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Apresentação 

•  Até o momento, tem-se trabalhado com fluxos de 
caixa prontos, isto é, tem sido apresentada uma 
tabela com 2 colunas: anos e capitais 

•  Esse fluxo de caixa é o resultado de suas 
estimativas relevantes e estudadas neste capítulo: 
1.  Prazo de análise 
2.  Custo inicial 
3.  Valor residual 
4.  Receitas 
5.  Custos 
6.  Capital de Giro 
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1. Prazo de Análise 

•  O prazo de análise deve ser o suficiente para 
capturar todas as estimativas significativas das 
receitas e dos desembolsos do projeto 

•  No caso de um projeto de substituição de um 
equipamento, considera-se sua vida útil, 
geralmente definida pelo fabricante 

•  Num projeto imobiliário para a construção e venda 
de um prédio de apartamentos, o prazo de análise 
de 3 a 4 anos é o resultado do prazo de 
construção do prédio mais o prazo de 
comercialização (limitado pelo financiamento) 
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1. Prazo de Análise 

•  Em geral, os prazos de análise dos 
empreendimentos empresariais situam-se entre 5 
e 10 anos 

•  Deve-se considerar ainda que: 
•  Prazo de análise grande – para construções, por 

exemplo, a vida útil dos equipamentos é compatível 
com o prazo de análise, incluindo as manutenções 

•  Ciclo de vida do produto – para o lançamento de um 
novo produto, o ciclo de vida do produto definirá o 
prazo de análise do fluxo de caixa, que não deverá 
ser maior que o prazo necessário para alcançar a 
fase de declínio do ciclo de vida do produto 
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1. Prazo de Análise 

•  Segundo a Instrução Normativa SRF nº 162 (31dez1998): 

Bens Vida útil, 
anos 

Depreciação 
anual 

Instalações 10 10% 
Edificações 25 4% 

Construções pré-fabricadas 25 4% 
Máquinas e equipamentos 10 10% 

Instrumentos e aparelhos de medição 10 10% 
Móveis e utensílios 10 10% 

Veículos para transportes de mercadorias 4 25% 
Automóveis de passageiros 5 20% 

Sistema de processamento de dados 2 50% 
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2. Custo Inicial - I 

•  O custo inicial se refere aos desembolsos 
realizados para aquisição de equipamentos ou 
outros ativos fixos, incluindo o pagamento de 
fretes, seguros, instalações, despesas 
operacionais iniciais com materiais e mão-de-obra, 
treinamento de pessoal de operação e 
manutenção, etc. 

•  Portanto, inclui todos os desembolsos para adquirir 
os ativos necessários e que estejam em condições 
de operar e gerar as receitas estimadas 
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2. Custo Inicial - I 

•  Exemplo 1 
Para o projeto serão comprados diversos 
equipamentos no valor total de $1.500.000, incluindo o 
frete, o seguro e outras despesas relacionadas 
Para instalação desses ativos, serão desembolsados 
$250.000 em materiais e $100.000 em mão-de-obra 
As estimativas das despesas operacionais iniciais e 
das despesas de treinamento do pessoal são, 
respectivamente, $55.000 e $85.000 
Calcule o custo inicial do projeto na data inicial do fluxo 
de caixa 
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2. Custo Inicial - I 

•  Exemplo 1 - Solução 
O custo inicial do projeto na data inicial do fluxo de 
caixa será de $1.990.000, resultado obtido com: 
 

 Compra de equipamentos, incluindo fretes, seguros etc. -$1.500.000 
 Instalação dos equipamentos, materiais, mão de obra etc. -$350.000 

 Despesas operacionais iniciais -$55.000 
 Despesas de treinamento -$85.000 

 Custo inicial -$1.990.000 
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2. Custo Inicial - I 

•  Exemplo 2 
Suponha que com a execução do projeto do Exemplo 1 
será retirado um grupo de equipamentos que serão 
vendidos pelo valor de mercado estimado em $180.000 
A despesa de preparação para a venda desses 
equipamentos foi estimada em $30.000, o valor contábil 
desses equipamentos é de $125.000 e a alíquota do 
imposto 35% 
Calcule o custo inicial relevante do projeto na data 
inicial do fluxo de caixa 
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2. Custo Inicial - I 

•  Exemplo 2 - Solução 
Observe que houve ganho de capital em função da 
diferença entre os valores de mercado e contábil: 
 

Venda dos equipamentos retirados $180.000 
Despesas de preparação dos equipamentos retirados -$30.000 

Valor contábil dos equipamentos retirados $125.000 
Ganho de capital $25.000 

Tributação da venda -$8.750 
Venda líquida, depois de imposto de renda $141.250 

Custo inicial -$1.990.000 
Custo inicial relevante  -$1.848.750 
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2.1. Custo de Oportunidade 

•  Relembrando, o custo de oportunidade de uma 
decisão é o valor da melhor alternativa 
abandonada em favor da alternativa escolhida 

•  Exemplo 3 
A nova planta será construída no terreno da 
empresa cujo valor de mercado é $1.200.000. 
Considerando o prazo de análise do projeto de 5 
anos e a taxa requerida de 10% ao ano, calcule o 
impacto no VPL do projeto pelo uso do terreno da 
empresa, considerando que no final do prazo de 
análise o terreno pode ser vendido por $1.200.000. 
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2.1. Custo de Oportunidade 

•  Exemplo 3 - Solução 
A utilização do terreno é equivalente a investir 
$1.200.000 por 5 anos, quando será resgatado o 
mesmo valor. 
Calculando o VPL desse investimento, a 10% a.a., 
obtêm-se 

VPL = -$454.894,41 
 

Conclui-se que para aceitar o projeto de expansão, 
o VPL do fluxo de caixa operacional tem de 
superar o impacto negativo do uso do terreno 
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3. Valor Residual - VR 

•  O custo inicial do projeto se refere à compra e 
instalação de ativos produtivos 

•  Com o correr do tempo, esses ativos da empresa 
perdem valor devido ao uso e ao tempo 

•  A depreciação periódica desses ativos é deduzida 
do lucro bruto para calcular o imposto sobre o lucro 
devido 

•  Há alguns pontos importantes da legislação no 
Brasil para projetos sobre a depreciação (veja 
Decreto nº 3.000 de 26/3/1999 da Tributação de 
Pessoas Jurídicas; www.receita.fazenda.gov.br) 
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3. Valor Residual - VR 

1.  Adota-se a depreciação linear: divide-se o valor do 
investimento pela sua vida útil, em anos 

2.  A depreciação dos ativos pode ser acelerada com 
o objetivo de incentivar a renovação ou 
modernização de instalações ou equipamentos 

3.  Anualmente, o ativo terá um valor contábil 
diferente e decrescente 

4.  A depreciação dos equipamentos e instalações é 
deduzida do lucro bruto na forma de custo 
adicional sem desembolso, resultando no lucro 
tributável utilizado no cálculo do imposto 
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3. Valor Residual - VR 

•  Em qualquer ano do prazo de análise do projeto, o 
valor contábil de um equipamento ou instalação 
poderá ser diferente de seu valor de mercado, seja 
para continuar realizando o mesmo serviço, ou 
como simples sucata 

•  Portanto, no final do prazo de análise do projeto, o 
VR de um equipamento ou de uma instalação pode 
ser diferente de 0 

•  O VR é uma estimativa relevante e inclui o impacto 
tributário do ganho de capital sobre a venda dos 
ativos 

15 



3. Valor Residual - VR 

•  O ganho de capital positivo com a venda do ativo 
obriga a empresa a pagar imposto sobre o lucro 
desse ganho de capital 

•  O ganho de capital negativo beneficia a empresa 
em funcionamento, que poderá lançar esse 
prejuízo não-operacional na forma de dedução de 
imposto a pagar com a venda do ativo 
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3. Valor Residual - VR 

•  Exemplo 4 
O valor de mercado dos ativos no final do prazo de 
análise do projeto foi de $155.000, e as despesas de 
preparação para a venda estimadas em $5.000. 
Calcule o VR considerando o valor contábil de 
$100.000 e a alíquota do imposto de 30%. 

Venda dos equipamentos $155.000,00 
Despesas de preparação dos equipamentos -$5.000,00 

Valor contábil $100.000,00 
Ganho de capital $50.000,00 

Tributação do ganho de capital -$15.000,00 
Valor residual  $135.000,00 
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3. Valor Residual - VR 

•  Exemplo 5 
Repetir o exemplo anterior considerando que o valor 
de mercado dos ativos no final do prazo de análise 
do projeto foi de $85.000, permanecendo inalteradas 
as restantes estimativas 

Venda dos equipamentos $85.000,00 
Despesas de preparação dos equipamentos -$5.000,00 

Valor contábil $100.000,00 
Ganho de capital -$20.000,00 

Tributação do ganho de capital -$6.000,00 
Valor residual  $86.000,00 
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3. Valor Residual - VR 

•  Obtendo uma expressão para o cálculo do VR: 
•  Seja V o valor de venda depois de deduzir as 

despesas de preparação, B o valor contábil do 
mesmo ativo na mesma data e T a alíquota do 
imposto 

•  O VR é obtido com: 
 

VR = V – T x (V – B)    ou    VR = V x (1 – T) + T x B 

•  A 1ª expressão mostra o impacto do ganho de 
capital em valor e sinal e a 2º é equivalente à 
expressão do FCO a ser desenvolvido adiante 
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3. Valor Residual - VR 

•  Exemplo 6 
No projeto de expansão da planta, serão investidos 
$3.500.000 em equipamentos que serão 
depreciados de forma total e linear durante o prazo 
de análise do projeto de 5 anos 
No final do prazo de análise, a estimativa do valor de 
mercado desses ativos é de $600.000, já deduzidas 
as despesas de venda 
Calcule o impacto total do investimento no VPL do 
projeto causado pelo VR, considerando 35% de 
imposto e taxa requerida de 10% ao ano 
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3. Valor Residual - VR 

•  Exemplo 6 - Solução 
Calculando o VR: 
VR = V – T x (V – B) 
VR = 600.000 – 0,35 x (600.000 – 0) = $390.000 
Calculando o presente o VR, com k = 10% ao ano: 
P = F x (1 + k)-n 
P = 390.000 x (1 + 0,1)-5 = $242.159,32 
Conclusão: O VR provoca uma redução no custo 
inicial de $242.159,32 na data zero ou, de outra 
forma, aumenta neste valor o VPL do projeto 
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4. Receitas - R 

•  Da pesquisa de mercado orientada para o público-
alvo do produto, o pessoal de marketing e vendas 
prepara as estimativas das receitas de um novo 
projeto de expansão ou de um novo produto 

•  Definem-se as distribuições de frequências das 
estimativas do tamanho potencial do mercado e, 
daí, quantidades e preço unitário de venda 

•  Obtém-se então a estimativa da receita do novo 
produto durante o prazo de análise do projeto; 
deduz-se os impostos e tem-se a estimativa inicial 
de receita do projeto 
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5. Custos - C 

•  No projeto devem ser incluídos os custos 
relevantes tais como: 
•  Despesas de vendas 
•  Custos das matérias-primas 
•  Mão-de-obra direta e indireta 
•  Manutenção 
•  Outros custos operacionais e não-operacionais 

•  Portanto, é necessário detalhar e quantificar todos 
os custos, que são agrupados numa única 
estimativa denominada simplesmente custos 
relevantes 
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5. Custos - C 

•  Quanto à determinação desses custos, como se 
tratam de estimativas, em alguns casos se utiliza 
uma taxa de proporcionalidade em função da 
venda, diferenciando a taxa do custo variável da 
taxa do custo fixo 

•  Os custos relevantes relacionados com produção e 
vendas em geral não são difíceis de detectar e 
medir, sejam eles fixos ou variáveis 

•  Os custos relevantes relacionados com outras 
áreas podem ser mais difíceis de detectar e medir: 
mão-de-obra indireta, substituição de equipamento 
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6 - Capital de Giro - CG 

•  Numa empresa em operação, uma parte de seu 
capital é usada como capital de giro (CG) para 
financiar as vendas a prazo, o estoque de produtos 
acabados, os custos da operação, etc. 

•  O CG para o 1º ano de operação é um 
investimento realizado na data zero; é recuperado 
na data terminal do projeto; e é um investimento 
que não tem depreciação e nem tributação 

•  O CG pode ser constante ou variar até a data 
terminal e deverá estar disponível no início de 
cada período (ou no final do período anterior) 
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6 - Capital de Giro - CG 

•  Exemplo 7 - Na determinação da estimativa do 
capital de giro do projeto são utilizados os prazos 
registrados abaixo. Na composição de custos, a 
matéria-prima representa 16% da venda anual, e 
os produtos em processo e acabado 48%. Calcule 
o CG anual do projeto considerando a venda anual 
do projeto igual a $1.000.000 
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 Prazo para pagamento do cliente  45 dias 
 Estoque de produto acabado 30 dias 

 Estoque de matéria prima 30 dias 
 Produto em processo 15 dias 

 Prazo para pagamento de fornecedor 60 dias 



6 - Capital de Giro - CG 

•  Exemplo 7 - Solução 
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6 - Capital de Giro - CG 

•  Alguns comentários: 
1.  A venda a receber de $123.288 representa o valor 

anual financiado aos clientes 
2.  O estoque de produto acabado de $39.452 diminui o 

risco de perder vendas por falta de estoque 
3.  O estoque de matéria-prima de $13.151 diminui o 

risco de não produzir por falta de estoque 
4.  O produto em processo de $19.726 incorpora 

matéria-prima, MDO e despesas gerais 
5.  O financiamento de fornecedor de -$26.301 refere-

se ao pagamento da compra em data posterior 
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6 - Capital de Giro - CG 

•  Exemplo 8 
O CG do projeto foi estimado em $350.000 e se 
mantém constante durante o prazo de análise de 5 
anos. Considerando a taxa requerida de 12% ao 
ano, calcule o impacto do CG no VPL do projeto 
Solução: 
O CG é um investimento no ano 0, sendo 
integralmente recuperado ao final do 5º ano 
P = -350.000 + 350.000 x 1,12-5 = -$151.400,60 
Este é o valor reduzido no VPL em 5 anos 
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6 - Capital de Giro - CG 

•  Como o CG afeta o fluxo de caixa do projeto sua 
determinação deve ser cuidadosa, pois o excesso 
do capital de giro pode inviabilizar o projeto, e a 
falta pode comprometer o resultado do projeto 

•  Para se reduzir o capital de giro deve-se: 
a)  Reduzir o tempo que o produto acabado é mantido 

em estoque 
b)  Diminuir o prazo de pagamento do cliente 
c)  Aumentar o prazo de pagamento do fornecedor 

•  Situação ideal: não há estoques, obrigações pagas 
a longo prazo e não há financiamento da venda 
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Exercícios 

1.  Para o projeto será comprado um sistema de 
secagem no valor total de $1.000.000 incluído 
frete, seguro e outras despesas relacionadas 
Para a instalação do secador serão 
desembolsados $150.000 em materiais e $80.000 
em mão-de-obra 
As estimativas das despesas operacionais iniciais 
e das despesas de treinamento do pessoal são, 
respectivamente, $40.000 e $60.000 
Calcule o custo inicial do projeto na data inicial do 
fluxo de caixa 
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R: I = $ 1.330.000 



Exercícios 

2.  Continuando com o problema 1 
Com a execução do projeto será retirada uma 
unidade de água quente depreciada com valor de 
mercado de $100.000 
A despesa de preparação para venda dessa 
unidade foi estimada em $10.000, o valor contábil 
desses equipamentos é $60.000 e a alíquota do 
imposto 35% 
Calcule o custo inicial relevante do projeto na data 
inicial do fluxo de caixa 
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R: I = $ 1.250.500 



Exercícios 

3.  A unidade de água quente retirada do projeto do 
exercício anterior será aproveitada em outro 
projeto da empresa 
O gerente de finanças recomendou que na 
estimativa relevante do custo inicial fosse incluído 
também o valor de mercado depois do imposto da 
unidade de água quente e não apenas seu custo 
de instalação 
Concorda? 
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R: O que aconteceria se o projeto não fosse aceito? 
A empresa venderia a unidade de água quente. Portanto, 
está correta a inclusão do valor da unidade no outro projeto 



Exercícios 

4.  O projeto tem custo inicial de $800.000, o valor de 
mercado dos ativos no final do prazo de análise do 
projeto foi estimado em $120.000 e as despesas 
de preparação para venda dos ativos estimadas 
em $8.000 
Calcule o valor residual considerando o valor 
contábil de $50.000 e a alíquota do imposto de 
35% 
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R: VR = $ 90.300 



Exercícios 

5.  Repita o exercício 4 considerando que o valor de 
mercado dos ativos no final do prazo de análise do 
projeto foi estimado em $35.000, permanecendo 
inalteradas as restantes estimativas 
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R: VR = $ 35.050 



Exercícios 

6.  Na composição de custos da empresa, a matéria-
prima representa 40% da venda anual, e os 
produtos em processo e acabado 50%. 
Calcule o CG anual do projeto considerando a 
venda anual do projeto igual a $450.000, bem 
como os seguintes prazos: 
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R: CG = $ 94.315 
ou 21% das vendas 

Prazos, em dias 
 Prazo para pagamento do cliente  60  

 Estoque de produto acabado 30  
 Estoque de matéria prima 15  

 Produto em processo 15  
 Prazo para pagamento de fornecedor 30  


