processos envolvidos, informações sobre o 

mercado e como o produto / projeto está inserido no mesmo, informações de 

fornecedores e clientes, e como os clientes o percebem em relação ao seu valor, 

métodos de manufatura e qualidade, fatores estratégicos relacionados e 

posicionamento no portfólio da empresa. É nesta fase que são definidos os 

prazos e custos a serem empregados nos estudos, bem como as responsáveis 

por cada atividade. 

 

3.  Fase de Análise: 

 

Também conhecida como “fase da criatividade”, é nesta fase que são 

levantadas todas as possíveis alterações nos processos, matéria prima, técnicas, 

e outras ideias, suas relações de custo/beneficio e como afetam o resultado, 

tanto do produto final quanto dos projetos diretamente envolvidos. 

 

 

4.  Fase de Avaliação: 
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a. Todas as alternativas devem ser analisadas e as mais promissoras são 

selecionadas. Estas alternativas sofrem uma avaliação bem mais profunda 

de acordo com técnicas de viabilidade técnica e econômica. 

 

b. Gostaria de salientar que é nesta fase que devem ser aplicadas técnicas e 

ferramentas de Análise de Sensibilidade, e que a ferramenta desenvolvida 

para este Trabalho de Conclusão de Curso foi concebida de forma a gerar 

possibilidades que auxiliam a tomada de decisão através da elaboração dos 

cenários e visualização dos resultados obtidos para as alternativas de 

mudança de processos e redução de custos. 

 

5.  Fase de Escolha: 

 

a. Nesta fase devem ser preparados relatórios com os resultados obtidos nos 

estudos. Os relatórios devem conter resumos financeiros e técnicos, com 

conclusões e propostas que possibilitem a identificação das melhores 

alternativa por parte da alta gestão. Programas e ações são definidos visando 

implantar as alternativas escolhidas. 

 

6.  Fase de Implantação: 

 

a. Fase em que as alternativas escolhidas devem ser implantadas. Nesta fase 

são utilizados os programas definidos na fase anterior. 

 

7. Fase de Revisão: 

 

a. Fase de acompanhamento das ações implantadas, gestão das mudanças 

necessárias para corrigir desvios, e monitoração contínua dos resultados 

obtidos. 
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2.1.4.  ANALISE DE SENSIBILIDADE 

 

Técnicas de Análise de Sensibilidade são comumente aplicadas em Análise de 

Riscos, onde se utiliza a variação de algumas componentes de impacto ou probabilidade 

e monitoram-se os impactos destas variações nos resultados da analise. 

A Analise de Sensibilidade pode ser definida como uma técnica utilizada para 

determinar como valores de uma variável independente podem afetar/impactar uma 

variável dependente, sob certas premissas. 

Ao aplicarmos uma técnica de Análise de Sensibilidade, podemos verificar qual 

impacto o preço de um produto pode sofrer com a alteração de um componente de 

custo. 

Podemos utilizar como exemplo um produto cujo custo direto total é de 

R$100,00, e o qual tem um preço de venda de R$150,00, dada a margem de 

contribuição total que é de 50%. Um dos componentes deste produto tem o custo de 

R$10,00, e é um componente crítico devido sua natureza. Caso o mesmo seja alterado 

por um componente menos crítico, diminuindo assim o risco de atraso do projeto, e que 

este novo componente tenha um custo de R$15,00, o projeto terá um aumento no preço 

como consequência, o qual passará a R$157,50. 

O Diagrama de Tornado representado na Figura 4 abaixo é um recurso 

comumente utilizado para representar graficamente as componentes de um produto que 

são submetidas a variações com o objetivo de verificar seu impacto no resultado do 

projeto. 
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Figura 4 – Diagrama de Tornado. Recurso visual utilizado na Análise de Sensibilide 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA NO CONTEXTO POLÍTICO 

ECONOMICO ATUAL 

2.2.1. CENÁRIO ATUAL E DESAFIOS 

Os desafios enfrentados pela indústria brasileira no contexto político 

econômico atual são severos e impõem aos gestores atitudes de exigência e cuidados 

extremos quanto às decisões que afetam os rumos das corporações a curto e médio 

prazo. 

No campo da política não há novidades em se afirmar que a situação é instável. 

Além dos impactos gerados pelos processos de Impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff, a cassação do Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, entre 

outras mazelas relacionadas ás principais figuras política do Brasil, existe uma 

desorganização palpável nas instituições governamentais e as perspectivas de 

melhora em curto prazo são pequenas. 

Iniciativas políticas que deveriam ter ocorrido há muito, e que estão em foco 

atualmente, tais qual a reforma da previdência, a reforma política, bem como 

Propostas de Emendas a Constituição, como a PEC55 que limita os gastos do 

governo nos próximos 20 anos, entre outras, apesar de importantes para a 

manutenção da sanidade econômica em longo prazo, acarretam ainda mais 

instabilidade no momento, uma vez que dividem opiniões, intimidam o consumo, 

desestabilizam as instituições e em consequência, aumentam a instabilidade 

econômica do país. 

As crescentes iniciativas da justiça brasileira, em operações Polícia Federal 

como a Lava Jato, que deflagrou o combate a um forte esquema de corrupção entre 

as instituições publicas e privadas juntamente com a classe política do país, no longo 

prazo fornecem perspectivas altamente favoráveis para todos os setores da economia 

e principalmente na política, mas no momento deixam o cenário sob uma sombra 

muito densa, diminuindo a capacidade da indústria de prever e decidir por opções de 

investimentos em projetos que não sejam de risco comprovadamente baixos ou 

nulos. 
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Uma das consequências deste cenário conturbado foram os consecutivos 

rebaixamentos nos graus de Risco e Investimento do Brasil pelas principais agências 

internacionais como a “Fitch Ratings”,  a  “Moody’s”,  e  a  “Standard & Poor’s”, os 

quais deflagram uma retirada em massa dos investimentos no Brasil, principalmente 

pelos fundos de pensão internacionais, o que gera uma série de eventos que 

aumentam significantemente a recessão, contraindo ainda mais a capacidade de 

reação da indústria e suas perspectivas de investimento. 

 

Figura 5 – Infográfico do Portal G1 mostrando a classificação do Brasil no dia 05/05/2016. 

  

 

 

Fonte: “http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/05/fitch-volta-rebaixar-nota-do-brasil.html”. 
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Outro fator de aumento da instabilidade global, e que fatalmente trará impactos 

a estabilidade econômica brasileira é a eleição de Donald Trump como presidente 

dos Estados Unidos. Roberto Pinto Ferreira Mameri Abdenur, ex-Diplomata 

brasileiro em Washington D.C., em debate com William Waack no programa Painel 

da Globo News, no dia 12 de Novembro de 2016, arriscou dizer que isto acarretará o 

fim da globalização como a conhecemos e como tem se desenvolvido nas ultimas 

décadas. Estas ameaças certamente interferem em decisões de investimentos em 

curto prazo, e podem causar lentidão nas decisões que impactam os investimentos da 

indústria. 

As declarações de Trump, sua possível relegação ás iniciativas de livre 

comercio,  como  a  NAFTA  (North American Free Trade Agreement), mas 

principalmente a forte politica protecionista por ele defendida, estabelecendo novos 

parâmetros para a redução do déficit americano em relação ás transações comerciais 

com o resto do mundo, se colocadas em prática podem impactar ainda mais estas 

decisões, uma vez que pioram a instabilidade já existente no mercado internacional, 

com impacto direto no cenário nacional, uma vez que somos diretamente afetados em 

função das relações comerciais com Estados Unidos e os países diretamente afetados 

por suas decisões, como a China principalmente. 

Neste cenário hostil em que as empresas estão inseridas, não faltam iniciativas 

para que se consigam diferenciais que são sinônimos de sobrevivência nos dias 

atuais. 

Informações largamente difundidas nos meios de comunicação mencionam que 

o mercado de óleo e gás no Brasil necessita de uma redução de 30% nos seus custos 

para que se mantenha viável. Segundo Alex imperial, gerente regional de Óleo e Gás 

da América do Sul, DNV GL: “A indústria de óleo e gás no Brasil teve um ano muito 

turbulento e tem respondido com medidas de curto prazo para controlar os custos, 

tais como aumento da pressão sobre a cadeia de abastecimento e tomada de 

decisões mais duras em investimentos CAPEX. Mais cortes de funcionários podem 

ser esperados ao longo do próximo ano para controlar os custos”, referindo-se a 

necessidade de controle dos custos pelas empresas em função do cenário econômico 

do Brasil nos primeiros meses de 2016 e as perspectivas ao longo do ano. 
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2.2.2. DESENVOLVIMENTO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Tendo em vista todo este cenário desfavorável, o desenvolvimento formas de 

reduzir custos, agregar valor aos produtos e criar diferenciais competitivos é fator 

decisivo para que as indústrias mantenham suas estruturas, retenham seu capital 

intelectual, reduzam seus custos sem destruir as parcerias com seus fornecedores, 

equilibrem suas contas e se mantenham no mercado com a manutenção de seus 

lucros. 

Iniciativas relativas à competitividade de custos, com a aplicação das técnicas 

de Engenharia de Valor Análise de Valor (EV – AV), conforme abordado no capítulo 

XX deste trabalho, são fatores importantes para auxiliar as corporações a se 

manterem sólidas e competitivas. 

Inúmeras são as iniciativas que as corporações buscam em prol do aumento 

da competitividade, dentre as quais gostaria de destacar e comentar mais a fundo, 

duas delas: “Early Supplier Engagement” e “Product Cost out”. 

 Early Supplier Engagement (em uma tradução livre: Envolvimento 

Antecipado dos fornecedores). Iniciativa de envolvimento antecipado da 

cadeia de fornecedores nas fases iniciais de conceito do produto, 

normalmente identificada com as praticas de Engenharia de Valor (EV). 

Para ilustrar com mais clareza os conceitos desta técnica, vou utilizar um 

texto utilizado por empresas americanas como a “Hygenic Corporation”, e 

a “Cramer Products Inc.”, o qual caracteriza de forma muito eficiente este 

processo: 

“À medida que muitas organizações enfrentam concorrência crescente, a 

pressão para introduzir soluções inovadoras de clientes também 

aumenta”. Esta pressão cria uma urgência para acelerar o 

desenvolvimento técnico, encurtar os ciclos de vida do produto, reduzir os 

prazos de entrega e melhorar os tempos de resposta. Simplificando, a 

concorrência aumentada cria um cronograma cada vez mais comprimido 

para a produção de produtos inovadores. 
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Engajar os fornecedores no início do processo de desenvolvimento e 

design de componentes pode melhorar as chances de sucesso e oferecer 

vantagens no mercado competitivo e global de hoje. Mesmo os fabricantes 

verticalmente integrados podem estar em desvantagem competitiva ao 

assumir todos os processos internos. 

Baseando-se na experiência do fornecedor em áreas de material e 

adequação dos componentes pode-se economizar tempo e custos no 

processo de desenvolvimento. Os fornecedores mais competentes devem 

possuir a melhor base de conhecimentos e tecnologias relacionadas com 

os componentes que fornecem. Em suma, a experiência importa e faz a 

diferença. 

 Geralmente, o valor ótimo é percebido quando o Envolvimento 

Antecipado do Fornecedor (EAF) é empregado nos primeiros estágios do 

desenvolvimento do conceito. Em essência, a capacidade de uma 

organização para se manter competitiva depende em grande parte da 

quantidade, qualidade, custo e tempo de seus materiais e suprimentos, 

bem como a eficácia de sua cadeia de suprimentos. Esses fatores podem 

incluir materiais, protótipos, geometria de peça, processos de fabricação, 

embalagem e logística. O EAF deve ser considerado uma atividade 

fundamental, já que 80% do custo do produto são identificados e 

comprometidos durante a fase de projeto. 

 O processo EAF começa definindo as necessidades e objetivos do cliente: 

o que eles querem realizar ao longo da vida útil do produto? Esse 

processo ajuda o cliente a definir metas de custos confiáveis para 

componentes no início do processo de design e eliminar mudanças 

imprevistas na equação de custo. O cliente pode então esboçar os 

requisitos do programa e compartilhar informações técnicas do projeto. 

Um intercâmbio mútuo de informações confiáveis e consistentes e o 

estabelecimento e concordância de cronogramas é fundamental para 

garantir que todas as expectativas sejam atendidas. Esta fase também 

pode determinar a capacidade de fabricação e a integração de 
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componentes no produto final / montagem. É cada vez mais comum para 

os fornecedores assumir um papel maior no processo de montagem como 

uma função de valor acrescentado, dependente da capacidade. 

 O benefício fundamental do EAF é a melhoria da qualidade e a redução 

dos custos. Melhoria do projeto de componentes, resultando em melhor 

manufatura e um processo de fabricação mais eficiente, e redução do 

número de iterações de projeto e mudanças de engenharia resultando em 

um cronograma de desenvolvimento mais curto. 

 Em resumo, o Envolvimento Antecipado dos Fornecedores, ou EAF, pode 

ajudar a estabelecer e manter um quadro mutuamente benéfico de 

colaboração, inovação e confiança entre duas organizações. Implantado 

de forma inteligente, o processo trará benefícios significativos tanto para 

o fornecedor quanto para as organizações de terceirização. Esta é uma 

maneira muito mais eficaz de lidar com a maior concorrência de longo 

prazo do que apenas com preços competitivos” 

Figura 6 – Ilustração representando como as técnicas de “Early Supplier Engagement”  podem 
garantir a obtenção de ganhos consideráveis com a redução de custos. 

 

                     
                   Fonte: “http://aesconsult.com/wp-content/uploads/2013/01/Early-involvement-matters.jpg”. 
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 Product Cost out: (em uma tradução livre, redução de custos de produto). 

Iniciativa mais identificada com a metodologia de Analise de Valor (AV), na 

qual se buscam meios de redução de custos de produtos já engenheirados e 

que se encontram em fase de produção, através da revisão e alteração dos 

processos de fabricação, envolvimento de fornecedores, mudança de 

fornecedores, melhorias nos processos de logística, etc., conforme já 

abordamos no capítulo 2.1.3 deste trabalho. 

 

Aplicadas de forma estruturada, com o envolvimento de um time de 

profissionais capacitados, com responsabilidades bem definidas e seriedade nas 

tratativas das iniciativas propostas, estas técnicas podem resultar facilmente em 

reduções de custos da ordem de 30%, e aumentar consideravelmente a capacidade 

competitiva da indústria de forma sustentável, melhorando suas margens de lucro e 

consolidando-as no mercado. 

 
Figura 7 – Ilustração representando a redução de custos com a aplicação de técnicas de Engenharia de 

Valor e Analise de Valor.. 

 

 

Fonte: “https://www.apriori.com/products/”. 
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Outra iniciativa que se faz cada vez mais necessária é a inclusão da Análise de 

Riscos nas fases de estudos de viabilidade de projetos e negócios. As empresas em 

geral ainda possuem muita imaturidade neste processo, e poucas a aplicam de forma 

eficaz, buscando conhecer e estabelecer formas de controlar os riscos desde a origem 

dos projetos, fazendo com que o controle sobre os mesmos seja mais efetivo depois 

que se tornam realidade. 

Ainda timidamente aplicadas em alguns setores, nota-se um aumento do 

interesse da indústria em buscar por metodologias como estas, em função da 

necessidade de aumento de competitividade e de sobrevivência no contexto atual da 

economia global. 

A Análise de Riscos e a Analise de Sensibilidade, para as quais foram 

desenvolvidas metodologias de aplicação nas fases de Análise de Viabilidade de 

Projetos, e que são os principais diferenciais da ferramenta desenvolvida para este fim 

e como tema deste trabalho de conclusão de curso, são diferenciais importantes para 

melhorar a qualidade dos dados para suportar a tomada de decisão, proporcionando 

aos gestores maior confiabilidade e melhorando as condições de vantagem 

competitiva. 
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2.3. APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA 

Conforme mencionado na introdução deste trabalho de Conclusão de Curso, foi 

visando melhorar a geração de informações para tomada de decisão que surgiu a ideia de 

desenvolver uma ferramenta que contivesse os elementos necessários para facilitar este 

processo. 

Após várias pesquisas na Internet e conversas com profissionais da área, constatamos 

que as opções disponíveis de ferramentas apresentavam limitações e, apesar de gerar os 

resultados conforme os padrões (indicadores de viabilidade), as mesmas possuem pouca 

ou nenhuma possibilidade de gerar cenários e simulações que apoiem e enriquecem as 

analises e a tomada de decisão. 

Nenhuma das ferramentas encontradas no mercado possui funcionalidades para 

Análise de Riscos, com as funcionalidades necessárias para geração dos valores de 

contingência financeira do projeto (VME), nem a possibilidade de simulações de cenários 

de “Best / Worst Cases” em relação aos Riscos assumidos no Projeto. 

Constatamos também que não existem ferramentas disponíveis no mercado que além 

das funcionalidades acima descritas, sejam capazes de realizar simulações de impactos 

nos resultados do projeto através de alterações em componentes dependentes de custos, 

margens ou preços, através da aplicação dos métodos de Análise de Sensibilidade, com 

base nas teorias de Analise de Valor e Engenharia de Valor. 

Com estas informações em mente, e também sabendo da importância em ter uma 

ferramenta com todas estas possibilidades reunidas e capazes de interagir, foi iniciado o 

processo de desenvolvimento de uma ferramenta capaz de atender a estes requisitos. 

Passamos então a demonstração das funcionalidades da ferramenta e suas relações 

com os diversos fundamentos e métodos até aqui apresentados. 

Iniciamos mencionando que a ferramenta foi concebida em Microsoft Excel™, 

versão 2016, compatível com as versões anteriores, utilizável em qualquer computador 

pessoal, laptop e outro dispositivo que comporte aplicativo do programa, desde que o 

mesmo seja licenciado pela Microsoft™.  
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Foram utilizados recursos de programação em VBA, e conceitos avançados de 

formulas e formatações objetivando a criação de uma interface fluida e intuitiva, porém 

com total fidelidade dos resultados gerados em função dos conceitos teóricos. 

Assim sendo, se julgou importante a elaboração de um tutorial contido na própria 

ferramenta, o qual é demonstrado na figura XX. Este tutorial habilita a utilização da 

ferramenta independente de treinamento dos usuários, porém se faz necessário que os 

mesmos possuam conhecimentos na matéria de Viabilidade, bem como nas disciplinas de 

Riscos e Analise de Sensibilidade. 

No que diz respeito ao workflow a ser seguido para operação da ferramenta e 

condução do processo por ela preconizado, utilizou-se uma sequência lógica dos 

trabalhos, iniciando pelos passos de definição dos parâmetros do projeto e dos dados e 

métricas a serem aplicados para a geração dos resultados, conforme se pode verificar na 

figura 8. 

 

Figura 8 – Demonstração da guia de Instruções de utilização passo a passo 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.1. PARÂMETROS DO PROJETO 

A  delimitação  dos  parâmetros  do  projeto  é  um  dos  primeiros  passos  a  serem  

seguidos a fim de determinar conjunto importante de informações relativas ao projeto. 

Fazem parte desta fase, a determinação de informações como data de inicio e 

fim do projeto, os períodos para as entradas e saídas do fluxo de caixa (mensais, 

anuais), bem como as taxas de conversão de moedas. 

Assim que se definem a data de início e a duração do projeto, a planilha 

delimita esta duração automaticamente para todas as demais guias, tais quais: Fluxo de 

Caixa, Faturamento, Custos e Despesas, etc. O período máximo de duração permitido 

pela ferramenta é de 30 anos (30 períodos se a opção de periodicidade do fluxo de 

caixa for definida em Anos, e 360 períodos caso a opção seja em Meses). 

A Ferramenta foi elaborada de forma a possibilitar a entrada de dados de 

custos, investimentos e outros em 06 tipos diferentes de moedas, a serem escolhidas a 

partir de uma lista de 135 opções. A moeda de conversão – moeda base - do projeto 

deve ser definida e é a moeda para a qual todas as entradas serão convertidas, e é na 

qual os resultados do projeto serão apresentados. Para a definição da Data Base e a 

correta atualização das taxas de cambio para cada moeda, recomenda-se a consulta no 

site do BACEN – Banco Central do Brasil, o qual foi definido como meio oficial para 

obtenção destes dados no Brasil. A Figura 9 a seguir demonstra os detalhes do setup 

destes parâmetros: 

Figura 9 – Demonstração dos campos para definição dos parâmetros gerais do projeto 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.2. TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 

 

A Taxa mínima de Atratividade TMA é a taxa mínima de retorno esperada do 

Projeto. A TMA define o rendimento mínimo que um determinado investimento tem 

de retorno nas opções de investimento do mercado, e, consequentemente, o retorno 

mínimo que os investidores esperam do projeto. 

Esta taxa normalmente está intimamente ligada á estratégia de negócios da 

empresa, e é definida no Planejamento Estratégico, constituindo requisito mínimo a 

ser levado em consideração pelas equipes que realizam analises de viabilidade para as 

oportunidades de mercado. 

Na prática, ao realizar o setup dos parâmetros do projeto, os analistas devem 

determinar esta TMA em linha com os valores determinados pela empresa e/ou pelos 

investidores. A Figura 10 demonstra como este setup deve ser feito. 
 

 

Figura 10 – Demonstração do setup da Taxa mínima de atratividade – Taxa de desconto. 

 

 
 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.3. CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL (CMPC) 

Normalmente a Taxa mínima de atratividade (TMA) não é suficientemente 

abrangente para definir a Taxa de desconto a ser utilizada nos estudos de viabilidade. 

Faz-se  então  um  estudo  mais  abrangente  e  define-se  o  Custo  médio  Ponderado  de  

Capital como a Taxa de Desconto do Projeto, a qual será aplicada para a definição do 

VPL (Valor Presente Líquido), um dos indicadores de Viabilidade mais importantes e 

utilizados no mercado. 

Conforme já mencionado no referencial teórico deste trabalho, o custo médio 

ponderado de capital (CMPC) é o resultado da soma ponderada dos custos de capital 

próprio e de capital de terceiros por suas respectivas participações na estrutura de 

capital. As participações devem ser calculadas com base em valores de mercado e não 

em valores contábeis. O CMPC é representado pela seguinte fórmula: 

 

CMPC = ( Ko x Wo ) + ( Kp x Wp ) + [ ( Kd x ( 1-t ) x Wd ) ] 

Onde: 

Ko: é o custo das ações ordinárias; 
Kp: é o custo das ações preferenciais; 
Kd: é o custo das dívidas antes do imposto de renda; 
t: é a alíquota de imposto de renda; 
Wo: é a participação das ações ordinárias (peso); 
Wp: é a participação das ações preferenciais; 
Wd: é a participação das dívidas. 
 
 

O CMPC representa o custo total de todos os recursos aplicados na empresa. Sua 

aplicação mais comum é na avaliação de empresas como um todo e na seleção de 

projetos de investimento. 
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Figura 11 – Demonstração das funcionalidades de definição do Custo de Capital 
 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.4. INVESTIMENTOS 

Por definição, Investimentos são “gastos com bens e serviços ativados em 

função de sua vida útil ou de benefícios atribuídos a futuro(s) períodos(s). Todos os 

sacrifícios os dispêndios havidos pela aquisição de bens ou serviços (gastos) que são 

“estocados” nos ativos da empresa para depreciação, amortização ou baixa, quando 

de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização são 

especificamente chamados de investimentos. Como exemplos, podemos citar uma 

matéria-prima em estoque, que é um gasto contabilizado temporariamente como 

investimento circulante (ativo circulante), uma máquina que é um gasto que se 

transforma num investimento permanente (ativo fixo), etc.” (Limeira, 2009). 

Para fins deste trabalho que aborda os estudos de Análise de Viabilidade de 

Projetos, consideraremos os investimentos de capital (independente da aplicação no 

projeto), destacando somente os investimentos em ativos, uma vez que os bens e 

serviços que serão consumidos diretamente pelo projeto serão tratados como custos do 

projeto. 

No que tange a investimentos de capital no projeto, devemos levar em conta a 

composição deste capital: Capital próprio e Capital de Terceiros. 

Conforme mencionado no referencial teórico deste trabalho, estes dados farão 

parte dos cálculos de CMPC (Custo Médio Ponderado de Capital), uma vez tendo sido 

escolhida esta metodologia para a definição da Taxa de Desconto. 

A entrada destes investimentos é realizada conforme Figura XX, a qual 

demonstra os campos a serem preenchidos com estas informações. 

Ao definir a utilização de Capital de Terceiros no projeto, deve também ser 

definida a taxa de juros que deve ser aplicada a este capital, a qual determinará o custo 

deste recurso para o projeto. 

Esta taxa de juros será utilizada tanto no cálculo do CMPC quanto no cálculo do 

montante a ser pago a título de despesas financeiras, e será alocado nos campos 

correspondentes no Fluxo de Caixa. 
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Outro tipo de investimento que pode ser requerido em Projetos são 

investimentos em infraestrutura, conhecidos como CAPEX, ou Ativos do Projeto. 

Estes Ativos devem ser depreciados contabilmente, e para tanto o período de 

depreciação deve ser definido neste momento. Os valores periódicos da Depreciação 

serão levados em conta no Fluxo de Caixa do Projeto. 

Além da depreciação, os Ativos podem também se tornar fonte de receita ao fim 

do projeto caso ainda possuam algum valor comercial. Caso os mesmos possam ser 

vendidos ao fim do projeto, esta informação deve ser definida também neste momento, 

incluindo a que preço estima-se efetuar esta transação. 

A Figura 12 demonstra como todos estes dados devem ser preenchidos nesta 

fase dos estudos: 

Figura 12 – Demonstração dos inputs de Investimentos do projeto 
 

 
 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.5. CUSTOS 

Conceitualmente, os custos podem ser melhor entendidos a partir do 

entendimento de outros conceitos que devem ser corretamente interpretados e 

utilizados pelos profissionais de projetos, dentre os quais podemos citar: 

 

 Gastos: Sacrifícios financeiros para obtenção de bens ou serviços. Podem 

ser classificados em: 

Investimentos: Gastos com Ativos necessários para a estruturação da 

organização ou do projeto; 

Custos: Custo de um bem ou serviço utilizado para a produção de outro 

bem ou serviço; 

Despesas: Aquisição de bens ou serviços que serão consumidos para a 

manutenção das atividades operacionais para a geração de receitas. Estas 

despesas não estão vinculadas á produção de bens e serviços; 

 

 Desembolsos: Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode 

ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade adquirida, portanto 

defasada ou não do gasto. Segundo Martins (2003), “Desembolso consiste 

no pagamento do bem ou serviço, independentemente de quando o produto 

ou serviço foi ou será consumido”. 

 

 Perdas: Custo incorrido de forma anormal ou involuntária, não 

relacionado com a obtenção de receita; 

 

Os custos em um projeto devem ser entendidos também de acordo com outras 

classificações, as quais dependem da forma com que os mesmos são contabilizados ou 

de acordo com a metodologia utilizada pela organização para o seu gerenciamento. 

Assim sendo, os custos podem ser classificados em: Diretos e Indiretos, Fixos ou 

Variáveis. 
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2.3.5.1.  CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS 

Custos Diretos são aqueles relacionados diretamente com a produção do 

produto do projeto. Sua relação com o mesmo é de ordem diretamente 

proporcional. Pode-se dizer que estes custos não necessitam de um sistema ou 

critério de rateio para ser atribuído ao produto em questão.  

Segundo Wernke (2004), “os custos diretos são os gastos facilmente 

apropriáveis ás unidades produzidas, ou seja, são aqueles que podem ser 

identificados como pertencentes a este ou aquele produto, ou ao projeto”. 

São exemplos de custos diretos: matérias-primas usadas na fabricação de 

bens (produtos), mão-de-obra direta aplicada na produção destes bens, serviços 

subcontratados e aplicados diretamente nos produtos ou serviços. Conforme 

Martins (2003, p. 48) “[...] alguns custos podem ser diretamente apropriados aos 

produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilogramas de materiais 

consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra utilizada e até 

quantidade de forca consumida)”. 

Custos Indiretos são aqueles relacionados com a manutenção da 

estrutura organizacional necessária para a produção de bens ou serviços, mas não 

diretamente relacionados com os bens produzidos. São gastos e despesas gerais 

incorridos pela corporação em benefício de mais de um projeto ou operação. Custos 

indiretos não podem ser diretamente apropriados ao produto do projeto, sendo que 

para tanto se deve aplicar algum critério de rateio. São exemplos de custos 

Indiretos: 

 Mão-de-obra indireta: departamentos auxiliares nas corporações, as 

quais são mensuráveis diretamente associadas a nenhum produto ou 

serviço executado, como a mão de obra de supervisores, controle de 

qualidade, planejamento de produção, recursos humanos, etc.; 

 

 Materiais indiretos: materiais empregados em atividades auxiliares de 

produção, e apesar de terem relacionamento com o produto, tem 

impacto irrelevante no custo do mesmo. São normalmente definidos 
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como consumíveis de produção, sendo que podemos citar como 

exemplo: graxas, lubrificantes, lixas etc. 

 

As organizações classificam estes custos normalmente através de uma 

metodologia própria, a qual deve ser conhecida pelos gerentes de projeto a fim de 

poder aplica-los e manter controle sobre os gastos do projeto: 

 Despesas administrativas; 

 Salários do pessoal administrativo e da direção; 

 Despesas de representação; 

 Depreciação – imóveis e equipamentos; 

 Material de escritório; 

 Energia elétrica e comunicações; 

 Auditores e assessoria de consultores; 

 Despesas com manutenção: Escritórios, equipamentos; 

 Depósitos e guarda de equipamentos e materiais; 

 Custos de manutenção de estoques; 

 Despesas comerciais: 

 Promoções, propagandas, comissões de vendedores, assessoria técnica, 

honorários, viagens, assessoria jurídica a contratos, elaboração de 

propostas, etc.; 

 Direito de propriedade ou patente (Royalties); 

 Despesas tributárias; 

 Despesas financeiras – desde que não diretamente associadas ao 

projeto. 
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2.3.5.2. CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS 

A principal diferença nos conceitos de custos fixos e variáveis é sua 

variação em relação à produção, ou ao volume de vendas dos produtos produzidos 

pela empresa. 

Enquanto o volume de produção aumenta ou diminui, alguns custos se 

mantêm fixos, uma vez que a capacidade de absorção da demanda desta produção 

esteja nos limites das instalações. Estes custos são conhecidos como custos fixos. 

Os custos variáveis, ao contrário, aumentam ou diminuem 

proporcionalmente a variação da produção, conforme mostramos na Figura 13 

abaixo, a partir da qual são aprofundadas as definições dos mesmos. 

 

Figura 13 – Demonstração do comportamento dos custos Fixos e Variáveis em relação ao seu 
valor 

 
 

 

Fonte: “Gráfico preparado para este trabalho de conclusão de curso por Célio Antonio 
Romani”. 
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Custos Fixos: Dado um limite de capacidade instalada, se define como 

custos fixos os que não variam respeitada esta capacidade. Classificam-se 

como custos fixos aqueles que não variam conforme da produção, 

independentemente da quantidade produzida. Vale ressaltar que os custos fixos 

possuem um limite que, se ultrapassado com a demanda gerada por um 

aumento no numero de projetos, devem ter sua capacidade aumentada. Caso 

isso ocorra, pode haver variações do impacto dos custos fixos sobre o projeto, 

uma vez que a relação deve ser recalculada. São exemplos de custos fixos: 

Alugueis: imóveis para a produção de bens ou serviços; Mão-de-obra indireta: 

departamentos auxiliares nas corporações; Custos com telefonia, água e energia 

elétrica; 

Normalmente os custos fixos da empresa são relacionados com os custos 

indiretos dos projetos. 

É comum que as empresas de projetos, ao construírem seu budget anual, 

definam critérios para que os projetos contribuam com uma parcela de sua 

receita para o pagamento dos custos fixos (que normalmente são os custos 

indiretos dos projetos). Estes critérios variam de empresa para empresa, sendo 

que normalmente se refere à estipulação de um percentual do custo ou da 

receita do projeto que comporá a margem de contribuição do projeto. Esta 

margem de contribuição é a parcela com que o projeto contribui para o 

pagamento dos custos fixos da empresa. 

Exemplificando, caso a empresa defina que seu custo fixo corresponde a 

20% da representatividade dos custos variáveis, então um projeto cujo custo 

direto é estimado em R$100,00, deve ser acrescido de R$20,00 para formar sua 

parcela de contribuição para pagamento dos custos indiretos da empresa. 

Para fins da alocação dos custos indiretos no projeto, durante o processo 

de Análise de Viabilidade e a utilização da ferramenta desenvolvida para este 

fim, fica a critério dos usuários o detalhamento destes custos, ou então a 

utilização de um critério de alocação destes custos, que pode ser através de um 

percentual de sua receita ou de seus custos diretos. Este processo pode ser 

verificado na Figura XX abaixo. 
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Custos Variáveis: São aqueles relacionados com a produção de bens ou 

serviços, e variam diretamente com a variação de produção destes bens e 

serviços e são geralmente relacionados à mão-de-obra, aos materiais, aos 

serviços e aos suprimentos utilizados no projeto. São normalmente 

relacionados com os custos diretos dos projetos. 

 

                                                       Figura 14 – Demonstração dos inputs de Custos e Despesas do projeto 
 
 

 

                                                         Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.6. IMPOSTOS 

Para fins deste trabalho de conclusão de curso, faremos apenas a demonstração 

de como são feitas as definições dos impostos nos preços de venda dos produtos do 

projeto. 

Estes impostos são levados em consideração para a geração do preço bruto do 

projeto. 

A fim de possibilitar a utilização da ferramenta para diversos tipos de projetos, 

criaram-se algumas opções de projetos, sobre os quais incorrem diferentes tipos de 

impostos, e que o usuário, ao realizar o setup para a preparação dos dados, faz a 

escolha do tipo do projeto e a aplicação dos impostos pertinentes, conforme 

demonstrado na Figura 15 abaixo: 

 

                               Figura 15 – Demonstração dos inputs de Custos e Despesas do projeto 
 

       

                           Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.7. ANALISE DE RISCOS 

2.3.7.1. GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS 

No contexto de Análise de Viabilidade de Projetos, o Gerenciamento de 

Riscos consiste basicamente em identificar e prever as possíveis consequências das 

incertezas que podem impactar de forma positiva ou negativa o projeto em questão. 

As incertezas negativas, aqui definidas como ameaças, acrescentam um 

impacto negativo ao projeto, e devem ser mensuradas de forma a determinarem qual o 

valor deve ser previsto no projeto para sua mitigação ou a completa eliminação. 

As incertezas positivas, aqui definidas como oportunidades, devem ser 

analisadas visando sua majoração, ou seja, ações devem ser previstas para que se 

tornem realidade durante o projeto, acrescentando ao mesmo os seus benefícios. 

De acordo com o Guia PMBOK® - Sexta Edição (2016) o gerenciamento 

dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, análise, 

planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto e os objetivos do 

gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto de 

eventos positivos e reduzir a probabilidade e impacto dos eventos negativos do 

projeto. A figura 16 abaixo fornece uma visão geral do gerenciamento de riscos em 

projeto: 

Figura 16 – Processos de Gerenciamento dos Riscos em Projeto 

 

Fonte: “http://admsolucoes.blogspot.com.br/2015/07/meios-para-o-gerenciar-os-riscos-do-seu.html”. 
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Este trabalho de conclusão de curso abordará o processo de 

Gerenciamento de Riscos no contexto de Analise de Viabilidade de Projetos, tendo em 

vista as funcionalidades criadas na Ferramenta desenvolvida para este fim, 

demostrando como se faz o levantamento, a análise Qualitativa e Quantitativa dos 

riscos, e a determinação do Valor Monetário Esperado (VME), que representa em 

suma a Contingência Financeira de Risco do Projeto. 

 

2.3.7.2.  VALOR MONETÁRIO ESPERADO (VME) 
 

O  Valor  Monetário  Esperado  é  a  Contingência  de  Risco  do  Projeto,  de  

forma simplificada, é a somatória da razão entre os valores estimados do impacto 

dos riscos e a probabilidade de ocorrência dos mesmos. 

Para a elaboração desta funcionalidade na Ferramenta desenvolvida, 

foram aplicadas algumas boas práticas das empresas habituadas a fazerem este 

processo de forma madura, as quais determinam que façam parte do Valor 

Monetário Esperado somente Riscos (Ameaças ou Oportunidades) que estiverem 

acima de um determinado valor de probabilidade e impacto. Valores usualmente 

utilizados são impactos Moderados a Muito Altos, e probabilidade acima de 60%. 

A Figura XX demonstra como este processo é realizado. A partir da 

definição dos Riscos (Ameaças e Oportunidades), a correta Quantificação e 

Qualificação dos mesmos, se nota como são gerados os valores de Contingência, 

levando-se em conta os valores mínimos de impacto e probabilidade considerados 

para este cálculo. 
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A Figura 17 demonstra o “Heat map” gerado automaticamente a partir 

deste processo. O “Heat map” demonstra o numero de riscos envolvidos no projeto 

localizando-os nas zonas de probabilidade e impacto, dando uma impressão visual 

do cenário de Riscos do Projeto. 

 
Figura 17 – Demonstração do “Heat map” projeto 

 

 

                                                 Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

 
 
 

             Figura 18 – Demonstração levantamento, qualificação e quantificação dos Riscos do projeto. 
 

   

                                           Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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Figura 19 – Detalhe do descritivo e da qualificação dos Riscos do projeto 
 

 
 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 – Detalhe da quantificação dos Riscos do projeto. E a definição dos valores para os 
cenários de Best e Worst Cases 

 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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2.3.8. FLUXO DE CAIXA 
 

O fluxo de caixa do projeto, conforme discorrido no referencial teórico deste 

trabalho de conclusão de curso, é um importante indicador para a verificação da saúde 

do projeto, porém não deve ser fator único a ser observado. 

A elaboração do fluxo de caixa do projeto utilizando a ferramenta desenvolvida 

para este trabalho é realizada de forma totalmente automática, como resultado das 

definições dos investimentos, dos custos e do faturamento previsto nos períodos do 

projeto. 

Para fins da geração dos demais indicadores de Viabilidade do Projeto, são 

utilizados os fluxos de caixa conhecidos como Fluxo de Caixa Livre. 

 
Figura 21 – Demonstração do Fluxo de Caixa projeto 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

 
 

 

 

INICIO Ano1 - Mês1 Ano1 - Mês2 Ano1 - Mês3 Ano1 - Mês4 Ano1 - Mês5 Ano1 - Mês6 Ano1 - Mês7 Ano1 - Mês8 Ano1 - Mês9 Ano1 - Mês10 Ano1 - Mês11 Ano1 - Mês12

01-s et-17 30-set-17 31-out-17 30-nov-17 31-dez-17 31-jan-18 28-fev-18 31-mar-18 30-abr-18 31-mai-18 30-jun-18 31-jul-18 31-ago-18

(+) Receita Bruta [GBP] 380.952,38 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81 3.809.523,81
(-) Impos tos [GBP] -80.952,38 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 -809.523,81 

(-) PIS/Cofins (%) 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%
(-) ICMS (%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
(-) IPI (%)

(-) ISS (%)

(+) Receita Líquida [GBP] 300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
(-) Cus tos Variáveis [GBP] -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 -1.066.275,17 

Lucro Operacional Bruto [GBP] -766.275,17 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83 1.933.724,83
Margem Operacional  Bruta (%) -255% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64%

(-) Cus tos Fixos [ 15% da Receita   ] 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
(-)  Cus tos  Fixos  [GBP] -45.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 

(-) Despesas Administrativas [GBP]

(-) Despesas Comerciais [GBP]

(-) Despesas Gerais [GBP]

(-) Contingência de Ris co [GBP] -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 -39.724,46 

(-) Custos Totais [GBP] 1.150.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  1.555.999,64-  
Lucro Operacional [EBITDA] [GBP] -850.999,64 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36
Margem Líquida [EBITDA] (%) -283,67% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13%

(-) Depreciação [GBP] -26.541,40 
Lucro antes de Juros e IR [EBIT] [GBP] -850.999,64 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.444.000,36 1.417.458,96
Margem Líquida [EBIT] (%) -283,67% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 48,13% 47,25%

(-) Des pes as Financeiras (Juros) [GBP] -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 -56.874,43 
(-) IRPJ + CSLL [%] 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

Lucro Liquido [GBP] -850.999,64 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 935.522,92
(+) Depreciação [GBP] 26.541,40

Fluxo de Caixa do Projeto [GBP] -850.999,64 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 962.064,31
(-) Amortizações

(+/-) Mudanças no Capital de Giro

(+/-) Capital / Inves timentos / CAPEX / Desmobilizações -2.274.977,00 26.541,40
Fluxo de Caixa do Capital  Próprio (Acionis tas)  [GBP] -2.274.977,00 -850.999,64 979.581,64 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 953.040,24 962.064,31

Fluxo de Caixa
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2.3.9. DASHBOARD (Visualização dos Resultados da Analise de Viabilidade do 

projeto) 

 
Figura 22 – Demonstração da “Dashboard” de Análise de Viabilidade do Projeto. 

 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

Neste capítulo demonstraremos como são apresentados os resultados dos 

estudos de Viabilidade do Projeto com a utilização da ferramenta desenvolvida para 

este fim e como tema deste trabalho de conclusão de curso. 

Esta  “Dashboard” – Figura 22 acima – foi desenvolvida com a finalidade de 

apresentar de forma resumida, intuitiva e visual, todos os resultados do projeto, e 

também possibilitar a criação de cenários de “Best / Worst Cases” para as visões de 

Análise de Riscos do Projeto, funcionalidade esta que será explicada mais abaixo. 

 

Analise de Viabilidade de Projetos - Valores em BRL

Base Case EBIT: 34,42%

Taxa de Desconto: TIR: IL : Payback: VPL:

15,11% 15,72% 1,1 dezembro-18 332.338

EBIT: 34,42%
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Para a criação dos cenários de “Best / Worst Cases” bata utilizar os botões 

assim identificados acima do gráfico de demonstrativo de resultados (Figura XX 

abaixo) e toda a visão desta Dashboard será alterada para os valores do cenário 

escolhido.  

Os elementos apresentados nesta Dashboard são: 

Taxa de Desconto: a Taxa utilizada para calcular o VPL do projeto, que pode ser a 

TMA ou o CMPC, dependendo da forma que foi escolhida para definir este indicador; 

 

 

 

TIR - Taxa Interna de Retorno: Deve ser comparada a Taxa de Desconto. 

 

 

 

Conforme mencionado no referencial teórico deste trabalho, a interpretação do 

resultado deste indicador se dá da seguinte forma: 

 Caso  o  valor  %  da  TIR  seja  inferior  ao  valor  %  da  Taxa  de  Desconto  do  

projeto, significa que o mesmo não retornou o capital investido; 

 Caso o valor % da TIR se iguale ao valor % da Taxa de Desconto, o retorno 

foi nulo; 

 Caso o valor % da TIR seja superior ao valor % da Taxa de Desconto,  do 

projeto, significa que o mesmo gerou um retorno do capital investido. 

No caso demostrado neste estudo verificamos que a TIR se mostrou superior a 

Taxa de Desconto (Taxa de Desconto = 14,50% vs. TIR = 15,72%), o que significa 

que o projeto é viável a partir do ponto de vista deste indicador. 

Taxa de Desconto:

15,11%

>> Esta é a Taxa mínima 
esperada

TIR:

15,72%
Go Ahead!
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IL – Índice de Lucratividade: Este indicador se refere ao valor de investimento no 

projeto. 

 

  

 

Deve ser interpretado da seguinte forma: 

 

 Caso o valor do IL seja menor que um (1), significa que não houve retorno 

do capital investido e, do ponto de vista deste indicador, o projeto não é 

viável; 

 Caso  o  valor  do  IL  seja  igual  a  um  (1),  significa  que  o  retorno  do  capital  

investido foi nulo, e o projeto pode ser viável; 

 Caso o  valor  do  IL  seja  maior  que  um (1),  significa  que  houve  retorno  do  

capital investido e, do ponto de vista deste indicador, o projeto é viável; 

 

No caso demostrado neste estudo, verificamos que o IL ficou em 1,1, o que na 

prática significa que para cada um (1) real investido o projeto retornará 1,1 reais, o que 

demonstra do ponto de vista deste indicador que o projeto é viável. 

  

VPL – Valor Presente Líquido: O VPL é um dos indicadores mais utilizados para os 

estudos de Analise de Viabilidade de Projetos. 

 

 

 
Payback Descontado: Demonstração gráfica e descritiva do resultado desta métrica; 

 

 

IL:

1,1
Go Ahead!

VPL:

332.338
Go Ahead!

Payback:

dezembro-18
Período 16 do Projeto
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Figura 23 – Gráfico desenvolvido especificamente para demonstrar o momento do Payback do Projeto 
 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

 

DRE – Demonstrativo de Resultado: Apresentado em forma de gráfico “Waterfall 

Bridge”, este demonstra todas as componentes do resultado do Projeto, desde o 

faturamento bruto até o Lucro Líquido, destacando o indicador de EBIT, que é o 

indicador do lucro do Projeto. 

 
Figura 24 – Demonstrativo de Resultado do Projeto. 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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Cenários de Best / Base / Worst Case em relação aos Riscos: A visualização dos 

resultados do projeto aplicando-se as os cenários de Best e Worst Cases são feitas na 

Dashboard através da escolha de uma das opções. 

 
Figura 25 – Demonstração da funcionalidade para geração dos cenários de Best e Wosrt Cases dos 

Riscos do Projeto 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 

A definição dos valores a serem aplicados nos cenários de Best e Worst Cases 

são definidas alguns passos antes, conforme mencionado durante o processo de 

Análise de Riscos do Projeto, onde são definidos os parâmetros para estes cenários, 

conforme podemos verificar na figura abaixo 26: 
Figura 26 – Definição dos valores para Best e Worst Cases dos Riscos do Projeto

  
Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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Fluxo de Caixa do Projeto: Gráfico com o Fluxo de caixa 

O gráfico demonstra o comportamento por período da curva do lucro líquido do 

projeto, que é a resultante da subtração da curva de desembolso total da curva de 

receita do projeto (linha cheia), bem como a curva de EBITDA, que são os lucros 

antes da incidência de impostos e depreciação (linha pontilhada). 

Figura 27 – Fluxo de Caixa do Projeto 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

 
Capital de Giro do Projeto: Gráfico com a demonstração visual do comportamento 

do capital de giro do projeto 

 
Figura 28 – Capital de Giro do Projeto 

 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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“Heat Map” dos Riscos do Projeto: Mapa dos Riscos – Ameaças e Oportunidades – 

do Projeto: 

Figura 29 – Heat Map dos Riscos do Projeto 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

O “Heat map”, conforme mencionado no capitulo 2.3.7, no qual abordamos os 

Riscos do Projeto, demonstra o numero de riscos envolvidos no projeto localizando-os 

nas zonas de probabilidade e impacto, dando uma impressão visual do cenário de 

Riscos do Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Baixo Baixo Moderado Alto Mui to Alto Muito Al to Alto Moderado Baixo Muito Baixo

5% 10% 20% 40% 80% 80% 40% 20% 10% 5%
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Alto 70% 2 4 1 1 1 70% Alto

Moderado 50% 50% Moderado

Baixo 30% 30% Baixo

Mui to Baixo 10% 10% Muito Baixo

Matriz de Ameaças
Impacto

Matriz de Oportunidades

Probabi lidadeProbabilidade

Impacto
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2.3.10. ANALISE DE SENSIBILIDADE 

Figura 30 – Demonstração da Dashboard de Análise de Sensibilidade do Projeto 
 
 

 
 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 

A operacionalização da metodologia de Analise de Sensibilidade utilizando a 

ferramenta desenvolvida para este fim e como tema deste trabalho de conclusão de 

curso se dá conforme passamos a explicar a partir deste ponto. 
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A interface desenvolvida para condução deste processo encontra-se na 

“Dashboard de Análise de Sensibilidade”, demonstrada na Figura 30 acima. 

Na prática, a Análise de Sensibilidade no processo de Analise de Viabilidade de 

Projetos gira em torno de escolher certas variáveis que impactam os resultados do 

projeto e, através de simulações de variação nos valores destas variáveis, verificar o 

impacto causado por estas variações no resultado do projeto. 

A fim de ter estas variáveis disponíveis de forma estruturada, foram 

desenvolvidas funcionalidades ao longo das etapas de levantamento e definição dos 

parâmetros do projeto, dos investimentos, dos custos e faturamento, entre outros, 

criando uma lista que fica disponível para escolha no momento de realizar as analises 

de sensibilidade. 

A partir desta lista de variáveis (Figura 31 abaixo), é gerado o “Diagrama de 

Tornado” (Figura 34 mais abaixo), de onde podem ser escolhidas através de um 

“Dropdown Box” (conforme mostrado na figura 32 abaixo), as variáveis que comporão 

as bases para geração dos cenários de “Best e Worst Cases”, os quais tem como ponto 

de partida o cenário conhecido como “Base Case”, ou seja, o cenário normal da 

Análise de Viabilidade. Vale ressaltar que os cenários elaborados através desta 

metodologia de Análise de Sensibilidade não tem relação com os cenários elaborados 

com base na Análise de Riscos, apesar de ambos serem originados do cenário “Base 

Case”, conforme mencionado acima, o cenário normal desta analise de viabilidade do 

projeto. 

          Figura 31 – Lista das vaiáveis disponíveis para criação dos cenários de Análise de Sensibilidade do 
Projeto. 

             
Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 

Variáveis Descrição
Componente de Custo Direto 1
Componente de Custo Direto 2
Componente de Custo Direto 3
Componente de Custo Direto 4
Componente de Custo Direto 5
Componente de Custo Direto 6
Componente de Custo Direto 7
Componente de Custo Direto 8
Componente de Custo Direto 9
Componente de Custo Direto 10

Custos Indiretos Variação da contribuição do projeto para os custos Fixos da Empresa

TMA - Taxa Mínima de Atratividade Variação na TMA
Capital de Terceiros Variação nos valores de capital de terceiros aplicados no projeto
Taxa Capital Terceiros Variação nas taxas de juros do capital de terceiros
CMPC Variação na taxa do custo médio ponderado de capital
Taxa Moeda Base Variação no valor da moeda base utilizada no projeto
Faturamento Produto 1
Faturamento Produto2
Faturamento Produto3
Faturamento Produto4
Faturamento Produto5

Variação no valor dos principais componentes de custos do projeto

Variação no faturamento de um ou mais produtos do projeto
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As Figuras abaixo demonstram como fazer a escolha dos componentes para o 

estudo de Analise de Sensibilidade, e a variação dos valores. O resultado desta 

variação percentual será visualizado no diagrama de tornado, onde os valores de Base 

Case das variáveis serão alterados. 

 
 

Figura 32 –“Dropdown menu para escolha das vaiáveis  para Análise de Sensibilidade do Projeto 
 

  

                                  Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
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Figura 33 – Demonstração dos resultados do projeto para os Cenários de Best e Worst Cases gerados na Análise 
de Sensibilidade. 

 

 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 
 

Diagrama de Tornado 
 

O Diagrama de Tornado é um importante recurso aplicado no processo de 

analise de sensibilidade e tem a função de demonstrar os valores e a relação entre as 

variáveis escolhidas para o estudo de Sensibilidade. 

Este diagrama é normalmente elaborado utilizando-se um gráfico de barras 

horizontais. 

Diferentemente de outros autores que utilizam este recurso, optamos por 

desenvolver uma forma de deixar as variáveis escolhidas para o estudo sempre 

mostrando (default)  os  valores  do  “Cenário Base”, o que oferece aos usuários a 

perfeita dimensão de todas as variáveis, facilitando o entendimento e antecipando o 

nível de impacto no resultado do projeto. 

 

 



 

65 

 

Figura 34 – Demonstração do Diagrama de Tornado desenvolvido para esta ferramenta de Análise de 
Sensibilidade do Projeto. 

 
 

 

Fonte: “Análise de Viabilidade de Projetos. Célio Antonio Romani - 2016”. 
 
 

Normalmente o mesmo é utilizado de forma assimétrica, ou seja, mostrando os 

valores dos cenários de Best e Worst Cases como entrada, o que dificulta a 

interpretação, pois não oferece uma dimensão visual da relação de grandeza entre as 

variáveis. 

Para que este resultado fosse obtido, foi elaborada uma base de dados complexa, 

a qual realiza automaticamente o arranjo dos dados de forma a mostra-los sempre em 

ordem decrescente, e ajustando-os automaticamente quando as os valores são 

submetidos a variações durante os estudos.  

Este se tornou um diferencial em comparação com os gráficos normalmente 

aplicados nesta metodologia e disponíveis em ferramentas no mercado. Figura XX 

abaixo. 
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Este diagrama é o elemento central da Dashboard de Análise de Sensibilidade, 

(Figura XX acima), tendo a sua esquerda os resultados do projeto para o cenário Best 

Case, e a sua direita os resultados do Worst Case. 

Os resultados do projeto no cenário Base Case estão posicionados acima, na 

mesma posição da Dashboard de Analise de Viabilidade do projeto. 

Abaixo podem ser vistos os gráficos de Demonstrativo de Resultados, Cash 

Flow e Capital de Giro, também posicionados de forma a ver o cenário Best Case a 

direita e Worst Case a esquerda. 
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3. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho procurou demonstrar os conceitos da disciplina de Análise de Viabilidade 

de Projetos, abordando as principais métricas e indicadores utilizados neste processo, e 

também  a  teoria  das  técnicas  de  Engenharia  de  Valor  e  Análise  de  Valor  (EV  –  AV),  

demonstrando como podem ser aplicadas de forma prática de modo a gerar diferencial para a 

indústria. 

Foram também abordados os desafios que a indústria brasileira vem enfrentando em 

função da atual conjuntura político-econômica, e a importância da aplicação de técnicas que 

melhorem  os  processos  e  produtos  das  mesmas,  e  como  estas  iniciativas  podem  ajudar  a  

melhorar a competitividade na hora de iniciar um projeto. 

Os processos de Gerenciamento de Riscos foram abordados de forma prática, 

demostrando como é realizado o processo de quantificação, qualificação e geração do VME, 

como forma de gerar contingencia financeira para o projeto. 

Sendo assim concluímos que a aplicação de uma ferramenta estruturada para analise de 

viabilidade de projetos, que possibilita a inclusão da analise de riscos neste processo, bem 

como a criação de cenários com base em premissas para simulação de resultados, através da 

inclusão da analise de sensibilidade, podem melhorar consideravelmente a qualidade dos 

dados para a tomada de decisão na indústria, garantindo um diferencial importante de 

competitividade na atual situação econômica do país. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

A ferramenta desenvolvida para este trabalho de conclusão de curso foi apresentada na 

Empresa onde trabalho, a qual demonstrou profundo interesse em sua aplicação nos processos 

de criação de Business Cases na área de Estratégia de Negócios, e também nas áreas de 

Supply Chain e Engenharia para aplicação em processos de Early Supplier Engagement e 

Product Cost out, em função de seus diferencias em relação às ferramentas em uso, que são as 

funcionalidades de Análise de Riscos e Análise de Sensibilidade, bem como sua estruturação e 

a organização visual na demonstração dos resultados dos estudos. 

Além da aplicação na empresa em que trabalho, outras empresas também já 

demonstraram interesse em aplicar a ferramenta em seus processos. Esta disponibilização para 

o mercado será analisada a partir de uma série de testes que estão em andamento, visando 

aumentar sua maturidade e torna-la o mais abrangente possível em nível de tipos de projetos e 

particularidades de negócios e as oportunidades de aplicação no mercado serão exploradas. 
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6. APÊNDICES 
 

 

6.1. FERRAMENTA COMPLETA- TODAS AS TELAS 
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6.1.1 ABERTURA: 
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6.1.2 INSTRUÇÕES: 

 

 

 

 

Paso a passo para a correta definição dos parâmetros de utilização desta ferramenta

Passo a Passo para definição dos Parâmetros e Informações necessárias para realizar a Análise de Viabil idade de Projetos

Esta ferramenta apresenta uma ordem lógica para faci l itar a construção da analise, porém não necessariamente precisa ser seguida. A qualquer momento os parâmetros, cus tos e investimentos podem ser alterados visando melhorar o resultado do projeto

Recomenda-se que seja constantemente verificada a planilha "Alertas e dicas", onde existe um log de erros que verifica e retorna mensagens de erro em havendo quaisquer inconsistências nos inputs

1 Definição dos Parâmetros iniciais do Projeto

1) Defina a divisão dos períodos: Meses ou Anos >>> Célula G16

2) Definao a duração do Projeto - número de períodos, l imitado a 5 anos: Máximo de 60 Meses ou 5 Anos >>> Célula G19

3) Defina a data inicial >>> Célula J16

4) Moeda de Conversão do Projeto: Defina a moeda em que todos os resultados Financeiros do Projeto serão mostrados >>> Dropdown menu: célula I122

4.1) Custos, Despesas e Investimentos podem ser lançados em qualquer moeda, porém serão convertidos para a moeda de Conversão, afim de mostrar o preço e os dados de saída do projeo em uma única moeda

4.2) Entre as Células J26:J29 uti l ize o Dropdown Menu para escolher 04 dentre todas as moedas globais - Além da Moeda de Conversão - para que sejam feitos os imputs de Custos, Despesas e Investimentos.

4.3) Entre as Células N26:N29 defina a cotação das moedas, em paridade com a Moeda de Conversão. Dica: Uti l ize o link do BACEN ao lado para obter as cotações

1 Definição da Taxa de Desconto

1) Escolha uma das opções: TMA ou CMPC >>> Optopn Button

1.2) TMA: Taxa Média de Atratividade : Rendimento médio do capital próprio aplicado no mercado

1.2) CMPC:  Custo Médio Ponderado de Capital : Rendimento médio do dinheiro aplicado no mercado, cons iderando capital próprio e capital de terceiros (Empréstimos)

2) Escolha uma das opções do "Método de Lucro" uti l izado pela Empresa: Lucro Real ou Lucro Presumido >>> Caixas de escolha: Células F17 e F18

2.1) Lucro Real: Empresas com opção pelo médoto do lucro real tem sua taxação de Impostos realizada durante o processo, ou seja, a cada transação que gera um faturamento a empresa é taxada.

2.1.1) Taxa de Contratação de Empréstmo: Esta é a taxa padão de mercado para qualquer aplicação >>> Célula M17

2.1.2) IR - Imposto de Renda: Imposto devido >>> Célula M18

2.2) Lucro Presumido: mpresas com opção pelo médoto do lucro presumido tem sua taxação de Impostos realizada no final de cada período fiscal, ou seja, a cada fechamento fiscal anual faz-se o levantamento do faturamento e a empresa é taxada sobre esse levantamento.

2.2.1) Rf: Taxa Livre de Riscos [ % ] : Esta é a taxa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx >>> Célula R17

2.2.2) : Beta de empresa similar : Imposto devido >>> Célula R18

2.2.2) Rm: Risco de mercado: [ % ] : Imposto devido >>> Célula R19

1 Levantamento de todos os investimentos do Projeto (Capital Próprio e Capital de Terceiros)

Passo 1

Passo 2

Passo 3
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9 - Análise de Riscos

12 - Fluxo de Caixa Worst

13 - Dashboard

3 - Parâmetros do Projeto

14 - Análise Sensibilidade

10 - Fluxo de Caixa

11 - Fluxo de Caixa Best
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6.1.3   DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DO PROJETO: 

 

 

 

 

 

Definição dos parâmetros gerais a serem utilizados neste estudo de Viabilidade de Negócios

1) Defina a Unidade de Tempo na qual os custos e investimentos do Projeto serão alocados e visul izados (Meses ou Anos)

2) Defina o Número de períodos do Projeto - caso opte por "Meses" como unidade de tempo, o numero de períodos será em meses. Se optar por uma programação em anos, defina então o numero de anos. Defina tambem a data inicial do Projeto

3) Defina a moeda em que serão alocados os custos e investimentos, e na qual o resultado do projeto será reportado

1 Definição dos parâmetros da duração e períodod do Projeto

Unidade de tempo Data inicial
Meses 12 1-set-17

N. de Períodos Data final Duração Prevista deste Projeto [em Anos]:  
60   << Máx. 360 períodos 31-ago-22

1 Definição da moeda do projeto

Dica: Visite o s ite do Banco Central do Bras il

Moeda de conversão do Projeto BRL Real brasi leiro 1 1,0000 cl icando no l ink abaixo
BRL GBP Libra Esterlina 4,3480 e obtenha as cotações das moedas para este estudo

USD Dólar dos Estados Unidos 3,2972

EUR Euro 3,7077 Bacen: Banco Central do Brasil
NOK Coroa Noruega 0,3999

SGD Dólar de Singapura 2,4145

BRL Real brasi leiro 1,0000

5 Anos

Duração do Projeto

Moeda do Projeto
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6.3.4.  DEFINIÇÃO DA TAXA DE DESCONTO: 
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6.1.5.  DEFINIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PROJETO 
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6.1.6.  DEFINIÇÃO DOS CUSTOS DO PROJETO 
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6.1.7.  DEFINIÇÃO DO FATURAMENTO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

Definição do Lucro Líquido esperado no Projeto, bem como formas de recebimento

1) Defina a Margem de Lucro Líquido desejada no Projeto. A Margem de Lucro Líquida [EBIT] é quanto se deseja ganhar sobre o Preço final do Projeto

2) Defina se haverá uma programação de recebimanto dos valores do Contrato (Recebimentos do Cliente), ou se deve ser considerdo o Fluxo de Caixa de acordo com o andamento físico do Projeto

Definição do faturamento: 1,80925E+73 5,00%  Margem de Lucro Líquido [EBITDA]  [%]:  

Base Case Ano1 - Mês1 Ano1 - Mês2 Ano1 - Mês3 Ano1 - Mês4 Ano1 - Mês5 Ano1 - Mês6 Ano1 - Mês7 Ano1 - Mês8 Ano1 - Mês9 Ano1 - Mês10 Ano1 - Mês11 Ano1 - Mês12 Ano2 - Mês1
ID Descrição Qte 30-set-17 31-out-17 30-nov-17 31-dez-17 31-jan-18 28-fev-18 31-mar-18 30-abr-18 31-mai-18 30-jun-18 31-jul-18 31-ago-18 30-set-18
1 Estruturas 1 131.888.000,00        USD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
2 Pré-montagens 2 150.022.600,00        USD 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
3 Montagens finais 1 25.100.000,00          BRL 100.000,00    1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
4 Produto4 -                              
5 Produto5 -                              
6 Produto6 -                              
7 Produto7 -                              
8 Produto8 -                              
9 Produto9 -                              

10 Produto10 -                              
307.010.600,00        -                     ############ 6.594.400,00 ############ 6.594.400,00 ############ 6.594.400,00 ############ 6.594.400,00 ############ 9.891.600,00 ############ 9.891.600,00 ############

Best Case Ano1 - Mês1 Ano1 - Mês2 Ano1 - Mês3 Ano1 - Mês4 Ano1 - Mês5 Ano1 - Mês6 Ano1 - Mês7 Ano1 - Mês8 Ano1 - Mês9 Ano1 - Mês10 Ano1 - Mês11 Ano1 - Mês12 Ano2 - Mês1
ID Descrição Qte 30-set-17 31-out-17 30-nov-17 31-dez-17 31-jan-18 28-fev-18 31-mar-18 30-abr-18 31-mai-18 30-jun-18 31-jul-18 31-ago-18 30-set-18
1 Estruturas 1 131.888.000,00        USD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
2 Pré-montagens 2 150.022.600,00        USD 2.500.000,00 -                   2.000.000,00 -                   2.000.000,00 -                   2.000.000,00 -                   2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
3 Montagens finais 1 24.096.000,00          BRL 96.000,00      -                   960.000,00    -                   960.000,00    -                   960.000,00    -                   960.000,00    -                   960.000,00    -                   960.000,00    
4 Produto4 0 -                              -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
5 Produto5 0 -                              -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
6 Produto6 0 -                              -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
7 Produto7 0 -                              -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
8 Produto8 0 -                              -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total [BRL]

Total [BRL]

Moda Original

Moda Original
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6.1.8.  DEFINIÇÃO DOS IMPOSTOS NOS PREÇOS DE VENDA DO PROJETO 

 

 

 

 

 

6.1.9.  ANALISE DE RISCOS DO PROJETO E DEFINIÇÃO DO VALOR MONETARIO ESPERADO - VME 
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6.1.10.  FLUXO DE CAIXA DO PROJETO 
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Fluxo de Caixa do Principal do Projeto

Este Fluxo de Caixa é automático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INICIO Ano1 - Mês1 Ano1 - Mês2 Ano1 - Mês3 Ano1 - Mês4 Ano1 - Mês5 Ano1 - Mês6 Ano1 - Mês7 Ano1 - Mês8 Ano1 - Mês9 Ano1 - Mês10 Ano1 - Mês11 Ano1 - Mês12

01-set-17 30-set-17 31-out-17 30-nov-17 31-dez-17 31-jan-18 28-fev-18 31-mar-18 30-abr-18 31-mai-18 30-jun-18 31-jul-18 31-ago-18

(+) Receita Bruta [BRL] 18.968.126,98 8.373.841,27 18.017.523,81 8.373.841,27 18.017.523,81 8.373.841,27 13.830.603,17 8.373.841,27 13.830.603,17 12.560.761,90 18.017.523,81 12.560.761,90
(-) Impostos [BRL] -4.030.726,98 -1.779.441,27 -3.828.723,81 -1.779.441,27 -3.828.723,81 -1.779.441,27 -2.939.003,17 -1.779.441,27 -2.939.003,17 -2.669.161,90 -3.828.723,81 -2.669.161,90 

(-) PIS/Cofins (%) 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%
(-) ICMS (%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%
(-) IPI (%)

(-) ISS (%)

(+) Receita Líquida [BRL] 14.937.400,00 6.594.400,00 14.188.800,00 6.594.400,00 14.188.800,00 6.594.400,00 10.891.600,00 6.594.400,00 10.891.600,00 9.891.600,00 14.188.800,00 9.891.600,00
(-) Custos Diretos [BRL] -9.307.736,39 -9.307.736,39 -9.307.736,39 -9.307.736,39 -9.307.736,39 -9.148.700,95 -9.148.700,95 -9.148.700,95 -3.142.671,95 -3.142.671,95 -3.142.671,95 -3.142.671,95 

Lucro Operacional Bruto [BRL] 5.629.663,61 -2.713.336,39 4.881.063,61 -2.713.336,39 4.881.063,61 -2.554.300,95 1.742.899,05 -2.554.300,95 7.748.928,05 6.748.928,05 11.046.128,05 6.748.928,05
Margem Operacional Bruta (%) 38% -41% 34% -41% 34% -39% 16% -39% 71% 68% 78% 68%

(-) Custos Indiretos [ 15% dos Custos   ] 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
(-) Custos Indiretos [BRL] -1.396.160,46 -1.396.160,46 -1.396.160,46 -1.396.160,46 -1.396.160,46 -1.372.305,14 -1.372.305,14 -1.372.305,14 -471.400,79 -471.400,79 -471.400,79 -471.400,79 

(-) Despesas Administrativas [BRL]

(-) Despesas Comerciais [BRL]

(-) Despesas Gerais [BRL]

(-) Contingência de Risco [BRL] -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 -95.791,43 

(-) Custos Totais [BRL] ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# 3.709.864,18-  3.709.864,18-  3.709.864,18-  3.709.864,18-  
Lucro Operacional [EBITDA] [BRL] 4.137.711,72 -4.205.288,28 3.389.111,72 -4.205.288,28 3.389.111,72 -4.022.397,53 274.802,47 -4.022.397,53 7.181.735,82 6.181.735,82 10.478.935,82 6.181.735,82
Margem Líquida [EBITDA] (%) 27,70% -63,77% 23,89% -63,77% 23,89% -61,00% 2,52% -61,00% 65,94% 62,49% 73,85% 62,49%

(-) Depreciação [BRL] -1.648.600,00 
Lucro antes de Juros e IR [EBIT] [BRL] 4.137.711,72 -4.205.288,28 3.389.111,72 -4.205.288,28 3.389.111,72 -4.022.397,53 274.802,47 -4.022.397,53 7.181.735,82 6.181.735,82 10.478.935,82 4.533.135,82
Margem Líquida [EBIT] (%) 27,70% -63,77% 23,89% -63,77% 23,89% -61,00% 2,52% -61,00% 65,94% 62,49% 73,85% 45,83%

(-) Despesas Financeiras (Juros ) [BRL] -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 -247.290,00 
(-) IRPJ + CSLL [%] 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

Lucro Liquido [BRL] 2.730.889,74 -4.205.288,28 2.236.813,74 -4.205.288,28 2.236.813,74 -4.022.397,53 181.369,63 -4.022.397,53 4.739.945,64 4.079.945,64 6.916.097,64 2.991.869,64
(+) Depreciação [BRL] 1.648.600,00

Fluxo de Caixa do Projeto [BRL] 2.730.889,74 -4.205.288,28 2.236.813,74 -4.205.288,28 2.236.813,74 -4.022.397,53 181.369,63 -4.022.397,53 4.739.945,64 4.079.945,64 6.916.097,64 4.640.469,64
(-) Amortizações

(+/-) Mudanças no Capital de Giro

(+/-) Capital / Investimentos / CAPEX / Desmobil izações -4.616.080,00 1.648.600,00
Fluxo de Caixa do Capital Próprio (Acionistas) [BRL] -4.616.080,00 2.730.889,74 -2.556.688,28 2.236.813,74 -4.205.288,28 2.236.813,74 -4.022.397,53 181.369,63 -4.022.397,53 4.739.945,64 4.079.945,64 6.916.097,64 4.640.469,64
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6.1.12. DASHBOARD COM OS RESULTADOS DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analise de Viabilidade de Projetos - Valores em BRL

Base Case EBIT: 34,42%
Taxa de Desconto: TIR: IL: Payback: VPL:

15,11% 15,72% 1,1 dezembro-18 332.338

EBIT: 34,42%

Go Ahead! Período 16 do Projeto Go Ahead!>> Esta é a Taxa mínima 
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-60.000.000,00

-40.000.000,00

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

Capital de Giro do Projeto

NLCG Acumulado Fluxo de caixa acumulado EBIT Acumulado

Muito Bai xo Baixo Moderado Alto Muito Alto Muito Alto Alto Moderado Baixo Muito Bai xo

5% 10% 20% 40% 80% 80% 40% 20% 10% 5%

Muito Al to 90% 1 90% Mui to Alto

Al to 70% 1 3 1 1 1 70% Alto

Moderado 50% 50% Moderado

Baixo 30% 30% Baixo

Muito Baixo 10% 10% Mui to Baixo

Probabili dade

Impacto
Matriz de Ameaças

Impacto
Matriz de Oportunidades

Probabil idade

ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS
Versão 0.0

1 - Introdução

2 - Instruções

4 - Taxa de Desconto

5 - Investimentos

6 - Custos e Despesas

7 - Faturamento

8 - Impostos

9 - Análise de Riscos

12 - Fluxo de Caixa Worst

13 - Dashboard

3 - Parâmetros do Projeto

14 - Análise Sensibilidade

10 - Fluxo de Caixa

11 - Fluxo de Caixa Best



 

82 

 

6.1.13.  DASBOARD COM AS FUNCIONALIDADES E RESULTADOS DA ANALISE 

DE SENSIBILIDADE DO PROJETO 

 

 


