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ASPECTOS FINANCEIROS –  
 
1. Investimento: é qualquer aplicação de recursos de capital com o objetivo de obter 
um fluxo de benefícios ao longo de um período futuro. É convencional classificar o 
investimento em: investimento fixo e capital de giro. 
 
1.1. Investimento fixo (IF): podem ser tangíveis (construções, equipamentos, etc.) ou 

intangíveis (custos de engenharia e supervisão, taxas e etc). Para fins didáticos, a 
análise do IF será sub-dividida em: obras civis, equipamentos e taxas em geral. O 
investimento fixo total é a soma dos gastos com obras civis, equipamentos e 
outros. 

 
1.1.1. Obras civis: os itens a serem considerados são: 
 

1) Terreno: 
Compra do terreno. 
 
2) Melhoramento da área: 
- Nivelamento, limpeza, drenagem. 
- Estacionamento, cercas, parques, etc. 

 
3) Construções: 
- Edifícios da fábrica. 
- Armazéns. 
- Laboratórios. 
- Escritórios. 
- Oficinas em geral. 
- Outros: ambulatório, refeitório, garagem, creches, etc. 
 
4) Estudos e projetos de engenharia: 
- Custo de estudos prévios, desenvolvimento em laboratórios e planta piloto, 

estudos de mercado, etc. 
- Projeto definitivo. 
- Custo de assessores e consultores. 

 
5) Supervisão da construção: 
- Serviços de engenheiros e auxiliares para execução das obras. 

 
Favor construir a tabela a seguir no programa excel. Verificar dados em tabelas 
atualizadas para construção civil. 
 
Item Quantidade 

(m2) 
Valor unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$)  

Terreno    
Melhoramento da área    
Construções    
Sub-total (R$)  
Estudos e projetos de engenharia 3% do sub-total 
Supervisão da construção 2% do sub-total 
Investimento total com obras civis (R$)  
 
A soma de todos os itens acima serão depreciados em 25 anos. 
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1.1.2. Equipamentos: os itens a serem considerados são: 
 

1) Equipamento (custo posto na fábrica): 
- Equipamentos principais para o processamento. 
- Equipamentos auxiliares: esteiras, bombas, compressores, caldeiras, etc. 

 
2) Instalação: 
- Materiais: fundações para os equipamentos, estruturas, suportes, isolamento, 

pintura, mão de obra, etc. 
 
3) Instrumentação e controle: 
Custos referentes à aquisição, instalação e calibração. 
 
4) Tubulação: 
Dos equipamentos do processo, acessórios e isolamento das mesmas. 
 
5) Elétricos: 
Equipamentos e materiais elétricos, motores, fiação, painéis de controle, materiais 
e mão de obra. 
 
6) Gastos para colocação em funcionamento: 
- Treinamento de pessoal. 
- Teste de equipamentos. 
- Custos de ingredientes, mão de obra, e gastos de fabricação até a produção 

normal. 
 
7) Imprevistos: 
Segundo o grau de detalhamento na estimação dos itens anteriores, será maior ou 
menor.  

 
Em função de cada tipo de processamento, são usados os seguintes fatores para o 
cálculo. 
 % do custo do equipamento entregue na fábrica: 
Item: Planta processo 

sólido 
Planta processo 
sólido-fluido 

Planta processo 
fluido 

Equipamento  100 100 100 
Instalação 10 a 47% 
Instrumentação e controle 9 a 18% 
Tubulação 16 a 66% 
Elétricos 10 a 11% 
Sub total (R$)  
Gastos de colocação em 
funcionamento  

(5% do sub-total) 

Imprevistos (5% do sub total) 
Investimento total com 
equipamentos (R$) 

 

 
A soma dos itens acima serão depreciados como equipamentos. 
 
1.1.3. Veículos: somar ao IF e depreciar em 4 ou 5 anos dependendo do uso. 
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1.1.4. Taxas e despesas em geral: somar ao investimento as taxas em geral 

(prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), gastos com contadores, advogados, etc. 
Se a empresa não for do simples nacional amortizar estas despesas em 5 
anos. Se for do simples nacional não amortizar. 

 
Investimento fixo (IF) = investimento total com obras civis + equipamentos + veículos 

+ taxas em geral (em reais) 
 
 
1.2 Capital de giro (CG): é a soma de capital necessário para que a empresa possa 
produzir e comercializar seus bens ou serviços. 
 
 
 
2. Valor residual: 
 
Usar para cálculo do valor residual a referencia do livro. 
 
LAPPONI, J. C. Projetos de Investimento na Empresa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 488p. 

 


