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RESUMO 
 
 
 
 

Os empreendimentos do setor da Construção Civil, na maioria das vezes, são de longo prazo 
de maturação, o que provoca a necessidade de promover ajustes nos métodos mais 
tradicionais da análise econômica e financeira  de viabilidade destes empreendimentos. Na 
análise de viabilidade de empreendimentos, o planejador deve ser capaz de oferecer 
informações a partir de modelos de simulação, que sejam capazes de dar suporte à decisão 
de empreender. Os modelos de uso mais extensivo são os que trabalham com análise do 
potencial dos empreendimentos em alcançar o poder de compra dos investimentos. Neste 
trabalho busca-se demonstrar a viabilidade de um empreendimento, utilizando um estudo de 
caso, através de simulação de cenários em que ilustra-se [i] a velocidade da recuperação da 
capacidade de investimento do empreendedor, oferecida pelo empreendimento e [ii] o valor 
atual líquido e a taxa interna de retorno do empreendimento levando em conta a arbitragem 
de cenários de reinvestimento do fluxo de retorno do empreendimento no horizonte do ciclo 
operacional. Assim, realizou-se uma pesquisa de natureza exploratória, a fim de se obter os 
elementos suficientes para alcançar os objetivos estabelecidos. A pesquisa compreendeu um 
estudo de caso de um fluxo de caixa projetado para um empreendimento em fase de 
elaboração de uma empresa de médio porte do setor da construção civil no estado do Ceará. 
Verificou-se, através deste fluxo de caixa, as projeções dos custos e das receitas e como 
foram elaboradas. A partir dessas observações elaborou-se cenários de simulação dessas 
projeções. Acredita-se que estas simulações poderão transformar-se numa importante fonte 
de informações para os empreendedores do setor da construção civil. 

 
Palavras Chave : 
Análise econômica e financeira; Viabilidade de empreendimentos; Análise de 
empreendimentos. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 

The enterprises of the sector of the civil architecture are usually long-dated of maturation, that 
provokes the necessity  to promote adjustments in the most traditional methods of the 
economic and financial analysis of viability of these enterprises. In the analysis of viability of 
enterprises, the planner must be able to offer information from simulation models on that be 
capable to give support to the decision of undertake. The most extensive use models are the 
ones that work with analysis of the potential of the enterprises in reaching the power of 
purchase of the investments. In this work one tries to demonstrate the viability of an 
enterprise, using a case study, through simulation of scenes where it is illustrated [i] the speed 
of the recovery of the capacity of investment from the enterprises, offered by the enterprise 
and [ii] the current net worth and the internal rate of return of the enterprise taking into account 
the arbitration of the reinvestment scenes of the return flow of the enterprise in the range of 
perception of the operational cycle. Thus, a research of exploratory nature was become 
fulfilled, in order to get elements enough to reach the established objectives. The research 
understood a case study of a cash flow projected for an enterprise in phase of elaboration of 
an average capacity company of the sector of civil architecture in the state of the Ceará. It was 
verified, through this cash flow, the projections of the costs and peearnings  and how they had 
been elaborated. From these comments on one elaborated scenes of simulation of these 
projections. One believes that these simulations will be able to be changed into an important 
source of information for the enterprises of the civil architecture. 

 
 

Key Words: 
economic and financial analysis; viability of enterprises; analysis of enterprises. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O setor da construção civil tem muitas peculiaridades em relação aos demais 

setores industriais. Entre esses fatores, destaca-se, particularmente, para o segmento de 

incorporações, o fato de as empresas trabalharem com empreendimentos de longa duração 

e o fato destes empreendimentos terem pouca, ou quase nenhuma flexibilidade, frente ao 

seu mercado, após o lançamento.  

 

As empresas que atuam nesse setor ainda se baseiam em análises de 

sensibilidade ou na repetição de sucessos passados, do próprio empreendedor ou da 

identificação do mercado. Envolvem-se em ciclos de produção que giram em torno de 30 

(trinta) meses e, em muitos casos, chegam a 80 (oitenta) meses. Os riscos assumidos são 

muito grandes e as ferramentas utilizadas para tomar decisão muitas vezes são empíricas. 

 

Riscos ocorrem, em tese, em qualquer setor econômico, mas na construção civil, 

em particular, por ser um setor de base, tem mercado muito sensível aos movimentos da 

economia, o que confere volatilidade alta a seus produtos, que passam de um estado de 

recessão, quando assim está a economia, para outro estado de aquecimento com muita 

velocidade. 

 

A compra de um imóvel representa, em sua grande parte , a aquisição do ativo 

mais valioso para as famílias. A ausência de qualquer financiamento por parte das 

instituições financeiras, falta de subsídios aos adquirentes através dos bancos públicos, 

mudanças na economia e sobretudo nas taxas de juros de mercado, poderão tornar 

extremamente dispendiosa ou inviável a aquisição destes ativos à grande parcela da 

população brasileira. Esta caracterização reforça o teto de que os empreendedores da 

construção civil necessitam conciliar o elevado dispêndio dos empreendimentos com 

expectativas de vendas a prazo para os quais precisam, inclusive, assumir o papel de 

financeiras, permanecendo com carteira de recebíveis mesmo depois do final do 

empreendimento. 

 

Sendo assim, haverá momentos em que as empresas, para cumprir com seus 

objetivos fundamentais de crescimento, flexibilidade e rentabilidade, deverão manter 

atuações mais agressivas, para não perder espaço conquistado na defesa de sua fatia de 
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mercado. A exploração de modelos de simulação, que compreende, na prática, um 

entendimento pormenorizado de mercado é, normalmente, a etapa de planejamento em que 

se identificam as mudanças de comportamento do mercado, cuja transparência não é 

flagrante e que acabam por condicionar o aprimoramento, ou mesmo a franca 

reestruturação de objetivos da empresa. 

 

A análise de investimentos, no seu sentido clássico, tem sido explorada 

largamente na literatura técnica e há muito pouco de novidades a acrescentar aos bons 

textos existentes. Todavia, existem poucos textos que tratem das particularidades do setor 

da construção civil, cuja estrutura difere da indústria de produção seriada, para a qual se 

derivam quase todas as publicações no campo da chamada engenharia econômica1. 

 

Esta condição, diferente de uma percepção exclusiva do problema, representa 

sim a oportunidade e motivação para a exploração do tema, procurando adentrar o trabalho 

na reflexão pragmática de importante setor da economia brasileira. 

 

Quando se fala de análise de investimentos, é mais conveniente, para rigor 

técnico, que se use a terminologia análise de empreendimentos, pois o que se avalia 

sempre é, do ângulo econômico, como se comportam empreendimentos, que, para oferecer 

retorno e resultado exigem uma certa massa de investimentos para produção. 

 

Assim, o que se analisa não são os investimentos, como se tratasse de uma 

transação isolada no ambiente econômico, em que se pudesse admitir um sistema que 

absorve recursos financeiros e devolve mais recursos, decorrido um determinado prazo. 

Objetivamente, só se admite a geração de riqueza se for completado um ciclo de produção, 

de forma direta, no caso dos empreendimentos típicos dos setores de produção de bens ou 

serviços, ou de forma indireta, quando se fala de aplicações financeiras. 

 

Quando se promove análise de empreendimentos, trata-se da verificação do 

âmbito financeiro e do econômico. No financeiro, a caracterização de qualidade estará presa 

exclusivamente ao que se denomina “fechamento da equação de fundos”, que consiste 

em identificar as fontes de recursos para cumprir com todo o custeio da produção e das 

contas relacionadas com a comercialização e com a gestão do empreendimento. Isto 

significa que o empreendedor precisa avaliar a sua possibilidade de desenvolver o 

empreendimento ou não, considerando sua capacidade de gerar os fundos que 

                                                           
1 A engenharia econômica pode ser definida como um conjunto de procedimentos que permitem a comparação e a tomada de decisão sob a 
ótica econômica e financeira, de forma científica, entre alternativas diferentes que desempenham funções similares. 
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complemente os demais que o próprio empreendimento gera para garantir todo o custeio. 

Cabe ainda ao empreendedor  avaliar qual é a repercussão dos riscos, que estão no 

sistema empreendimento, de que a receita não seja gerada no regime e nos níveis 

especulados no planejamento, o que o obrigaria a investir mais do que previamente 

identificado, ou a buscar recursos de financiamento de terceiros para supri-los. Em particular 

essas análises estão no ambiente do empreendedor, não do empreendimento, pois a 

qualidade que se analisa estará na melhor compatibilidade entre o potencial de investimento 

e endividamento do empreendedor e as exigências de fundos para fazer girar o 

empreendimento. Nesta situação, o empreendimento será melhor ou pior relativamente às 

condições próprias do empreendedor, não às do empreendimento. 

 

Por estas razões, tradicionalmente quando se usa a terminologia análise de 
investimentos, o que se pretende é estudar o comportamento do empreendimento naquilo 

que é próprio dele e que o fará mais ou menos atraente através de análise de indicadores 

de qualidade que somente a ele se referem, que são os indicadores financeiros e os 

econômicos. Esta condição será considerada no âmbito deste trabalho. 

 

Visto sob o aspecto gerencial e da análise e gestão de empreendimentos, o 

setor da construção civil tem sido afetado pela improvisação e pelo personalismo na 

condução dos processos decisórios, resultando em sucessos apenas aparentes, que 

acabam por se transformar em fracassos abrangentes. Mesmo num panorama mundial, 

quantos empreendedores, ou empresas, são tratados como os visionários da inovação, 

para, passado pouco tempo, serem usados como exemplo de má gestão. A síntese destas 

histórias está, predominantemente, na falta de decisão suportada por meios de informação 

de qualidade  verdadeira e que considere cenários de maior prazo. Isto significa gestão sem 

planejamento, originada em técnicas incompatíveis e reducionistas da realidade para 

atender problemas de grande complexidade, como são os da construção civil, seja pela 

lógica particular com que se inserem os seus produtos no mercado, seja pelo longo 

horizonte que compreende a vida de um empreendimento, como, ainda, pelas 

peculiaridades dos sistemas de produção e perfil de gestão. 

 

É fundamental compreender os principais princípios econômicos dos mercados 

financeiros para poder tomar decisões de investir e obter financiamento. O primeiro princípio 

financeiro básico é que um determinado volume de recursos vale menos hoje do que 

amanhã, porque se aplicado agora começa imediatamente a render juros. O segundo 

princípio financeiro básico é que um recurso seguro vale mais do que um recurso com risco. 

O empreendedor deve preocupar-se com o tempo e a incerteza e seus efeitos sobre o valor. 
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Isto significaria dizer, no meio financeiro, melhor será a aplicação financeira que apresente 

maior rentabilidade e menor risco, acrescido da maior liquidez. Rentabilidade, risco e 

liquidez são variáveis importantes nas decisões de investimentos financeiros, mas não 

caminham proporcionalmente. 

 
É nesse sentido que este trabalho se apresenta, com o propósito de trazer à 

tona um assunto extremamente importante, não apenas para o setor da construção civil, 

também ao ambiente acadêmico. A motivação maior para a elaboração desse estudo foi, 

sem dúvida, a busca de respostas objetivas e tecnicamente adequadas para o ambiente de 

incerteza que o empreendedor enfrenta quanto aos procedimentos de análise econômica e 

financeira em estudos de viabilidade de empreendimentos no setor da Construção Civil.  A 

expectativa será apresentar novas discussões que favoreçam a tomada de decisão do 

investidor - empreendedor. 

 

O empreendedor não pode deixar de fazer frente ao tempo e à incerteza, daí, 

freqüentemente vem a enfrentar três problemas básicos. Primeiro, quanto a empresa deve 

investir em projetos de viabilidade econômica e financeira? Segundo, se o investimento não 

for viável, ou seja, suportado pelas necessidades demandadas pelo empreendimento, deve 

ser financiado com empréstimos que não poderão ser totalmente reembolsados? E quanto 

de financiamento será necessário para que o empreendimento venha a ser viável e possa 

ter retorno financeiro e econômico? 

 
A empresa e o empreendedor não podem fugir a estas escolhas, alguém tem de 

decidir se a oportunidade proporciona um valor superior ao seu custo e se o encargo da 

dívida adicional pode ser suportado com segurança. 

 

A motivação maior para a elaboração desse estudo foi, sem dúvida, a busca de 

respostas objetivas e tecnicamente adequadas para esse problema que impactam as 

empresas de construção civil : tomada de decisão de investir em projetos de viabilidade de 

empreendimentos em ambiente de risco e incerteza. Esse estudo pretende ainda propiciar 

um panorama de algumas das questões fundamentais que os empreendedores têm 

discutido : 

 

 
a) Como analisar econômica e financeiramente a viabilidade de 

empreendimentos no setor da construção civil? 
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b) Que características deve possuir o modelo de simulação de comportamento 

que possa contribuir para tomar decisões de investir ou não em determinado 

empreendimento para que os riscos envolvidos na decisão sejam suportáveis 

e minimizem a incerteza? 
 

Partindo desses questionamentos foi formulada uma pergunta para referenciar 

toda a pesquisa: considerando o ambiente de incerteza e o risco que o empreendedor 

enfrenta quanto aos procedimentos de análise de viabilidade econômica e financeira de 

empreendimentos na construção civil, que instrumentos seriam necessários para que a 

decisão de investir fosse suportada pelas expectativas quanto à necessidade de 

investimentos e quanto a oportunidade de retornos  ?  A pergunta de referência indicou a 

escolha do tema do trabalho : análise de viabilidade econômica e financeira de 

empreendimentos no setor da construção civil – estudo de caso de um empresa de médio 

porte no estado do Ceará. 

 

O objetivo geral estabelecido para a pesquisa é apresentar contribuições quanto 

à análise de viabilidade econômica e financeira de empreendimentos no setor da construção 

civil, através de um modelo simulador de análise de investimentos, aplicado em um estudo 

de caso de uma média empresa no estado do Ceará. 

 

Os objetivos específicos do estudo, a seguir descritos, foram obtidos pela análise 

dos aspectos restritos do trabalho, que contribuem para o alcance da finalidade mais ampla 

da pesquisa :  

 
 Apresentar  conceitos e definições das variáveis utilizadas nos modelos de 

simulação; 

 

 Evidenciar as principais características e premissas trabalhadas nos estudos 

de viabilidade econômica e financeira de empreendimentos no setor da 

construção civil; 

 

 Formatar um fluxo de caixa do empreendimento; 

 

 Verificação da disponibilidade de recursos (próprios ou de terceiros);  

 

O simples desejo de conhecer cada vez mais, ou a necessidade de obtenção de 

conhecimentos mais seguros que os fornecidos pelos meios atuais, leva os homens de 
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espírito mais crítico a desenvolver a ciência que, de acordo com Gil (1999, p.20), “constitui 

um dos mais importantes componentes intelectuais do mundo contemporâneo”. 

 

O saber teórico é o conhecimento das causas, cuja finalidade coincide com o 

defendido por Aristóteles : “a razão de”. Aristóteles diferencia a razão teórica e prática pelo 

seu fim, pela causa final a que ela se destina. A conclusão da razão teórica é uma verdade. 

A conclusão da razão prática é uma indicação do melhor caminho para o bem. Este 

trabalho, ainda que carregado de conteúdo teórico, procura sobretudo a aplicabilidade 

pragmática, conciliando um estudo acadêmico para solução de problemas práticos. 

 

Os empreendimentos de base imobiliária, em geral, tem um ciclo de 

investimentos para implantar, ao qual se sucede um ciclo de geração de receita e retorno 

desses investimentos. Nesse ciclo de retorno, em geral, as receitas cobrem as despesas 

operacionais e, do resultado operacional gerado, são retirados os recursos para reaplicação 

nos ativos, sobrando um resultado operacional disponível, que é o retorno do investidor. 

 

Dos indicadores econômicos que refletem o desempenho do investimento em 

um empreendimento, a Taxa Interna de Retorno (TIR) é o mais usado como referencial de 

qualidade do empreendimento e para tomada de decisão de investir. Como se sabe a TIR 

mede, no conceito de média anual equivalente, o ganho de riqueza que o empreendedor 

pode esperar quando INVESTE no empreendimento, para obter RETORNO através do fluxo 

dos resultados operacionais disponíveis a cada ano, agregado ao valor do empreendimento 

ao final do ciclo operacional, como se estivesse pronto em caixa. O outro indicador 

econômico é o Valor Atual Líquido (VAL) que considera o valor temporal do dinheiro, é o 

mais recomendado por especialistas em finanças para decisões de investimentos. 

 

Este trabalho busca então evidenciar pontos relevantes, relacionados a análise 

econômica e financeira nos estudos de viabilidade de empreendimentos no setor da 

construção civil, visto que o planejador deve ser capaz de oferecer informações a partir de 

modelos de simulação, que sejam capazes de suportar a decisão de empreender. 

 

Os modelos para análise econômico-financeira serão estruturados com o 

objetivo de simular o giro de recursos em empreendimentos, para então concluir sobre os 

investimentos exigidos para manutenção do giro e pelos retornos viáveis, oferecidos quando 

o empreendimento gera recursos não mais necessários para dar suportes ao custeio da 

produção. 

 



 7

Assim, o modelo de decisão deve possibilitar ao investidor identificar e 

caracterizar de forma clara e precisa um problema ou uma oportunidade, podendo avaliar e 

comparar previamente as diversas alternativas de ação sobre a decisão de investir ou não 

em empreendimentos. 

 

Não foram formuladas hipóteses para o trabalho proposto, considerando a 

proposição de GIL (1991: 43): 
“Geralmente, naqueles estudos em que o objetivo 
é descrever determinado fenômeno ou as 
características de um grupo, as hipóteses não são 
enunciadas formalmente. Nesses casos, as 
hipóteses envolvem uma única variável e o mais 
freqüente é indicá-la no enunciado dos objetivos 
da pesquisa”. 
 

 

O presente trabalho constitui-se de uma pesquisa de natureza exploratória. Para 

Gil (1999, p.43), “as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Triviños (1992, p.109) afirma 

que “os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno 

de determinado problema”. 

 

Ressalta que o pesquisador prepara o estudo exploratório com a finalidade de 

auferir os elementos suficientes que lhe permitam alcançar os resultados que deseja, 

através do contato com determinada população. Gil (1999, p.43) explica que “habitualmente 

envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos 

de caso”. 

 

Assim, realizou-se primeiramente uma pesquisa de ordem bibliográfica, 

objetivando a revisão da literatura acerca dos conceitos, definições e demais aspectos que 

dizem respeito ao setor construção civil e, predominantemente, às ferramentas de análise 

de viabilidade de empreendimentos e análise de investimentos. Procurou-se, assim, 

contribuir para o aprimoramento do conhecimento dos estudos já existentes. 

 

Fachin (2001, p.126) afirma que “entende-se por levantamento bibliográfico o 

material constituído por dados primários ou secundários que possam ser utilizados pelo 

pesquisador”. 
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Ainda a respeito de um estudo de caso, Gil (1999, p.72) afirma que ele “é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. De acordo com Yin (2001, p.21) “o estudo 

de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real” 

 

Para que este estudo fosse possível, optou-se pela utilização de uma amostra 

intencional. De acordo com Gil (1999, p.104), a amostragem por tipicidade ou intencional 

“constitui um tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar um subgrupo 

da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser considerado 

representativo de toda a população”. 

 

Richardson (1999, p. 161), sobre a amostra intencional, afirma que “os 

elementos que formam a amostra relacionam-se intencionalmente de acordo com certas 

características estabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas pelo pesquisador”. Gil 

(1999) explica que este tipo de amostragem requer um conhecimento prévio da população 

selecionada. Caso não exista este conhecimento, faz-se necessária a formulação de 

hipóteses. 

 

Vale ressaltar que, por se tratar de um estudo de caso, composto por uma 

amostra intencional, não é possível a generalização dos resultados da pesquisa, mesmo 

sabendo que os fatos observados a partir da pesquisa possam também ocorrer em qualquer 

outro projeto de viabilidade econômica e financeira de empreendimentos imobiliários. 

Limitou-se, assim, esta pesquisa, a um projeto (fluxo de caixa incremental) de uma empresa 

de médio porte do setor de construção civil do estado do Ceará. 

 

Gil (1999) alerta para a  dificuldade de generalização dos resultados obtidos por 

estudos de caso, considerando este aspecto como a principal limitação, uma vez que pode 

ocorrer que a unidade alvo da investigação possua características anormais em relação às 

outras de sua espécie. 

 

No entanto, apesar das limitações apresentadas, decorrentes da metodologia 

escolhida, buscou-se alcançar o maior rigor possível, no sentido de dar confiabilidade aos 

resultados apresentados. Além disto, os resultados produzidos são subsídios para a tomada 

de decisão por parte dos empreendedores. 
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O trabalho está estruturado em introdução, três capítulos acrescido de 

conclusões, recomendações e referências bibliográficas. Na introdução encontram-se 

delineados a escolha do tema da pesquisa, a formulação do problema que se pretende 

resolver, a determinação dos objetivos geral e específicos que sintetizam o que se pretende 

alcançar, a justificativa enfatizando a importância do tema e os procedimentos 

metodológicos utilizados. 

 

O capítulo 1 destina-se à revisão da literatura, no que diz respeito à 

fundamentação teórica adotada para abordar o tema e à questão-problema da presente 

pesquisa. Constituiu-se, através da metodologia de pesquisa bibliográfica, uma estrutura 

conceitual que proporciona a sustentação necessária ao desenvolvimento da pesquisa. 

Destaca-se, primeiramente, o papel relevante do planejamento econômico e financeiro na 

elaboração de um fluxo de caixa incremental na gestão de viabilidade de empreendimento e 

sua importância como instrumento de controle da qualidade  do empreendimento. Abordam-

se, também, a importância, finalidade, abrangências e as características dos fluxos de caixa 

sob os diferentes aspectos, bem como as diferentes formas de classificá-los. Por fim, 

apresentam-se técnicas de análises de investimentos, com destaque para o Valor Atual 

Líquido (VAL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), ressaltando suas vantagens e 

desvantagens, com foco na análise de viabilidade de empreendimentos imobiliários no setor 

de construção civil, através de modelos de simulação de investimento e retorno de projetos 

de viabilidade econômico e financeiro. 

 

O capítulo 2 enfoca o sistema empreendimento, apresentando modelos de 

simulação de fluxo de caixa no sistema empreendimento, composição do fluxo de caixa, os 

efeitos dos custos financeiros e outros fatores que afetam o lucro do empreendimento e as 

técnicas geralmente utilizadas nas análises econômico-financeira de empreendimentos. 

 

No capítulo 3, destaca-se o desenvolvimento do modelo de simulação do fluxo 

de caixa incremental através de casos simulados do empreendimento objeto do estudo de 

caso. 

 

Analisa-se na conclusão o alcance dos objetivos inicialmente propostos pelo 

trabalho e as recomendações para a realização de estudos futuros. 

 

Considerando a complexidade do tema : “Análise de Viabilidade Econômica e 

Financeira de Empreendimentos no Setor da Construção Civil – Estudo de Caso de uma 

empresa de médio porte no estado do Ceará”, a metodologia utilizada seguirá por um 
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estudo de caso, apoiada em pesquisa documental a partir de dados levantados junto a 

empresa do Setor da Construção Civil. A pesquisa bibliográfica colaborará na identificação 

de modelos que serão avaliados sobre o ponto de vista do estudo de caso escolhido. 

 

Os comentários garantem adequabilidade à escolha do método desta produção 

científica.
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

1. REVISÃO DA LITERATURA  
 
 
 

Este capítulo destina-se à revisão de literatura, no que diz respeito à 

fundamentação teórica adotada para abordar o tema e a questão-problema da presente 

pesquisa. Constituiu-se, através da metodologia de pesquisa bibliográfica, uma estrutura 

conceitual que proporciona a sustentação necessária ao desenvolvimento do presente 

estudo. 

 

No item 1.1. destaca-se primeiramente o planejamento econômico e o 

planejamento financeiro quando da realização de projetos de empreendimentos imobiliários 

nas empresas de construção civil, visando uma melhor gestão financeira para empresas 

deste setor. Em seguida, evidencia-se a importância do planejamento tanto no âmbito 

econômico quanto financeiro como instrumento de decisão de ordem financeira e 

econômica, comentando sobre o Sistema Gerenciador de Investimentos. 

 

No item 1.2. comenta-se acerca do fluxo de caixa, este como um instrumento de 

controle de gestão financeira; seu papel de destaque no processo de tomada de decisão, 

sendo o mais indicado para análises de performances financeiras.  

 
No item 1.3. apresenta-se diferentes perspectivas teóricas das fases de 

elaboração de um projeto de viabilidade de empreendimentos imobiliários no setor 

Construção Civil, através de modelos de simulação de investimento e retorno de projetos de 

viabilidade econômico e financeiro, destaca-se também as principais finalidades do fluxo de 

caixa projetado e a importância de adoção de mecanismos de proteção, para que se possa 

trabalhar com cenários de inflação alta. 

 

Finalmente, no item 1.4., comenta-se as técnicas de análises de investimentos, 

dando ênfase aos métodos analíticos que são o Valor Atual Líquido (VAL) e a Taxa Interna 

de Retorno (TIR), apresentando suas vantagens e desvantagens. 
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1.1. Planejamento Econômico  x Planejamento Financeiro  
 
 
 

Conforme Ferreira (1993, p.196 e 252) o significado das palavras econômico e 

financeiro são : 
“Econômico – adj. 1. Relativo à economia. 2. Que controla as 
despesas; poupado, sóbrio, austero. 3. Que consome pouco 
(em relação aos serviços prestados). 
Financeiro – adj. Relativo a finanças”. 

 
 
O termo econômico-financeiro, de acordo com Lima Jr. (1995) : 
 

“tem origem na constatação de que esses dois vetores de 
planejamento tem seu caminho ligado, pois, em ambos, se 
trabalha com a mesma base de dados, e, mais, que decisões 
de ordem financeira sempre tem repercussão econômica e 
aquelas de âmbito econômico tendem a provocar, na maioria 
das vezes, alteração na condição financeira originalmente 
configurada”. 

 
 

Está-se no ambiente do PLANEJAMENTO ECONÔMICO quando a decisão de 

investir se relacionar com a oportunidade de promover o investimento, vislumbrando uma 

expectativa de retorno, através do ciclo de produção do empreendimento. A qualidade do 

empreendimento será medida pela taxa interna de retorno e será medido prazo de 

recuperação da capacidade de investimento, tais decisões são tomadas no ambiente do 

Sistema Gerenciador de Investimentos. 

 

Tomar decisões no ambiente do PLANEJAMENTO FINANCEIRO, de acordo 

com Lima Jr. (1995), implica em :  

 
“[I] – no SISTEMA GERENCIADOR DE INVESTIMENTOS, 
traçar a política para aglutinar os recursos para fazer frente aos 
investimentos exigidos pelo empreendimento e/ou [II] – no 
SISTEMA EMPREENDIMENTO, conduzir a gestão dos 
recursos ingressados no sistema, via preço e investimento, 
para suportar o custeio num regime compatível com o 
programado, concluindo, inclusive, sobre a oportunidade de 
liberar recursos livres – retorno no sistema, para que sejam 
transferidos para o SISTEMA GERENCIADOR DE 
INVESTIMENTOS”. 

 
 

Quando se trata do Planejamento Financeiro, não há o objetivo de caracterizar 

qualidade, mas de definir meios. A formatação do que se denomina “equação” de fundos é a 

síntese do Planejamento Financeiro. A “equação de fundos” são os meios necessários para 

implantar um determinado empreendimento ou sustentar uma política de investimentos. 
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Para Lima Jr. (1993), a qualidade do planejamento financeiro está ligado 

diretamente ao que ele chama “fechamento da equação de fundos”, que de acordo com o 

autor , “consiste em identificar as fontes de recursos para cumprir com todo o custeio da 

produção e das contas conexas com a comercialização e com gestão do empreendimento”. 

 

No planejamento financeiro, o empreendedor possui a capacidade de avaliar as 

possibilidades de desenvolver o empreendimento ou não, capacidade de mensurar a 

repercussão dos riscos, ou buscar recursos de financiamento para suprir o empreendimento. 

 

De acordo com Lima Jr. (1993) ,  

 
“quando se usa a terminologia análise de investimentos, o que 
se pretende estudar é o comportamento do empreendimento 
naquilo que é próprio dele e que o fará mais ou menos atraente 
através da análise de indicadores de qualidade que somente a 
ele estarão presos, que são os econômicos”. 

 
 
Para o empreendedor tomar decisão de investir ou não em determinado 

empreendimento, se faz necessário estabelecer medidas de comportamento do cenário, 

com isso poderá extrair os indicadores de qualidade que estarão presos ao cenário e ao 

modelo usado para simulação e não ao empreendimento propriamente dito. De acordo com 

Lima Jr. (1993) : 

 
“Isso vem conferir um determinado grau de risco à tomada de 
decisão, na medida em que empreendimentos do setor da 
construção civil dificilmente podem ser desativados sem 
grandes perdas e nem mesmo reciclados no meio do processo 
de produção, o que exige que se tenha muita segurança quanto 
à qualidade intrínseca do próprio processo de simulação, para 
que os riscos envolvidos na decisão sejam suportáveis e não se 
trabalhe num ambiente de incerteza2”. 

 
 

É neste sentido que tomar decisões, ou escolher uma alternativa de 

investimentos, deverá passar por uma análise de viabilidade das mesmas. Esta viabilidade 

considera : critérios econômicos (rentabilidade do investimento); critérios financeiros 

(disponibilidade de recursos) e critérios não ponderáveis (fatores não consideráveis em 

dinheiro).  

                                                           
2 Fonte : Lima Júnior (1993). “A falta de segurança do empreendedor no procedimento de análise acaba levando à decisão baseada 
unicamente em sensibilidade, ou na repetição de posturas de sucesso passado, do próprio empreendedor ou de clara identificação no selo do 
mercado. Essa ação é extremamente perigosa, porque se baseia na mera projeção para o futuro de situações passadas, como se fosse possível 
manter a estrutura de comportamento da sociedade, da economia e dos mercados estática. Justamente ao inverso, a dinâmica desses fatores, 
que se reflete nos empreendimentos, especialmente aqueles de longo prazo de maturação, como os do setor da construção civil, conduz à 
conclusão que cada empreendimento estará inserido numa realidade diversa, porque impregnada das experiências e conflitos vividos com os 
empreendimentos de mesma tipologia que já tenham terminado seu ciclo de produção”. 
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O processo de análise de investimentos envolve a geração de propostas de 

investimentos a longo prazo, uma vez que tais investimentos representam desembolsos 

consideráveis de fundos que obrigam o empreendedor a seguir um determinado curso de 

ação, sendo necessários certos procedimentos dos fluxos de caixa relevantes e à aplicação 

de técnicas apropriadas de decisão. 

 

De acordo com Gitman (1997) o processo de análise de investimentos a longo 

prazo consiste de cinco etapas, que são elas : 

 

Etapas Descrição 
1 – Geração de propostas Geralmente são elaboradas por pessoas de todos os níveis da 

organização. 

2 – Avaliação e análise a) assegurar que estejam apropriadas aos objetivos e planos da 

empresa e b) verificação da validade econômica, incorporando os 

riscos inerentes à análise econômica. 

3 – Tomada de decisão Dependendo da magnitude do desembolso, a decisão é tomada 

dentro dos níveis hierárquicos. Nos casos de dispêndio que exijam 

comprometimento de recursos elevado, tal decisão fica a cargo do 

conselho de administração. 

4 – Implementação Significa colocar em prática o que foi planejado, projetado. Em casos 

de dispêndios elevados, um controle maior é exigido, com intuito de 

assegurar o que foi proposto e aprovado anteriormente. 

5 – Acompanhamento 

 

É a monitoração dos resultados durante a fase operacional do 

projeto, comparando o projetado com o realizado, com intuito de se 

fazer correções caso necessário ou até mesmo suspender o projeto. 

Tabela 1 – processos de análise de investimentos a longo prazo 

Fonte : Gitman, 1997 

 

 

1.2. Fluxo de Caixa   
 
 
 
 

Uma boa decisão de investimento exige adequada previsão de fluxos futuros de 

caixa. O processo decisório envolve sutilezas e é prudente a imparcialidade do 

empreendedor na avaliação das premissas utilizadas. A partir de um diagnóstico geral da 

empresa é necessário o estabelecimento de previsões sobre indicadores econômicos 

(inflação, PIB, taxa de juros...), assim como a estimativa de rubricas específicas que são 

importantes para a realização do empreendimento.  
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Para construção do fluxo de caixa o empreendedor lida com elementos brutos, 

fornecidos por especialistas do departamento de produção, concepção de produtos, de 

vendas, etc. Deve analisar de forma crítica a relevância das informações, se estão ou não 

completas., se são ou não consistentes, ajustá-las, e finalmente condensar tudo em uma 

previsão. Não deve tomar como base os resultados contábeis, pois estes consideram as 

responsabilidades assumidas e não quando ocorrem. Devem ser contempladas as entradas 

e saídas efetivas de caixa. 

 

O fluxo de caixa constitui-se em um instrumento de controle de gestão 

financeira. Assaf Neto e Silva (1997, p.35) enfatizam que “é neste contexto que se destaca o 

fluxo de caixa como instrumento que possibilita o planejamento e o controle dos recursos 

financeiros de uma empresa ou de um projeto. 

 

Gerencialmente, é indispensável ainda em todo o processo de tomada de 

decisões financeiras. Sanvicente (1997, p.140) afirma que, “neste sentido, o papel de uma 

previsão do fluxo de caixa é primordial”. Braga (1995, p.124) reforça esta idéia, ressaltando 

que “as projeções dos fluxos de entrada e de saídas de numerário constituem um 

instrumento imprescindível na administração das disponibilidades”. 

 
Portanto, conhecer antecipadamente qual deverá ser o montante de recursos 

que irá faltar ou sobrar amanhã é fundamental. Isto ocorre a partir da projeção do fluxo de 

caixa, que possui a função de prognosticar uma eventual sobra ou falta de recursos em 

caixa, orientando, assim, a tomada de medidas saneadoras. 

 

Assim, gerenciar o fluxo de caixa constitui-se em uma das preocupações da 

empresa. Apresenta-se como uma das atribuições que mais demanda atenção e tempo dos 

profissionais envolvidos com a área financeira. Isto se deve, principalmente, pela existência 

de uma grande quantidade de variáveis que devem ser controladas, a fim de se 

dimensionarem os valores disponíveis adequados à empresa ou a um projeto. 

 

Alcançar as metas e os planos financeiros a curto e a longo prazo delineados 

pela direção das empresas requer uma gestão financeira eficiente, pois na atual conjuntura 

econômica, em que a concorrência de mercado é cada vez maior, não existe espaço para 

dúvidas com relação ao que fazer com os recursos financeiros. 

 

O fluxo de caixa está diretamente ligado à gestão financeira dos recursos das 

empresas, buscando o equilíbrio entre os pagamentos e recebimentos, constituindo-se, 
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desta forma, em um instrumento gerencial fundamental ao processo de tomada de decisões 

financeiras. Zdanowicz (1998, p.15) afirma que “o fluxo de caixa constitui-se em instrumento 

essencial para que a empresa possa ter agilidade em suas atividades financeiras”. 

 
A flexibilidade e a capacidade de moldar-se de acordo com as necessidades 

informacionais de cada usuário conferem ao controle de fluxo de caixa um papel de 

destaque no processo de controle de gestão empresarial. Gomes (1997, p.62) reforça esta 

percepção, quando comenta que “a flexibilidade e capacidade de adaptação, 

obrigatoriamente implícitas nos processos de controle, se apresentam como o marco 

divisório entre a má e a boa gestão”. 

 

No entanto, uma gestão financeira eficiente pressupõe o acompanhamento 

constante, através de seus instrumentos de controle. Assaf Neto e Silva (1997, p.35) 

destacam que “em verdade, a atividade financeira de uma empresa requer 

acompanhamento permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu desempenho, 

bem como proceder aos ajustes e correções necessários”. Assim, a melhoria do 

desempenho financeiro culmina com a análise contínua dos resultados financeiros obtidos 

pela empresa. 

 

Neste contexto, o fluxo de caixa é um instrumento de controle de gestão indicado 

para analisar a performance financeira do período, bem como verificar as causas das 

defasagens ocorridas no que foi planejado, a fim de que a empresa mantenha-se alinhavada 

com os objetivos e metas estipuladas. 

 

Com o intuito de reforçar os aspectos relacionados ao papel do fluxo de caixa 

como um controle de gestão, é que se resgata na seqüência desta revisão de literatura o 

significado de controle de gestão e suas perspectivas, bem como as características dos 

sistemas de controle de gestão e, por fim, fazem-se algumas considerações a respeito dos 

controles de gestão financeira. 

 

Concluí-se que a estrutura que se denomina fluxo de caixa é largamente 

conhecida no planejamento, usado sempre como base de referência mais constante nos 

problemas de análise  econômico-financeira, de empresas e empreendimentos e que são 

construídos para dar suporte a decisões, desde a hierarquia estratégica até a operacional, 

sendo usado, neste último patamar, para o planejamento específico das movimentações de 

contas a pagar e para as aplicações de resíduos de caixa de permanência temporária. 
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1.3. Modelos de fluxo de caixa  
 
 
 
 

Várias são as terminologias para indicar o planejamento futuro do fluxo de caixa, 

destacando-se entre elas: fluxo de caixa incremental, fluxo de caixa prospectivo, fluxo de 

caixa projetado, fluxo de caixa estimado, e orçamento de caixa. 

 

A projeção dos recursos e dos desembolsos é considerada por Campos Filho 

(1993) como sendo uma atividade rotineira dentro de uma empresa, alterando-se apenas a 

metodologia utilizada por cada empresa, o período de abrangências das projeções e o grau 

de acerto destas projeções. 

 

Zdanowicz (1998) ressalta que o processo de planejamento do fluxo de caixa 

visa a concepção de uma estrutura de informações útil, prática e econômica, que possibilite 

à empresa, de forma segura, estimar os futuros ingressos e desembolsos de caixa. 

 
Por sua vez, Welsch (1983, p. 255) chama a atenção para a relevância do 

planejamento e controle de disponibilidades, quando diz que “a determinação das entradas 

e saídas prováveis possibilita uma avaliação da provável posição financeira no exercício 

orçamentário imediatamente seguinte”. Indicando, assim, a existência de excesso ou a 

insuficiência de disponibilidades. 

 

Segundo Yoshitake (1982, p.142), “o objetivo da projeção do fluxo de caixa (ou 

previsão de caixa) é assegurar a disponibilidade de fundos sob as mais variadas condições 

econômicas e obter o máximo retorno dos excessos de caixa”. 

 

Infere-se do exposto que o fluxo de caixa é um dos instrumentos de maior 

eficiência no planejamento e no controle financeiro das empresas e dos empreendimentos, 

uma vez que pode ser elaborado de maneiras diferenciadas, adequando-se às 

necessidades e ao perfil de cada empresa, a fim de possibilitar a visualização dos futuros 

ingressos de recursos e os respectivos desembolsos. 

 
Welsch (1983, p.255) destaca as principais finalidades do fluxo de caixa: 

 

• Indicar a posição financeira provável em resultado das operações 

planejadas; 

• indicar o excesso ou a insuficiência de disponibilidades; 
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• indicar a necessidade de empréstimos ou a disponibilidade de fundos para 

investimentos temporários; 

• permitir a coordenação dos recursos financeiros em relação a (1) capital de 

giro total (2) vendas, (3) investimentos e (4) capital de terceiros; 

• estabelecer bases sólidas para política de crédito; 

• estabelecer bases sólidas para o controle corrente da posição financeira. 

 

Fazer a projeção do fluxo de caixa para períodos futuros é muito mais difícil do 

que acumular rotineiramente os dados históricos, pois quando se trabalha com vistas no 

futuro é inevitável a sensação de incerteza. Porém, quando se projeta o fluxo de caixa 

futuro, procura-se amenizar o grau de incerteza, de forma a antecipar as necessidades. 

Portanto, a empresa passa a assumir uma postura pró-ativa aos acontecimentos financeiros 

futuros. 

 

Yoshitake e Hoji (1997, p.123) atentam para a necessidade de que o fluxo de 

caixa projetado, como instrumento de controle e feedback, deve ser sistematicamente 

atualizado. Afirmam que “a projeção do fluxo de caixa deve ser periodicamente revisada e 

ajustada, com base no fluxo de caixa efetivo e nas mudanças das condições anteriormente 

projetadas, para aproximar-se o mais possível da realidade”, pois, somente assim, o fluxo de 

caixa torna-se um instrumento eficaz no processo de gestão financeira. 

 

Como foi comentado anteriormente, o fluxo de caixa projetado é uma ferramenta 

bastante versátil e flexível, que procura pautar-se no atendimento das necessidades 

específicas de cada usuário. Quando se fala no período abrangido pelo planejamento do 

fluxo de caixa, a idéia do atendimento às necessidades específicas persiste, porém focada 

especificamente no tamanho e ramo de atividade da empresa. 

 

Para os problemas mais complexos, é usual montar o fluxo de caixa na forma de 

uma matriz, num dos eixos notando as etapas e, no outro, as transações. Notar que o 

procedimento de relacionar as transações se faz em duas fases, como mostra a quadro [1], 

a primeira considerando custeio e preço, na forma programada, ou arbitrada em função das 

expectativas para o desenvolvimento do empreendimento e a segunda calculando os 

vetores investimento e retorno, aqueles para suprir os déficits e estes para considerar a 

transferência de recursos livres para fora do sistema.  

 

A tabela 2 – fluxo de caixa esperado dentro do sistema empreendimento - 

representa uma matriz básica para formatação de fluxo de caixa, anotando em cada célula a 
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transação esperada naquele momento, visto que todas as transações do período são 

admitidas como simultâneas no momento final do período, as de entrada no SISTEMA 
EMPREENDIMENTO com sinal (+) e as de saída com sinal (-).  

 

CONTAS
mês 1 mês 2 mês k mês n

CUSTEIO (c 1) (c 2) (c k) (c n)
PREÇO p 1 p 2 p k p n

m 1 = m 2 = m k= m n =
p1 - c1 p2 - c2 pk - ck pn - cn

f1 = f2 = fk = fn =
m1 m1 + m2 Soma(mq) Soma(mq)

PERÍODOS

MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA

FLUXO DE CAIXA 
ESPERADO

tabela 2 – fluxo de caixa esperado dentro do sistema empreendimento 

Fonte : Lima Júnior , 1995 

 

A tabela 2, mostra o fluxo de caixa esperado dentro do sistema empreendimento, 

evidenciando as necessidades de investimentos e a possibilidade de retorno. 

 

Na montagem do fluxo de caixa para simulação em planejamento estratégico ou 

tático, o procedimento adotado, é optar por mecanismos de proteção as aplicações 

financeiras de curto prazo e alta liquidez, para que se possa trabalhar com cenários de 

inflação alta. Para hipótese de se usar uma moeda forte, observa-se nos vetores preço e 

custeio que estes poderão ter uma flutuação relacionada com o descolamento entre seus 

vetores inflacionários específicos e a evolução da moeda referencial, que deverá constar 

das expectativas lançadas no fluxo de caixa. 

 

Segundo Lima Jr. (1995), “sempre será conveniente construir o fluxo de caixa 

numa moeda forte que tenha um ajuste continuado para a moeda corrente”. 

 

Vários itens merecem cuidado antes da elaboração de um fluxo de caixa 

incremental : 

 

1. os custos irrecuperáveis devem ser ignorados. Estes custos são despesas 

incorridas no passado, irreversíveis, e que não devem ser considerados 

como saída incremental de caixa. Não devem influenciar na decisão de 

aceitar ou rejeitar o projeto. 
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2. Deve ser considerado o custo de oportunidade em usar no novo projeto um 

ativo já existente que poderia ser utilizado para outra finalidade, inclusive 

venda. Este custo é representado pelo volume em dinheiro que a empresa 

poderia arrecadar com esta outra finalidade. Se fosse vendido seria 

representado pelo preço de venda (mercado) abatido do valor contábil do 

bem (já incluídas as depreciações acumuladas) e da incidência dos 

impostos. 

 

3. Considerar os efeitos colaterais do projeto analisado sobre outras unidades 

da empresa. O efeito mais importante é o da erosão, que representa a 

transferência do fluxo de caixa de clientes e vendas de produtos já existentes 

para um novo projeto. 

 

4. Considerar apenas as despesas gerais (administrativas e vendas) adicionais 

que resultarão do novo projeto e a estimativa de crédito incobráveis. 

 

5. Identificar a necessidade de capital de giro que deve ser considerada como 

uma saída de caixa provocada pelo investimento. 

 

No fluxo de caixa esquemático mostrado na Figura 1, como se sabe, na data 

zero, normalmente se tem o investimento necessário para o projeto, as demais parcelas são 

os resultados da composição de receitas e desembolsos a acontecerem em cada uma das 

datas previstas dentro da vida do projeto. 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Fluxo de caixa esquemático de um projeto 

 

Os métodos que permitem avaliar o fluxo de caixa da Figura 1 do ponto de vista 

econômico são o método do valor presente (VP), o método do valor anual (VA) e a taxa 

interna de retorno (TIR). Acontece que na maioria das vezes ao analisar estes fluxos a 

consideração sobre os diversos dados é determinística. Será que isto ocorre na realidade? 

Como se sabe isto não é verdade. Existem variações sobre os diversos elementos que 

compõe o fluxo de caixa que precisam de consideradas para o total sucesso da escolha da 

melhor alternativa. 

0 1 2 3 4 

Investimento 

n-3 n-2 n-1 n 

Vida do Projeto 
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É comum se distinguir duas situações quanto a variação dos dados no fluxo de 

caixa. Estas situações são chamadas de análise de risco e análise de incerteza. Na análise 

de risco é possível calcular uma distribuição de probabilidades associada a um resultado do 

fluxo de caixa (VP, VA ou TIR). Com a distribuição probabilística é possível se calcular as 

chances do projeto se tornar inviável, fornecendo subsídios para decidir entre as alternativas 

que possuem diferentes graus de risco. As técnicas usuais de se trabalhar com o risco são: 

 

1. Distribuição de probabilidades; 

2. Simulação do fluxo de caixa; 

3. Árvore de decisão. 

 

Na análise de incerteza não se conhece a distribuição estatística de um fluxo de 

caixa e vai se trabalhar com opiniões e sugestões de especialistas que terão de decidir 

sobre qual o melhor projeto do ponto de vista econômico. Infelizmente, é esta a situação 

mais freqüente e também a qual os analistas estão menos preparados para enfrentar. 

Então, a consideração de incertezas traz com um de seus objetivos a discussão de como 

reagir frente a decisões necessárias, em ambientes onde não é possível se ter valores 

exatos ou uma distribuição probabilísticas dos dados. Ás técnicas utilizadas para 

consideração da incerteza são: 1. Análise de sensibilidade; 2. Método de Laplace; 3. Método 

MAX MIN; 4. Método MAX MAX; 5. Método de Hurwicz; 6. Método de Savage; 7. Técnicas 

baseadas na teoria sobre Fuzzy Sets. 

 

Como mostrado esquematicamente na Figura 2, quanto maior a vida do projeto 

maiores as chances de se ter problemas com estimativas feitas na época da análise 

econômica do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2- A incerteza que pode acontecer com os fluxos de caixas 

 

Vários são os fatores que podem contribuir para a incerteza. Alguns destes 

fatores estão sintetizados logo adiante. Como pode-se notar alguns fatores, por exemplo 

0 1 2 3 4 

Investimento 

n-3 n-2 n-1 n 

 

Aumento das Incertezas 

Fatores Imprevistos 



 22

aumento de impostos, podem afetar a todas empresas e são os chamados sistemáticos. 

Outros fatores, como por exemplo o aumento de preço de uma matéria prima específica, 

atingem empresas em casos isolados e são os não sistemáticos. 

 

Vêem-se alguns dos fatores que levam a incerteza, quanto a implantação de um 

projeto de viabilidade econômico-financeira, não só no setor da Construção Civil, mas em 

todos os setores da economia. 

 

a) Fatores Econômicos :     b) Fatores Financeiros : 

• Oferta subdimencionada;    • Insuficiência de capital; 

• Demanda superdimencionada;   • Falta de capacidade de pagamento 

• Dimensionamento incorreto; 

• Alteração dos produtos e subprodutos; 

• Alteração dos preços da matéria prima; 

• Investimentos imprevistos. 

 

c) Fatores Técnicos :    d) Outros : 

• Inadequabilidade do processo utilizado;  • Fatores políticos; 

• Inadequabilidade das matérias primas;  • Fatores institucionais; 

• Inadequabilidade da tecnologia empregada • Greve; 

• Problema de gerenciamento de projeto; 

• Inflação 

 
 

Análise de sensibilidade e análise de cenários, são técnicas que pressupõe a 

escolha de variáveis significativas de empreendimentos. As variáveis utilizadas são:  

 

Receitas → é importante identificar fatores que influenciam no resultado como a 

participação no mercado, tamanho do mercado e preço do produto ou serviço. 

 

Custos variáveis → estes oscilam conforme a variação da quantidade produzida, 

sendo comum supor que são proporcionais ao volume. 

 

Custos fixos → independem do volume de produção ou serviço prestado, sendo 

fixos apenas por um período pré-determinado. 
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Investimento → o volume de recursos a ser aplicado no projeto. 

 

Custo de capital → o custo de oportunidade do investimento. 

 

 

 

• Análise de Sensibilidade  
 

 

 

Na análise de sensibilidade cada variável de entrada é alterada em vários pontos 

percentuais acima e abaixo do valor esperado. Calcula-se um novo VPL para cada um 

destes valores, mantendo-se constante o valor esperado das demais variáveis. A análise 

indica a sensibilidade do VPL a estas mudanças, o impacto na viabilidade do projeto. 

 

É uma técnica bastante prática para se tratar o problema da incerteza. Na 

verdade é mais um enfoque que uma técnica. Consiste em medir o efeito produzido na 

rentabilidade do investimento, ao se variar os dados de entrada. Deve-se variar cada 

parâmetro de uma vez estabelecendo o valor mais provável, o limite inferior e superior da 

variação. Para cada valor calcula-se VP, VA ou TIR e com isto pode-se ter uma idéia da 

sensibilidade do parâmetro em questão. A análise de sensibilidade é baseada no conceito 

de elasticidade.  

 

Através desta análise é possível identificar onde há necessidade de mais 

informações, sinalizada pelas situações em que provocaram VPLs negativos. Pode 

proporcionar uma boa percepção sobre o risco do projeto. Projetos muito sensíveis são 

arriscados porque um erro relativamente pequeno na estimativa de uma variável produzirá 

um grande erro no VPL esperado. 

 

A principal deficiência desta análise consiste no tratamento isolado das variáveis, 

quando muitas poderão atuar de formas independentes. Ex: o crescimento da demanda de 

mercado pode influenciar no aumento dos preços, ou, se o preço do produto ou serviço for 

aumentado por pressão inflacionária, os custos também acompanharão. 

 

Supondo o fluxo de caixa da Figura 3, onde I é o investimento inicial, C os custos 

envolvidos, R a receita prevista, L o valor residual e n a vida útil do projeto. 
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Figura 3 

Onde :  

I – Investimento inicial 

R – Receita prevista 

C – Custos 

L – Residual 

N – vida útil do projeto 

 

R é o resultado da venda de X unidades de um produto pelo preço P. C é o custo 

composto de duas parcelas, o custo fixo CF e o custo variável CV referente a utilização de 2 

matérias primas, mp1 e mp2. A expressão que permite calcular o custo é a seguinte: 

 

Nesta expressão μ1 e μ2 representam a razão com que as duas matérias primas 

mp1 e mp2 são utilizadas por unidade de produto. São também chamados de coeficientes 

técnicos. P1 e P2 são os preços das duas matérias primas. O valor presente do fluxo de 

caixa mostrado na Figura 3 pode ser representado pela seguinte expressão: 

  

Onde : 

VP – Valor presente do projeto 

I – investimento inicial 

P – preço 

X – unidades do produto 

CF – custo fixo 

μ1 e μ2 – razão das matérias primas 

i – taxa 

n – ciclo de vida do projeto 

L – valor residual 
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Trabalhando a expressão, ela pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

 

Ao se variar X na expressão acima chega-se no gráfico da Figura 4, onde se 

nota perfeitamente o valor mínimo a ser vendido do produto para que VP possa ser maior 

que zero. O ponto de cruzamento da curva com a abcissa é chamado de ponto de 

nivelamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Ponto de nivelamento 

 

 

 

Pela análise da Figura 4 nota-se que quantidades de X abaixo de X0 faz o projeto 

ser inviável. O ponto de nivelamento pode ser alterado para qualquer variável do fluxo de 

caixa (I, P, P1, P2, i,...) e com isto pode-se estudar a viabilidade para as diversas alterações, 

de se descobrir quais são os parâmetros mais sensíveis, que fazem o projeto se inviabilizar 

mais facilmente. Sobre estes parâmetros é que se deve estabelecer controles mais rígidos. 

É a maneira mais simples de se analisar a incerteza, e consiste no primeiro passo para a 

análise de risco, pois toma-se conhecimento dos parâmetros mais sensíveis que necessitam 

de um estudo mais aprofundado. 

 

Os tipos de fluxos de caixa conforme Gitman (1997) são os convencionais e os 

não convencionais. Os fluxos de caixa convencionais são aqueles que possuem uma saída 

inicial de caixa seguida de uma série de entradas e geralmente são associados a dispêndios 

de capital. Os fluxos de caixa não convencionais são aqueles que possuem uma saída 

inicial, não seguidas por séries de entradas. 
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Na figura 5 temos um exemplo de um fluxo de caixa convencional : 

 

 

 

 

    Tempo (anos)  

 

 
Na figura 6 temos um exemplo de um fluxo de caixa não convencional : 

 

 

 

 

 

    Tempo (anos)  

 

 

 

 

• Análise de Cenário  

 

 

 

A análise de cenários permite amenizar as deficiências da análise de 

sensibilidade para as variáveis inter-relacionadas, avalia o impacto de várias circunstâncias, 

tais como entradas de caixa, saídas de caixa e custo de capital, no retorno do projeto. São 

estimados os piores e melhores valores de entrada, em relação ao básico, e para cenários 

(mais provável, otimista e pessimista) escolhido, é atribuída uma probabilidade de 

ocorrência de cada um, podendo ser usadas diferentes possíveis combinações de variáveis, 

mas com consistência. 

 

Estabelecido os fluxos de caixa futuros para cada cenário, é calculado o VPL de 

cada um individualmente e depois o VPL ponderado (somatório dos valores encontrados 

pelas probabilidades de ocorrência de cada cenário). 

 
 

 

Entradas de Caixa 

Saídas de Caixa 

Entradas de Caixa 

Saídas de Caixa 
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Exemplo : Análise de Cenários para os projetos A e B, conforme tabela 3 : 

 

 Projeto A Projeto B 

Investimento inicial $10.000 $10.000 

Entradas de caixas anuais 

Estimativa 

     Pessimista 

    Mais provável 

    Otimista 

Amplitude 

 

     $1.500 

     $2.000 

     $2.500 

     $1.000 

 

    $      0 

    $2.000 

    $4.000 

    $4.000 

Valores presentes líquidos 

Estimativa 

     Pessimista 

    Mais provável 

     Otimista 

Amplitude 

      

   $1.409 

   $5.212 

  $9.015 

  $7.606 

 

  -$10.000 

   $5.212 

$20.424 

$30.424 
Tabela 3 – análise de cenários  

Fonte :  Gitman, 1997 

 

Percebe-se no tabela 3, que os fluxos de caixa de um projeto são estimados 

durante a sua vida útil, no fim da qual se supõe que o projeto seja liquidado, que são 

importantes para se tomar decisões de investimentos e que são compostos de investimento 

inicial, entradas de caixa operacionais e fluxo de caixa residual associados a uma 

determinada proposta de investimento. 

 

 

3.1. Técnicas de Análise de Investimento 
 
 

As técnicas de análises de investimentos se dividem em dois grupos : métodos 

práticos e métodos analíticos. Os primeiros são imprecisos e podem conduzir a decisões 

erradas, embora sejam utilizados por muitas empresas, principalmente as pequenas e 

médias. Os métodos analíticos baseiam-se no valor do dinheiro no tempo, o que os torna 

consistentes. 

 

Existem várias técnicas para se realizar análises de aceitabilidade ou 

classificação de projetos de investimentos. Gitman (1997) comenta que “as abordagens 
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preferidas integram conceitos do valor do dinheiro no tempo, considerações de risco e 

retorno e conceitos de avaliação”. As técnicas de análise de investimentos mais utilizadas 

para apoiar uma tomada de decisão, estarão aqui fundamentados essencialmente nos 

critérios econômicos e financeiros. Para tanto serão apresentados tais procedimentos : 

 

• Método do Valor Presente ou Valor Atual 

• Método da Taxa Interna de Retorno 

 

Outras técnicas que às vezes são utilizadas para análises de investimento são a 

taxa média de retorno (TMR) e o índice de lucratividade (IL). A primeira é calculada através 

da divisão dos retornos médios do projeto, após os impostos, pelo investimento médio. A 

Segunda é calculado através da divisão do valor presente das entradas de caixa pelo 

investimento inicial. 

 

As técnicas Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) serão 

discutidas e utilizadas nas simulações desta pesquisa. 

 

A principal dificuldade na análise de investimentos é a obtenção de dados 

confiáveis, principalmente as projeções de entradas de caixa. Estas se originam 

basicamente das estimativas de vendas. 

 

Quando as estimativas sobre os dados do projeto de investimento são 

imprecisas, é recomendável que a análise de investimentos utilize três hipóteses : provável, 

otimista e pessimista. Desse modo, a análise de investimentos produzirá uma Taxa Interna 

de Retorno ou Valor Atual Líquido máximo, médio e mínimo esperados. 

 

 

Valor Presente Líquido 
 
 

O valor presente líquido – VPL, também conhecido como valor atual líquido – 

VAL – é o critério mais recomendado por especialistas em finanças para decisão de 

investimento. Esta recomendação está fundamentada no fato de que o VPL considera o 

valor temporal do dinheiro (um recurso disponível hoje vale mais do que amanhã, porque 

pode ser investido e render juros), não é influenciado por decisões menos qualificadas 

(preferências do empreendedor, métodos de contabilização, rentabilidade do investimento), 

utiliza todos os fluxos de caixa futuros gerados pelo projeto, refletindo toda a movimentação 



 29

de caixa. Além disso, permite uma decisão mais acertada quando há dois tipos de 

investimentos, pois, ao considerar os fluxos futuros a valores presentes, os fluxos podem se 

adicionados e analisados conjuntamente, evitando a escolha de um mau projeto só porque 

está associado a um bom projeto. 

 

Segundo Brealey e Myers (1993 : 97) são quatro as ações básicas para o 

empreendedor decidir sobre determinado investimento : 

 

1. prever os fluxos de caixa futuros; 

 

2. identificar o custo de oportunidade do capital investido que deve refletir o 

valor do dinheiro no tempo e o risco envolvido no projeto; 

 

3. utilizar este custo para atualizar os fluxos futuros e somá-los (identificação do 

valor presente); 

 

4. calcular o valor presente líquido – VPL – subtraindo-se do valor presente o 

investimento inicial necessário. 

 

O VPL consiste no valor presente dos fluxos de caixa futuros reduzido do valor 

presente do custo do investimento. Abaixo encontra-se as fórmulas matemáticas de cálculo 

do VPL : 

 

 

a) Fluxo de Caixa Convencional 
 

       II
K

FCVPL
n

t
t

t −
+

= ∑
=1 )1(         

   

 

onde :  

VPL – valor presente líquido 

FC – fluxo de caixa  

K – custo médio ponderado de capital 

II – investimento inicial 

t – tempo 
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b) Fluxo de Caixa não Convencional 

 
Onde : 

VPL – valor presente líquido 

FC – fluxo de caixa  

K – custo médio ponderado de capital 

t – tempo 

 

De acordo com Ross at alii (1995 : 68),  o valor presente líquido (VPL) ou valor 

atual líquido (VAL) de um investimento é um critério simples para que se decida se um 

projeto deve ser executado ou não. O VPL permite dizer quanto dinheiro um investidor 

precisaria ter hoje para desistir de fazer o projeto. Se o VPL for positivo, o investimento vale 

a pena, pois executá-lo é equivalente a receber um pagamento igual ao VPL. Se for 

negativo, realizar o investimento hoje é equivalente a pagar algo no presente momento e o 

investimento deveria ser rejeitado. 

 

Lapponi (1996) apud Bruni at alli (1998 : 64) ressalta que VPL positivo indica que 

o capital investido será recuperado, estaria aumentando o valor de mercado do 

empreendimento e, consequentemente, a riqueza dos seus proprietários, remunerado na 

taxa de juros que mede o custo de capital do projeto; gerará um ganho extra, na data 0 

(zero), igual ao VPL. 

 

Quando o VPL é usado para tomar decisões do tipo “aceitar-rejeitar”, adota-se o 

critério de decisão : 

 

• se VPL > que zero, aceita-se o projeto; 

• se VPL < que zero, rejeita-se o projeto; 

• se VPL = zero, indiferente 

 

De acordo com Bruni e Famá (2001 : 32), as principais vantagens do VPL são : 

• identificar se há aumento ou não do valor da empresa; 

• analisar todos os fluxos de caixa do projeto; 

• permitir a adição de todos os fluxos de caixa na data zero; 

• considerar o custo de capital; 
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• embutir o risco no custo de capital. 

 

A principal dificuldade da utilização deste método consiste na definição da taxa 

de atratividade do mercado – custo de oportunidade do capital, taxa de desconto, custo de 

capital, taxa de corte -, principalmente quando o fluxo é muito longo. 

 

 

 
Taxa Interna de Retorno – TIR 
 

 

 

A taxa interna de retorno – TIR – independe da taxa de juros do mercado 

financeiro. É uma taxa intrínseca do projeto, dependendo apenas dos fluxos de caixa 

projetados. É a taxa que remunera o investimento e que torna nulo o valor presente líquido 

dos fluxos de caixa. Também denominada de taxa de retorno do fluxo de caixa atualizado. 

 

A TIR é identificada através de várias tentativas e erros e exige uma série de 

aproximações sucessivas. Se for preciso calcular manualmente, recomenda-se desenhar 

três ou quatro combinações de VPL e da taxa de atualização em um gráfico, ligar os pontos 

e com uma linha contínua extrair a taxa de atualização para o VPL igual a zero. 

 

A TIR é a taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao 

investimento inicial referente a um projeto, resultando, desse modo, em um VPL = 0. Abaixo 

destaca-se as fórmulas matemáticas de cálculo da TIR : 

 

A) Fluxo de Caixa Convencional 

 

Onde : 

FC – fluxo de caixa 

II – investimento inicial 

TIR – taxa interna de retorno 

t - tempo 

 

∑
=

=−
+

n

t
t

t II
TIR

FC
1

0
)1(



 32

B) Fluxo de Caixa não Convencional 

 

Onde : 

FC – fluxo de caixa 

TIR – taxa interna de retorno 

t - tempo 

 

A TIR encontrada deverá ser comparada com a taxa de desconto no momento 

da decisão do investimento ou financiamento. Para aceitar o investimento, a TIR deverá ser 

maior do que o custo de oportunidade. 

 

Como regra geral para investimento, temos : 

 

Se TIR > taxa de desconto → aceitar 

Se TIR = taxa de desconto → indiferente 

Se TIR < taxa de desconto → rejeitar 

 

Associando ao VPL : 

 

Se TIR > taxa de desconto → VPL positivo 

Se TIR = taxa de desconto → VPL nulo 

Se TIR < taxa de desconto → VPL negativo 

 

Como descrito anteriormente, este critério fornece a mesma resposta que o 

critério do VPL, sempre que o VPL de um projeto for uma função continuamente 

decrescente da taxa de atualização. É normal a confusão entre TIR e custo de oportunidade 

de capital porque ambos aparecem como taxas de atualização na fórmula do VPL. A TIR é 

uma medida de retorno que depende exclusivamente do montante e da data de ocorrência 

dos fluxos de caixa do projeto. O custo de oportunidade do capital é um padrão de retorno 

para o projeto que utiliza-se para calcular o valor do investimento. O custo de oportunidade 

do capital é estabelecido nos mercados de capitais. 

 

0
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De acordo com Breadley E Myers (1992 : 82), o critério da TIR apresenta 

algumas armadilhas : 

 

se o investimento for se realizar com recursos de terceiros, o critério da TIR 

funciona de maneira inversa, ou seja, deve ser mais baixa do que o custo de 

oportunidade. O VPL aumenta à medida que se eleva a taxa de atualização; 

 

quando há mais de uma mudança de sinais nos fluxos, oscilando entre negativo, 

positivo, negativo ou o inverso, existirão taxas internas de retorno quantas 

vezes forem as mudanças de sinal, como também poderá não haver 

nenhuma, tornando o critério inválido; 

 

A metodologia de análise de investimentos apresentada, na qual os dados são 

considerados como certos, é denominada determinística. A Taxa Interna de Retorno e o 

Valor Atual Líquido podem ser enriquecidos com técnicas mais sofisticadas (árvore de 

decisão, análise de Monte Carlo, regra de Laplace, regra de Hurwicz, etc.) para lidar com o 

risco e a incerteza relacionados com os dados do projeto. 

 

 

Comparação entre as técnicas do VPL e TIR 
 
 

De uma maneira geral, o critério do VPL é mais fácil de usar do que o critério da 

TIR, visto que a técnica da TIR apresenta diversos problemas : a hipótese de reinvestimento 

(o cálculo da TIR assume implicitamente que todos os fluxos de caixa gerados pelo projeto 

podem ser reinvestidos à TIR); a violação do princípio da aditividade (a escolha entre 

projetos mutuamente exclusivos muda, caso eles sejam combinados a um terceiro projeto) e 

a ocorrência de múltiplas TIR`s, caso ocorra mais de uma mudança de sinal nos fluxos de 

caixa estimados. Outro problema inerente ao cálculo da TIR é que é mais fácil obter maiores 

TIR`s se o volume de capital a ser investido é pequeno e a vida útil do projeto é curta. 

Projetos de longa duração e intensivos em capital tendem a ser descartados pelo critério da 

TIR, mesmo apresentando VPL substancial. Ambos baseiam-se nos fluxos de caixa 

atualizados, mas devem ser ajustados para que forneçam a mesma resposta. 

 

Para projetos com fluxos de caixa convencionais o Valor Presente Líquido (VPL) 

e Taxa Interna de Retorno (TIR) levam à mesma decisão de aceitar ou rejeitar um projeto, 
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mas as diferenças nas suas suposições básicas podem levar a classificações diferentes de 

projetos. 

 

GITMAN (1997) diz que “o VPL é a melhor técnica para a análise de orçamento 

de capital”. O VPL indica que todas as entradas de caixa geradas pelo investimento sejam 

reinvestidas ao custo de capital da empresa, já o uso da TIR supõe um reinvestimento a 

uma taxa freqüentemente elevada. 

 

Para os administradores financeiros a TIR é mais aceita, pois ao invés de 

valores monetários a preferência são pelas taxas de retorno. Para eles o VPL é mais difícil 

de se usar, pois não mede os benefícios em relação ao montante investido. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 
2. MODELO DE SISTEMA EMPREENDIMENTO NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL 
 
 

Quando deseja-se realizar uma obra, incorporar um edifício, fabricar ou vender 

produtos, fornecer serviços, realizar exportações, importações ou outra atividade qualquer, 

objetivando recompensas satisfatórias em prazos razoáveis, está-se planejando 

empreendimentos. 

 

Empreendedor é aquele que toma o encargo de implantar um negócio, um 

projeto, mantendo, para aplicar seus investimentos e controlar os processos de produção, o 

senso do risco. Ou ainda, é aquele que mantêm um estado de equilíbrio entre o binômio 

retorno x risco, tudo isso fundamentado na capacidade do empreendedor de manter sob 

controle o comportamento de variáveis controláveis, cujo desvio pode fazer flutuar a 

qualidade do empreendimento.  

 

Diferentemente do empreendedor, podemos encontrar no mercado a figura do 

especulador, que toma suas decisões de investimento baseadas em situações limite de alto 

risco, na busca de um estado particular de alta rentabilidade que daí possa derivar. 

 

O que se pode observar é que, para cada ação, tanto no conceito de 

planejamento, no de gestão, quanto no de produção, os princípios de qualidade devem 

prevalecer, para que sirvam de referencial básico dentro do desenvolvimento do 

empreendimento. 

 

Para Lima Jr (1995), o referencial de qualidade será imposto pelo 

empreendedor, podendo : 
 

“[i] resultar exclusivamente da sua própria arbitragem, dentro 
dos padrões de risco que isto possa representar, [ii] – ser 
construído com base em elementos de comparação, em 
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ausculta de mercado, ou, [iii] – até mesmo, em regras ou leis 
que existam no ambiente no qual a empresa se insere”. 

 

 

Sendo assim, qualquer decisão que seja tomada deve levar a marca do decisor, 

visto que tal decisão está associada aos anseios, tanto da cultura da organização quanto da 

de seu decisor, resultando em escolhas e riscos. 

 

Para o empreendedor, um referencial de qualidade é aquele que indica quais 

características essenciais deve conter o produto a ser colocado no mercado, segundo os 

padrões desejados pelo próprio mercado e ofertados pela concorrência. Como para os 

produtos da construção civil, existe uma amplidão no mercado, se faz necessário arbitrar os 

segmentos desse mercado que se deseja atuar. Tais segmentos apresentarão 

características específicas, tanto no que tange à tipologia de produto que o mercado está 

disposto a absorver, quanto ao padrão da oferta alternativa que já está posicionada. 

 

O estado de equilíbrio que o empreendedor almeja e que está sendo praticado 

na fronteira de mercado, indicará como mostra a figura 7, um padrão para os vetores preço 

e qualidade intrínseca, sendo esta o referencial que o mercado estabelece, a partir de 

atributos, cujo estado é capaz de avaliar : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : estado de equilíbrio  praticado na fronteira de mercado  

Fonte :  Pamplona, 1999 
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O equilíbrio demonstrado na figura 7 é instável, pois nada vem garantir que a 

oferta ficará restrita às empresas que estão participando neste momento, permitindo assim 

que outras venham competir no mesmo ambiente, procurando ganhar posições, oferecendo 

produtos com a mesma qualidade intrínseca por menor preço, ou então, com o mesmo 

preço e oferecer mais produto. 

 

Partindo-se da análise do cenário esperado, da análise de riscos e da 

expectativa de retorno, Lima Jr (1995), caracteriza a possibilidade de remuneração dos 

fundos de investimento que poderão ser alocados ao projeto, fazendo-se assim, o 

planejamento econômico, medindo indicadores que suportam a decisão de investir no 

empreendimento. 

 

Para que o empreendimento seja aceito, o empreendedor deverá arbitrar 

referenciais de qualidade, usando três vetores de avaliação, conforme Lima  Jr (1995) : 

 

[i] – nível de atratividade referencial de mercado (conjuntural) : os parâmetros de 

mercado que permitem caracterizar em que nível de atratividade a concorrência está 

operando; 

 

[ii] – nível de rentabilidade (estrutural) : os parâmetros de atratividade 

caracterizados pelo comportamento dos negócios da empresa, pela rentabilidade e metas 

impostas para fazer melhor; 

 

[iii]  - custo de oportunidade disponível para a empresa na conjuntura. Para o 

setor da construção civil, investir na produção sempre significará maiores riscos3. 

 

Existem outros vetores de avaliação que o empreendedor deve considerar, que 

pode-se citar como o comportamento das variáveis não monitoráveis e que tem influência no 

resultado esperado pela empresa. As variáveis citadas por Lima Jr (1995), são : 

 

[i] – o ciclo de produção, longo, permitindo que o mercado sofra mutações, tanto 

na relação oferta x demanda, quanto na capacidade de pagar do mercado alvo. O 

referencial preço esperado x quantidade esperada está preso a uma determinada relação 

oferta x demanda, que , se desequilibrada, tende a deslocar este binômio para outro estado. 

                                                           
3 Motivos que elevam os riscos na construção civil ; os prazos delongo de produção; os processos que envolvem tarefas múltiplas; o contínuo 
processo de montagem e desarticulação de equipes de trabalho; a cultura empresarial do setor, que é pobre quanto ao conhecimento de 
organização da produção e, dos sistemas gerenciais de suporte; o uso inadequado de instrumentos de planejamento, ou, até, a sua falta 
completa. 
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  IMPLANTAÇÃO 

[ii] o prazo longo de construção exige um patamar de correção de custos, pela 

inflação setorial. Quando se vende por preço fixado, esse patamar deverá ser controlado, 

mas não é monitorável. Quando se vende por preço reajustável no mesmo patamar de 

crescimento dos custos, podemos incorrer na situação [i]. e na hipótese de vender, 

ajustando o preço por um vetor específico, vinculado a capacidade de pagar do mercado 

alvo, têm–se um potencial problema de descolamento entre a inflação dos custos de 

produção e o vetor de correção dos preços, descolamento este não monitoráveis. 

 

Todos os empreendimentos tem um ciclo de vida, isto é, têm um início, um 

crescimento e um fim. Neste conceito diz-se que os empreendimentos possuem diversas 

fases com características bem definidas. Conforme Gargione (2001), os empreendimentos 

dividem-se em fases, que observa-se na figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 08 – Fases do empreendimento 

Fonte :  Gargione, 2001 

 

• VIABILIDADE – fase que compreende todos os estudos necessários para 

uma completa definição das condições em que o empreendimento é viável, 

bem como, estabelecimento de diretrizes de implantação; 

 

• IMPLANTAÇÃO – etapa que são desenvolvidos todos os trabalhos relativos 

à projetos, obras, fornecimentos e montagens; 
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• OPERACIONALIZAÇÃO – inclui o início da operação, treinamento, testes e 

passagem para a fase de atividade cotidiana. 

 

O sistema empreendimento tem início quando se verificar a primeira transação 

entre o sistema e o ambiente em que está inserido e término por ocasião da última 

transação. Como se trata de um sistema destinado à manutenção da gerência dos recursos 

vinculados a um determinado produto, quando estiver terminado o seu ciclo, os recursos 

que restarem no sistema deverão ser transferidos para o sistema gerenciador de 

investimentos. 

 

O sistema empreendimento é construído para atender um objetivo específico, 

logo, os recursos que nele ingressarem e não mais forem exigidos para manter o regime de 

custeio deverão ser retirados do sistema, evidentemente, para o Sistema Gerenciador de 

Investimentos. 

 

No sistema empreendimento, caberá ao empreendedor organizar o fluxo de 

recursos para que se possa manter a produção sob controle, visto que, quando do 

planejamento do empreendimento, os investimentos programados ingressam no sistema de 

acordo com um regime predefinido e os retornos só sairão, quando o decisor entender que 

estes já estão totalmente livres de risco dentro do sistema. 

 

No sistema gerenciador de Investimentos é o sistema que administra a política 

de investimentos da empresa, gerenciando os recursos que esta dispõe para investir nos 

seus diversos empreendimentos, fazendo os ciclos – retorno e investimento – dos 

empreendimentos que terminam e tomando as medidas necessárias para os investimentos 

que estejam prontos. 

 

 

 

Modelos para análise econômica e financeira – Fluxo de caixa no sistema 
empreendimento 

 
 
 

Analisar a viabilidade de um empreendimento é preciso que se tenha acesso a 

informações a partir de modelos de simulação e que estes sejam capazes de suportar a 

decisão de empreender. Implica também em construir simulações de comportamento em 
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cenários de longo horizonte, para especular sobre desempenhos esperados. Todo 

procedimento de simulação sobre comportamento de empreendimentos exige que se 

formatem modelos, que simplifiquem as transações dentro do horizonte de análise. 

 

Quando se decide por empreender, os indicadores, que dão apoio à decisão, 

são fruto de simulações processadas em modelo matemático, no qual se introduz, 

necessariamente, simplificações nas imagens que refletem as transações, que geram 

receitas e resultados, sendo que alguns resultados são, ainda, sujeitos a compensações, 

para suprir desvios provocados pelas simplificações. 

 

A qualidade da informação, que se usa para decidir, está sujeita à qualidade do 

modelo de simulação e à possibilidade de que as hipóteses de comportamento do cenário 

referencial sejam verificadas, ou melhor, que a realidade comportamental tenha a maior 

aderência possível com as hipóteses do cenário. 

 

O modelo precisa mostrar ao decisor como suas simplificações interferem nos 

indicadores da qualidade, ou estabelecer, internamente, mecanismos de compensação de 

desvios, quando possível. 

 

Segundo Lima Jr (1990), os modelos de simulação não respondem acerca do 

comportamento do empreendimento,  visto que estes procuram associar-se : 

 
“ – à qualidade intrínseca do modelo, como instrumento capaz 
de simular o comportamento do empreendimento a partir de 
conceitos de simplificação das relações entre as variáveis que 
serão consideradas no processo e 

 
  - à melhor aproximação que possa ocorrer entre a realidade e 
as expectativas lançadas no cenário para o comportamento das 
variáveis controladas e, especialmente, das conjunturais, sobre 
as quais não se pode esperar nenhum tipo de controle pelo 
empreendedor”. 

 
 

Conforme Lima Jr. (1990) : 
 

“os modelos para análise econômico-financeira são 
estruturados com o objetivo de simular o giro de recursos em 
empreendimentos, para daí concluir sobre os investimentos 
exigidos para manutenção do giro e pelos retornos viáveis, 
oferecidos quando o empreendimento gera recursos não mais 
necessários para dar suporte ao custeio da produção”. 
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A estrutura dos modelos de simulação econômico-financeira permitirá simular o 

giro dos recursos em empreendimentos e verificar se os investimentos exigidos para 

manutenção do giro e dos retornos, quando estes são oferecidos a partir que o 

empreendimento gera recursos que não sejam mais necessários para dar suporte ao custeio 

da produção. A figura [9] ilustra os movimentos de recursos dentro do sistema 

empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 09 – Movimentos de recursos dentro do sistema empreendimento 

Fonte :  Lima Jr, 1990 

 

 

Conforme Lima Jr (1990), “...a análise deste fluxo de recursos se faz a partir da 

identificação dos recursos necessários para custeio da produção do empreendimento, que 

se toma através de um orçamento e dos preços que se pretende operar”. 

 

O modelo acima possibilita determinar as expectativas quanto à necessidade de 

investimentos e quanto a oportunidade de retornos, sendo certo que, na fase de 

investimento, os recursos se transformam no sistema como na figura [10, que está indicando 

que para manter o fluxo de recursos que satisfaça o custeio, são necessários os recursos de 

financiamento, quando existirem, e, quando estes recursos se mostrarem insuficientes, 

haverá necessidade do ingresso de recursos do empreendedor para manutenção do giro, 

caracterizando-se aí o fluxo dos investimentos exigidos.  
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Figura 10 – Recursos na fase de investimento  

Fonte :  Lima Jr., 1990 

 

 

Pode-se verificar que, através da análise de um modelo de simulação dos fluxos 

dos recursos no sistema empreendimento, juntamente com os orçamentos (custeio), a 

expectativa de faturamento (preço) e a expectativa quanto ao ingresso de recursos de 

terceiros (financiamentos), há a necessidade de ingresso de investimentos para que o caixa 

do empreendimento fique “zero”, quando o modelo identificar potenciais déficits. 

 

Os investimentos exigidos são recursos financeiros que o empreendedor aporta 

ao empreendimento e que são, imediatamente, transformados em itens de custeio (insumos 

para a produção). 

 

É importante observar que os investimentos exigidos no empreendimento, são 

transformados imediatamente em itens de custeio (insumos para a produção). LIMA JR. 

(1990), ressalta que : 

 
“O empreendimento é que, absorvendo recursos de 
investimento para cobrir seu custeio, transforma os recursos em 
bens de menor liquidez, amadurecendo, por conseqüência, o 
produto que, quando comercializado, gera recursos, via preço, 
que, quando não são mais necessários para manutenção do 
giro do empreendimento, voltam líquidos para o caixa do 
empreendedor, fechando-se aí o ciclo investimento/retorno”. 

 
 
Portanto, evidencia-se assim, a capacidade do empreendimento de transformar 

os recursos em bens de menor liquidez, mudando o conceito de que os investimentos é que 

se transformam em retorno, elevando a capacidade de alavancagem de poder de compra do 
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empreendedor, quando na verdade, o empreendimento é que alavanca a capacidade de 

poder de compra, à medida que vai transformando os recursos em bens de menor liquidez. 

 

Na figura [11] está indicado o fluxo de recursos no período de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Fluxo de recursos no período de retorno  

Fonte :  Lima Jr, 1990 

 

Os recursos gerados terão os destinos prioritários: 

[1] suportar o custeio 

[2] devolver os financiamentos 

[3] retornos compreendem os recursos livres no sistema empreendimento. 

 

Verifica-se, então, que conforme Lima Jr. (1990) “os modelos de análise 

econômica de empreendimentos, são modelos cuja estrutura está baseada na montagem da 

expectativa de fluxo de recursos no sistema empreendimento, compondo seu fluxo de caixa 

esperado”. É condicionante também que os modelos de simulação estejam presos : 

 

• À qualidade intrínseca do modelo usado para simular o empreendimento, o 

que é feito sempre simplificando as situações reais que se pretende simular; 

 

• À capacidade dos sistemas e programação da empresa, no desenvolvimento 

do empreendimento, vinculada  à velocidade de detecção de desvios de 

comportamento em relação aos padrões que foram usados para a tomada de 

decisão e ao potencial de correção de rumos no processo produtivo, para 

promover compensações desses desvios; 
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• À capacidade de monitoramento das variáveis de comportamento que estão 

fora do âmbito de ação do empreendedor, na medida em que seja possível 

mudar diretrizes do empreendimento para ajustá-lo ao verdadeiro andamento 

dessas variáveis, no sentido de trazer o desempenho para níveis próximos 

dos encenados na análise, que foram usados para tomada de decisão. 

 

Lima Jr. (1993) destaca que “o procedimento de simulação oferecerá 

informações de qualidade para tomada de decisão se : 

 

• O modelo simulador tiver qualidade intrínseca; 

 

• O cenário da análise for estruturado dentro de padrões de conforto com 

relação a desvios de comportamento de variáveis fora do monitoramento do 

empreendedor4; 

 

• No cenário da análise estiverem presente informações relacionadas com 

variáveis monitoráveis extraídas com procedimentos5 esses de qualidade 

intrínseca compatível com a exigência de andamento do empreendimento 

em níveis de riscos controlados”. 

 

Lima Jr. (1993) evidencia que “as medidas extraídas dos modelos estão presas a 

condições de risco”, se fazendo necessário então, uma rotina obrigatória de análise de 

riscos, sendo estes avaliados por critérios de : 

 

• Medida de sensibilidade na qualidade do empreendimento, para variações 

fora dos limites previstos nas margens de segurança das variáveis 

comportamentais monitoráveis que tem reflexo nos indicadores de qualidade 

do empreendimento; 

 

• Medida da capacidade de suporte do empreendimento, para mostrar até que 

limite de desvio das variáveis não monitoráveis a qualidade do 

empreendimento se mantém dentro de indicadores de qualidade 

considerados aceitáveis pelo empreendedor. 

 

                                                           
4 Como exemplo : expectativas de inflação, de custos financeiros, de preços e de velocidade de vendas. 
5 Como exemplo : orçamento, programas de produção, suprimentos e programa de desembolsos para custeio da produção. 
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A figura [12] ilustra a rotina que leva à construção dos mecanismos de simulação 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Rotina construção dos mecanismos de simulação 

Fonte :  Lima Jr., 1993 

 

 

 

O cenário da figura [12] indica os movimentos de comportamento das variáveis 

não monitoráveis, cujo andamento será objeto de monitoramento por parte do 

empreendedor. A letra “A” indica a rotina [ 1 – 2 – 3 ], que é a formatação da simulação; a 

letra “B” indica a rotina [ 1 – 2 – 3 ], que é a operacionalização da simulação. Para análise 

de riscos do empreendimento, segue-se a rotina “B” da figura [12], onde serão impostas 

condições extremas para o comportamento das variáveis não monitoráveis, tanto no 

mercado, quanto na cultura e conhecimento do empreendedor. Para estas variáveis deve 

ser estabelecida uma análise crítica, permitindo a observação do comportamento do 

empreendimento dentro do cenário, para que se possa caracterizar qual será a capacidade 

de suporte para os desvios6. 
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Técnicas utilizadas na análise econômica e financeira de empreendimentos 
 
 
 

Comentou-se anteriormente, que o modelo de simulação para análise 

econômico-financeira de empreendimentos se dá num ambiente de riscos elevados, visto 

que as decisões que serão tomadas, envolvem estruturas rígidas de produto e de pouca 

capacidade de reciclagem após iniciada a produção. 

 

De acordo com Lima Jr. (1993),  

 

“muitos edifícios podem ser reciclados, até com uma certa 

elasticidade, durante e após a produção, somente que, 

poucas são as circunstâncias em que a análise desses 

procedimentos leva à conclusão de que são possíveis de 

desenvolver, com padrão de rentabilidade aceitável. 

Existem situações em que, por falha nas decisões táticas, 

ou no planejamento que as suportou, não há saída para 

edifícios  a não ser a reciclagem”. 

 

Resumindo, a simulação implicará no reconhecimento de que : 

 

• É necessário que esteja apoiada em indicadores de qualidade para que o 

empreendedor possa tomar a decisão de desenvolver o empreendimento; 

 

• Obrigatoriamente o empreendimento será tratado de forma simplificada, visto 

que, o que se vai simular nas análises de viabilidade, são as transações 

financeiras; 

 

• Sua estrutura estará presa a indicadores manipulados pelo empreendedor 

para que este possa tomar suas decisões; 

 

• Um modelo matemático deverá ser construído para que se possa simular as 

transações financeiras, para que cheguemos as conclusões desejadas; 

 

                                                                                                                                                                                     
6 Também é recomendável utilizar técnica de análise de capacidade de suporte para desvios nas variáveis monitoráveis, até para que se possa 
entender quais são mais críticas, do ponto de vista do controle, para, assim, orientar melhor a formatação desse sistema. 
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• O modelo necessitará de informações acerca das expectativas do 

empreendedor com relação ao comportamento de determinadas variáveis 

que provocarão as transações financeiras que serão simuladas; 

 

• A vida do empreendimento durante a produção e operação deverá ser 

controlada pelo empreendedor, para que se promova ações que compensem 

desvios que possam ocorrer entre a realidade e as expectativas; 

 

• Nenhuma ação de controle terá a capacidade de sempre retornar o 

empreendimento à rota que levará a qualidade para os níveis da análise, 

pois determinadas variáveis de comportamento do empreendimento são 

passíveis somente de monitoramento relativa pelo empreendedor (custos, 

prazos... ) e outras não podem estar sujeitas, de forma direta, às ações do 

empreendedor (inflação, velocidade de vendas, ... ). Desta sorte, este só se 

capacita a recuperar perdas de qualidade provocadas por estas variáveis 

fora de monitoramento, adotando, mudanças de rota durante o 

desenvolvimento do empreendimento, sacrificando outros referenciais de 

qualidade, o que nem sempre é possível, em razão da rigidez estrutural que 

ocorre no setor. 

 

O sistema empreendimento apresenta duas transações elementares para o 

processo de regime de produção, que são : o pagamento das contas vinculadas com o 

custeio da produção e o recebimento das contas derivadas da venda do produto, ou serviço. 

Obedecendo estes requisitos, o empreendedor poderá analisar a oportunidade de promover 

a aplicação de recursos.   

 

Conforme Lima Jr. (1993), “O regime de produção é regrado no planejamento 

operacional “, exigindo assim, uma programação da produção. O ciclo de produção segue a 

seguinte rotina : 

 

• Os recursos financeiros (investimentos) são transformados em insumos, que, 

• Através de processos de produção, são agregados no produto, 

• Que o mercado adquirirá, pagando o seu preço, 

• Do qual uma parcela estará representada por recursos livres que não são 

necessários para o custeio da produção, 
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• Gerando a oportunidade de que ocorram retornos, que serão derivados para 

o empreendedor, que promoveu os investimentos, provavelmente com poder 

de compra agregado. 

 

A velocidade de vendas depende da variável mercado7 e das negociações 

previamente estabelecidas, observando a capacidade de pagamento do mercado alvo e em 

menor escala o desejo do empreendedor de minimizar o investimento. 

 
 
 

                                                           
7 Em casos, como contratos por empreitada, verifica-se uma dependência em nível menor, mesmo assim, não devemos esquecer as situações 
de repactuação, atrasos de pagamento e inadimplência, que podem comprometer a programação. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
ANÁLISE EMPÍRICA DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DE 

EMPREENDIMENTOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL ATRAVÉS 
DE MODELOS DE SIMULAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA NO SISTEMA 
EMPREENDIMENTO 

 
 
 
 

O capítulo 3 foi direcionado aos métodos de simulação de fluxo de caixa no 

sistema empreendimento para análise da viabilidade econômica e financeira nos 

empreendimentos do setor da construção civil. 

 

Dois pontos mostraram-se fundamentais para a continuidade deste estudo.  O 

primeiro é o estudo do comportamento nos processos de análise para tomada de decisão, 

cabendo ao empreendedor observar como se faz, para poder especular como seria melhor 

fazer, com o objetivo de alcançar maior qualidade nos resultados. E o segundo, a escolha 

de um modelo simulador de fluxo de caixa que possa ter maior relação com a análise de 

viabilidade de empreendimentos na construção civil, objetivando demonstrar a qualidade do 

empreendimento.  

 

Mas antes de selecionar o modelo simulador de fluxo de caixa adequado, deve-

se dar a devida atenção às premissas, pois um pequeno erro numa única variável pode 

comprometer por completo a avaliação realizada. 

 

O empreendedor deve ter em mente que a escolha do melhor modelo de análise 

não garante a análise mais correta do empreendimento, pois a seleção rigorosa de 

premissas e a utilização de um modelo de simulação adequado são de fundamental 

importância. 

 

Este estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto e tampouco colocar as 

sugestões e adaptações como algo definitivo. Na realidade, a intenção é contribuir para o 
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fortalecimento da teoria através de um estudo de caso de um fluxo de caixa projetado em 

uma empresa de médio porte do setor da construção civil, situada na cidade de Fortaleza. 

 

Deve-se destacar que todo o estudo que se fará a seguir sobre construção de 

um modelo simulador de análise de viabilidade de empreendimentos, objetivando 

demonstrar o mesmo, como ferramental do sistema empreendimento e do sistema 

gerenciador de investimentos, será sob a ótica do analista externo. Isto significa que se fará 

uma projeção com o conhecimento adquirido a partir das informações divulgadas pela 

empresa. Dentre elas destaca-se o fluxo de caixa projetado para um empreendimento em 

fase de análise. 

 

 

Primeira Fase : fluxo de caixa projetado – objeto de estudo 
 
 

Primeiramente a empresa contratou uma consultoria para que elaborasse uma 

análise de viabilidade de um empreendimento que ela pretendia construir. O trabalho foi 

realizado através das informações disponibilizadas pela empresa contratante. 

 

Os dados disponibilizados pela contratante à empresa de consultoria foram : 

 

1. Características do empreendimento : 36 (trinta e seis) unidades, área 

privativa em torno de 160 m2; o período de maturação (construção e vendas) 

do empreendimento se daria em 41 (quarenta e um meses). 

 

2. Receitas : provenientes das projeção de vendas, sendo considerado que os 

adquirentes financiarão as unidades imobiliárias junto ao banco financiador 

da obra. A expectativa de velocidade de vendas tem média de 01 (uma) 

unidade por mês, determinada pelo empreendedor, no valor unitário de 

R$255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais). As vendas serão 

realizadas a prazo; com 15% (quinze por cento) de entrada; 16% (dezesseis 

por cento) na entrega do bem; 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais, 

equivalente a 1% do valor do bem e 8 (oito) parcelas semestrais, equivalente 

a 3% do valor do bem, atualizadas pelo Índice Nacional da Construção Civil 

(INCC) até a entrega do bem e atualizadas pelo Índice Geral de Preços do 

Mercado (IGP-M), acrescido de 1% (um por cento) de juros ao mês após a 

entrega do bem. 
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3. Custos do Empreendimento : são os custos diretos da construção, com 

inclusão do valor do terreno, proporcionalmente ao percentual da obra 

executada conforme cronograma físico-financeiro elaborado a partir da 

expectativa de desembolsos do empreendimento. O valor dos custos 

projetados perfazem um valor de R$6.293.433 (seis milhões, duzentos e 

noventa e três mil, quatrocentos e trinta e três reais); o valor do terreno é de 

R$1.132.365 (um milhão, cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e 

cinco reais). 

 

4. Liberações do financiamento: com base no total dos custos diretos x 1,15 x 

0,80, distribuídos segundo o percentual dos custos incorridos em relação aos 

custos totais. O valor do financiamento é de R$4.128.854 (quatro milhões, 

cento e vinte e oito mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais).  

 

5. Ingressos líquidos: representa as entradas líquidas, ou seja, recursos 

próprios, receitas, liberações do financiamento menos impostos. 

 

6. Outros custos: custos eventuais, calculados em 1% dos custos de 

construção da obra no valor de R$44.879 (quarenta e quatro mil, oitocentos e 

setenta e nove reais). 

 

7. Despesas de vendas: 4%  do preço de venda à vista de cada unidade 

imobiliária, perfazendo um total de R$367.200 (trezentos e sessenta e sete 

mil e duzentos reais). 

 

8. Despesas de administração: 3,5% dos custos de construção da obra, 

perfazendo um total de R$157.076 (cento e cinqüenta e sete mil e setenta e 

seis centavos). 

 

9. Juros e amortização do financiamento: inclui a CPMF (0,38%) no mês da 

liberação e os juros sobre cada liberação e sobre o saldo devedor, 

calculados a 15% ao ano , perfazendo um total de R$353.786 (trezentos e 

cinqüenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais). Considerou-se como 

amortização do financiamento 80% do custo operacional de cada unidade 

imobiliária. 
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10. Por último foi elaborado análise de valor atual líquido com VPL positivo no 

valor de R$ 979.389 (novecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e 

nove reais) e taxa interna de retorno de 3,4457% do empreendimento. 

 

 

Segunda Fase : simulação de fluxos de caixa 
 
 

Para simulação dos dados no modelo proposto nos quadros  a seguir, observou-

se o comportamento das vendas de outros empreendimentos com características 

semelhantes,  realizados pela empresa em estudo, conforme mostra o quadro 1  e o gráfico 

1 logo abaixo. 

 
Quadro 1 – velocidade de vendas dos empreendimentos anteriores 

Fonte : elaborada pelo autor (2004) 

 

 

No quadro 1, apresenta-se a velocidade de vendas de 4 (quatro) 

empreendimentos semelhantes, todos construídos pela mesma empresa. Este quadro 

mostra o comportamento do mercado em relação à oferta destes empreendimentos, durante 

o período de lançamento, até a entrega do mesmo. Observa-se que no ano I, o índice de 

procura é mais elevado, alcançando um percentual de 34% (trinta e quatro) de vendas das 

unidades, no ano II a velocidade de vendas fica em torno de 24% (vinte e quatro), no ano III, 

o índice velocidade de vendas atinge um percentual de 19% (dezenove) e no ano IV o índice 

de velocidade de vendas fica em 23% (vinte e três). 
 

 

Empreendimento Q VV** % VV** % VV** % VV** %
A 44 24 55% 13 30% 4 9% 3 7%
B 48 3 6% 18 38% 24 50% 3 6%
C 38 29 76% 9 24% 0 0% 0 0%
D 36 0 0% 0 0% 3 8% 33 92%

TOTAIS 166 56 34% 40 24% 31 19% 39 23%

* Empreendimentos com características semelhantes
** Velocidade de Vendas

Quadro 1

Velocidade de Vendas dos Empreendimentos Anteriores*

ANO I II III IV
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Gráfico 1 – velocidade de vendas – mercado 

Fonte : elaborada pelo autor (2004) 

 

 

Elaborou-se também um mapa de expectativa de vendas para o estudo de 

viabilidade do empreendimento projetado, baseado na velocidade de vendas de 

empreendimentos já construídos (quadro 1),  conforme mostram os quadros 2 e 3 e o 

gráfico 2, obedecendo o início de construção do empreendimento até a realização da última 

unidade vendida. A expectativa de vendas foi simulada a partir da observação realizada no 

cenário do quadro 1, visto que indicava o comportamento do mercado em relação aos 

empreendimentos 

 

  
Quadro 2 – expectativa de vendas das unidades do empreendimento 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 

 

 

O quadro 3 está demonstrando analiticamente, como a expectativa de vendas do 

empreendimento projetado será distribuída dentro de cada período de maturação do projeto. 

Pode-se observar que no ano I espera-se vender 14(quatorze) unidades, no ano II espera-

se vender 9 (nove) unidades, no  ano III espera-se vender 8 (oito) unidades e no ano IV 

espera-se vender as 5 (cinco) unidades restantes. 

 

Projeto Q VV** % VV** % VV** % VV** %
36 14 39% 9 25% 8 22% 5 14%

TOTAL 36 14 39% 9 25% 8 22% 5 14%

** Velocidade de Vendas

Quadro 2

Expectativa de Vendas das Unidades do Empreendimento
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Quadro 3 – expectativa de vendas mensal do empreendimento 

Fonte : elaborada pelo autor (2004). 
 

 
Gráfico 2 – expectativa de vendas do empreendimento 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

 

 

A partir de então, com essas informações disponibilizadas pela empresa em 

estudo, elaborou-se expectativas de vendas para o empreendimento projetado, obedecendo 

o mesmo critério adotado para os empreendimentos já realizados. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 14

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 2 1 1 1 1 1 9

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2 1 1 1 3 8

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2 2 1 5

TOTAL 36

Quadro 3

Expectativa de Vendas Mensal
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Caso [ i ] – empreendimento imobiliário sem financiamento 
 
 

 

A primeira simulação será de um empreendimento que será construído sem 

financiamento de terceiros, cujo cenário para implantação está descrito no quadro 4. 

 

No plano operacional, de acordo com Lima Jr. (1995), “os desembolsos  são 

descasados “ visto que:  

 

• Insumos podem ser comprados parceladamente; 

• Insumos podem ser pagos adiantadamente; 

• Insumos podem ser reaproveitados na própria obra; 

• Verbas de reserva para pagamento de mão de obra, compreendendo férias e 

encargos, etc. 

 

Portanto é importante a manutenção do regime de desembolsos paralelo ao 

regime de produção na mesma proporção, dentro do planejamento financeiro da obra, afim 

de evitar distorções entre os ordenadores de custos – suprimentos e o próprio canteiro de 

obras. 

 

No quadro 4 foi elaborado o programa de produção, a partir dos dados 

disponibilizados pela empresa do orçamento físico-financeiro do empreendimento projetado.  

 

a) Na coluna A do quadro 4, têm-se o programa de produção que está associado ao 

programa de desembolsos dos custeios, o critério utilizado foi a proporção entre o valor 

total dos custos projetados e o tempo  de maturação da obra, os dados foram retirados 

do trabalho realizado pela consultoria, os quais foram disponibilizados pela empresa 

contratante, a partir do orçamento físico-financeiro do empreendimento projetado . 

 

b) Na coluna B do quadro 4, estão os fatores que mostram a curva de descolamento da 

inflação setorial para a moeda do preço, esta estabilizada em INCC – Índice Nacional da 

Construção Civil, visto que tal índice tem a finalidade de aferir a evolução dos custos de 

construções habitacionais. Baseado no acumulado do ano de 2003 que foi de 14,76% 

(quatorze, setenta e seis por cento) projetou-se uma elevação do índice anual para 15% 

nos primeiros doze meses do ciclo do empreendimento e uma baixa do índice anual para 

14% nos últimos doze meses. 
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Quadro 4 – programa de produção 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

 

 

c) Na coluna C do quadro 4, está a expectativa básica de desembolsos, representados 

pelos custeio da produção da obra e outros custos diretos, projetados de acordo com o 

ciclo de implantação do empreendimento, tendo em vista a periodicidade mais comum 

como pagamento de salários, encargos e compra de insumos, totalizando R$6.338.311 

(três milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e onze reais). 

 

d) Na coluna D do quadro 4, encontra-se a mesma expectativa de desembolsos, 

considerando o fator de descolamento da inflação setorial totalizando R$6.410.116 (seis 

milhões, quatrocentos e dez mil, cento e dezesseis reais). 

 

MÊS REF.
PROGRAMA DE 

PRODUÇÃO

DELTA 
CUSTOS X 

PREÇO

CUSTEIO DA 

PRODUÇÃO

CUSTEIO DA 

PRODUÇÃO

TERRENO E PRÉ-

OPERACIONAIS

CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO
BASE SEM 

DELTA
BASE COM 

DELTA
valores em R$

A B C D E F = D+E
100% 6.338.311 (6.410.116) (1.289.441) (7.699.557)

0 1,0000
1 6,00% 1,0117 380.431 (384.887) (1.141.710) (1.526.597)
2 2,59% 1,0117 164.372 (166.298) (4.041) (170.339)
3 2,73% 1,0117 172.840 (174.865) (4.252) (179.117)
4 2,85% 1,0117 180.555 (182.671) (4.445) (187.116)
5 3,11% 1,0117 197.016 (199.324) (4.854) (204.178)
6 3,19% 1,0117 202.113 (204.481) (4.984) (209.465)
7 3,66% 1,0117 232.026 (234.745) (5.726) (240.470)
8 4,16% 1,0117 263.776 (266.866) (6.514) (273.380)
9 4,99% 1,0117 316.173 (319.877) (7.814) (327.691)
10 5,09% 1,0117 322.587 (326.366) (7.978) (334.345)
11 5,38% 1,0117 341.243 (345.240) (8.446) (353.686)
12 3,76% 1,0117 238.491 (241.285) (5.907) (247.193)
13 3,44% 1,0110 217.758 (220.149) (5.398) (225.547)
14 4,19% 1,0110 265.757 (268.675) (6.592) (275.267)
15 5,24% 1,0110 332.414 (336.064) (8.252) (344.316)
16 5,50% 1,0110 348.344 (352.168) (8.654) (360.822)
17 4,98% 1,0110 315.922 (319.390) (7.854) (327.244)
18 5,48% 1,0110 347.578 (351.394) (8.647) (360.041)
19 4,14% 1,0110 262.509 (265.391) (6.536) (271.927)
20 5,62% 1,0110 356.306 (360.218) (8.877) (369.096)
21 5,51% 1,0110 349.556 (353.394) (8.716) (362.110)
22 3,80% 1,0110 240.619 (243.260) (6.004) (249.264)
23 3,04% 1,0110 192.613 (194.728) (4.809) (199.537)
24 1,54% 1,0110 97.310 (98.378) (2.431) (100.810)

QUADRO 4 - Programa de produção

TOTAL
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e) Nos empreendimentos imobiliários, além das contas de obras, o empreendedor deve 

destacar as contas relativas à compra do terreno e despesas pré-operacionais e as 

relativas a projetos e outras contas para adequação legal do empreendimento. Estas 

contas estão na coluna E do quadro 4, totalizando R$1.289.441 (um milhão, duzentos e 

oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais) e devem ser apresentadas com 

destaque, porque, do ponto de vista financeiro, não há como estabelecer cobertura para 

essa necessidade de recursos enquanto o empreendimento não estiver preparado para 

comercialização. Isso significa que o empreendimento não será capaz de gerar recursos 

no período em que estas contas devem ser suportadas, de forma que só poderão ser 

cobertas com recursos de investimento ou de financiamento. 

 

Então no quadro 4, mostrou-se a capacidade de suporte do empreendedor, que 

será avaliada pela análise de riscos, relativamente à condição limite de exigência de 

recursos no SISTEMA EMPREENDIMENTO. 

 

Nos empreendimentos imobiliários, a configuração do fluxo de caixa está 

vinculada ao encaixe resultante da comercialização, que é um fluxo dependente da 

velocidade de vendas e da formatação negociada para pagamento do preço em cada caso 

particular de venda, de forma que a conta das receitas entra no planejamento com um 

padrão de risco muito alto, pois está associada a variáveis que não podem ser monitoradas 

pelo empreendedor. 

 

Por esta razão, há que se estruturar o fluxo do quadro 4, com o objetivo de 
reconhecer a condição limite para investimentos, que está em F = D + E = $7.699.557 

(sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais). 

 

A depender de como seja a capacidade financeira do empreendedor para 

promover tais investimentos, o que configurará sua dependência da velocidade de vendas a 

ser alcançada, esta informação servirá para identificação da estratégia de implantação do 

empreendimento, com o suprimento de caixa através de financiamentos “stand by” que 

serão acessados na hipótese de não alcançar, no desenvolvimento do empreendimento, o 

padrão de desempenho que está no cenário esperado. 

 

No quadro 5 e no quadro 6 estão, respectivamente, o cenário para dar suporte 

à avaliação da expectativa de encaixe da receita de vendas e o fluxo associado a este 

cenário. Nestes cenários o grau de incerteza das informações é bastante  elevado, pois 
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está-se tratando com variáveis não monitoráveis, a velocidade de vendas nestes cenários, 

flutua de acordo com a resposta do mercado e de observações passadas. 

 

De acordo com Lima Jr., (1995) : 

 
“No planejamento financeiro deste tipo de empreendimento, o 
que se pratica é analisar as posições limite, mantendo reservas 
financeiras, ou dentro do SISTEMA GERENCIADOR DE 
INVESTIMENTOS, ou sob a forma de financiamentos  “stand 
by”, para dar suporte a déficits que apareçam no SISTEMA 
EMPREENDIMENTO, quando a velocidade de vendas for mais 
frágil do que a lançada no cenário esperado”. 

 

 

No quadro 5, têm-se os dados de entrada do cenário, ou seja, a expectativa de 

vendas de acordo com o que foi observado em empreendimentos anteriores : 

 

• Preços esperados; 

• Forma de pagamento; 

• Balizamento para as contas vinculadas às vendas – comissão sobre vendas, 

que são tratadas contra o encaixe, na medida em que só virão ocorrer se as 

vendas se efetivarem. 

 

OBS : as contas de comercialização, por não terem grau de certeza considerável 

e se situarem num padrão de risco particular, não podem fazer parte das contas pré-

operacionais (quadro 4, coluna E), pois estas só ocorrem proporcionalmente às efetivas 

vendas. As receitas ocorrerão de acordo com a expectativa de encaixe da receita de vendas 

conforme quadro 4, mostrado anteriormente. 

 

O quadro 5 apresenta a expectativa de encaixe da receita de venda das 36 

(trinta e seis) unidades do empreendimento, sendo cada unidade no valor de R$255.000,00 

(duzentos e cinqüenta e cinco reais), atualizados mensalmente pelo índice nacional da 

construção civil (INCC). A venda a prazo de cada unidade será de acordo com o quadro 5 : 

15% (quinze) de entrada no ato da compra; 16% (dezesseis) na entrega das chaves; 45 

(quarenta e cinco) parcelas mensais no valor de 1% (um) de cada unidade e 8 (oito) 

parcelas semestrais no valor de 3% (três) de cada unidade, atualizadas conforme quadro 5.   
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Quadro 5 – expectativa de encaixe da receita de vendas 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

 

A expectativa de encaixe de recursos líquidos na venda das unidades, está 

representada no quadro 6. 

 

Quadro 6 - fluxo associado a expectativa de encaixe da 
receita de vendas 

MÊS 
REF. 

VELOCIDADE
DE VENDAS 

RECEITA 
DE 

VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS ÀS 

VENDAS 

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
TOTAL unidades valores em R$  

 G H J K = H - J 
 36 14.528.470 (455.100) 14.073.370 

1 1 38.250 (10.200) 28.050 
2 1 41.260 (10.319) 30.941 
3 2 83.470 (20.881) 62.589 
4  10.437 10.437 
5 2 90.635 (21.373) 69.262 
6 2 96.993 (21.623) 75.370 
7 2 111.324 (21.877) 89.448 
8 1 76.477 (11.066) 65.410 
9 1 88.024 (11.196) 76.828 
10  32.878 32.878 
11 1 92.507 (11.460) 81.048 
12 1 96.241 (11.594) 84.647 
13  64.147 64.147 

UNIDADES A VENDA 36
PREÇO DE VENDA * 255.000,00
valores em R$ - unidade
parcela a vista, na venda 15%
parcela na entrega das chaves *** 16%
financiamento do saldo devedor **
(prazo me45 parcela m 1%
(juros de 1% mês + atualização monetária)
(prazo me8 parcela s 3%
(juros de 1% mês + atualização monetária)

contas de comercialização 4% PREÇO
(desembolso na venda)
* preços unitários atualizados mensalmente pela projeção do Índice Nacional da 
Construção Civil (INCC)
** os valores financiados serão atualizados pelo INCC até a entrega do bem,
após a entrega, a correção será pelo Índice Geral de Preços do Mercado
 acrescidos de 1% de juros ao mês.
*** a parcela das chaves sofrerá correção pelo INCC no mês seguinte a
a realização da venda, até a entrega do bem.

Quadro 5 - expectativa de encaixe da receita de vendas
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Quadro 6 - fluxo associado a expectativa de encaixe da 
receita de vendas 

MÊS 
REF. 

VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE 

VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS ÀS 

VENDAS 

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
TOTAL unidades valores em R$  

 G H J K = H - J 
14 1 100.524 (11.850) 88.674 
15 1 112.667 (11.980) 100.687 
16 2 136.564 (24.224) 112.341 
17 1 123.771 (12.245) 111.527 
18  81.482 81.482 
19 1 128.270 (12.515) 115.755 
20  85.406 85.406 
21 1 142.495 (12.791) 129.703 
22 1 130.005 (12.932) 117.074 
23 1 151.418 (13.074) 138.344 
24  96.854 96.854 
25  106.428 106.428 
26  97.782 97.782 
27  117.089 117.089 
28  100.543 100.543 
29 2 223.139 (27.816) 195.323 
30 1 159.352 (14.050) 145.302 
31  1.446.507 1.446.507 
32  112.542 112.542 
33 1 246.224 (14.486) 231.738 
34 1 235.437 (14.634) 220.802 
35  169.567 169.567 
36 3 486.746 (44.807) 441.939 
37 2 385.608 (30.155) 355.453 
38 2 387.519 (30.441) 357.078 
39  195.509 195.509 
40 1 299.160 (15.511) 283.649 
41  219.776 219.776 
42  224.229 224.229 
43  213.762 213.762 
44  205.530 205.530 
45  220.496 220.496 
46  215.121 215.121 
47  238.839 238.839 
48  240.184 240.184 
49  220.391 220.391 
50  211.012 211.012 
51  218.818 218.818 
52  203.770 203.770 
53  224.806 224.806 
54  225.442 225.442 
55  193.919 193.919 
56  182.604 182.604 
57  180.904 180.904 
58  196.023 196.023 
59  199.542 199.542 
60  199.004 199.004 
61  162.864 162.864 
62  153.906 153.906 
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Quadro 6 - fluxo associado a expectativa de encaixe da 
receita de vendas 

MÊS 
REF. 

VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE 

VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS ÀS 

VENDAS 

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
TOTAL unidades valores em R$  

 G H J K = H - J 
63  151.274 151.274 
64  188.572 188.572 
65  169.351 169.351 
66  173.559 173.559 
67  150.021 150.021 
68  133.758 133.758 
69  129.769 129.769 
70  145.143 145.143 
71  148.315 148.315 
72  171.884 171.884 
73  132.150 132.150 
74  134.083 134.083 
75  115.834 115.834 
76  124.000 124.000 
77  119.099 119.099 
78  166.877 166.877 
79  114.675 114.675 
80  108.344 108.344 
81  87.478 87.478 
82  88.092 88.092 
83  24.222 24.222 
84  83.496 83.496 
85  58.989 58.989 
86  51.202 51.202 
87  0 0 
88  26.089 26.089 
TOTAL RECEITA 14.528.470  
TOTAL RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS 14.073.370 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 

 

a) na coluna G do quadro 6, a velocidade de vendas é distribuída de acordo com a 

expectativa projetada, como mostra o cenário esperado, lembrando que qualquer simulação 

de novos cenários, o risco estará presente na mesma proporção, ou seja, em qualquer 

hipótese de cenário, sempre terá o mesmo padrão aleatório que o cenário anterior, porque 

se trata de uma posição arbitrada no planejamento e de uma variável não monitorável. 

 

b) a coluna H do quadro 6 foi montada a partir dos dados da coluna G do mesmo 

quadro. 

 

c) a coluna J do quadro 6, resulta da aplicação da taxa de comissão sobre vendas 

sobre o volume de vendas ocorrido em cada mês, conforme comentado anteriormente. 

 



 62

d) a coluna k do quadro 6, representa o resultado líquido das vendas. No rodapé do 

quadro 6, encontra-se o saldo financiado, o valor das entradas e o total líquido de vendas 

no valor de R$14.073.370 (quatorze milhões, setenta e três mil, trezentos e setenta reais). 

 

Conforme Lima Jr. (1995) : 

 
 “para análise financeira este formato é suficiente. Entretanto, 
para análise econômica, deveríamos manter o detalhamento do 
fluxo, para ser possível medir os indicadores de qualidade do 
empreendimento”. 

 
 

No período de implantação, então, com a velocidade de vendas arbitrada como 

parâmetro no quadro 6, o empreendimento gera recursos k = R$14.073.370 (quatorze 

milhões, setenta e três mil reais, trezentos e setenta reais), para fazer frente a um total de 

recursos necessários para custeio no volume de F = R$7.699.557 (sete milhões, seiscentos 

e noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais).  

 
Analisando o SISTEMA EMPREENDIMENTO como um todo, o FLUXO DE 

CAIXA está mostrado no quadro 7, que é uma combinação dos anteriores. O fluxo da 

receita líquida de vendas K do quadro 7, amortece, no período de implantação do 

empreendimento, a necessidade de recursos F, de R$7.699.557 (sete milhões, seiscentos e 

noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais), para N = R$5.750.657 (cinco 

milhões, setecentos e cinqüenta mil, seiscentos e cinqüenta e sete reais). A estrutura dos 

fluxos de INVESTIMENTO e RETORNO, nas colunas N e O, depende de F e K do quadro 7. 
 
 

Esta condição de fluxo de investimentos são demonstrações de cenários que se 

concretizarão quando a verdadeira velocidade de vendas estiver configurada. Verificou-se 

que o fluxo depende de uma variável não monitorável e é por esta razão que os fluxos dos 

quadros 4 e 6 têm mais importância para dar suporte ao planejamento financeiro do 

empreendimento do que o quadro 7, sendo que o nível de investimentos mostrado no 

quadro 4 será o limite, com a possibilidade de que caia para próxima da posição mostrada 

no quadro 7. 
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Quadro 7 - flutuação da posição de investimentos 

 
MÊS REF. CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 

MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

FLUXO DE 
CAIXA 

INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$ unidades valores em R$      
 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 
 (7.699.557) 36 14.528.470 (455.100) 14.073.370 6.373.814   5.750.657 (12.124.471) 
       
1 (1.526.597) 1 38.250 (10.200) 28.050 (1.498.547) (1.498.547) 1.498.547  
2 (170.339) 1 41.260 (10.319) 30.941 (139.398) (1.637.945) 139.398  
3 (179.117) 2 83.470 (20.881) 62.589 (116.528) (1.754.473) 116.528  
4 (187.116)  10.437  10.437 (176.679) (1.931.152) 176.679  
5 (204.178) 2 90.635 (21.373) 69.262 (134.916) (2.066.068) 134.916  
6 (209.465) 2 96.993 (21.623) 75.370 (134.095) (2.200.162) 134.095  
7 (240.470) 2 111.324 (21.877) 89.448 (151.022) (2.351.185) 151.022  
8 (273.380) 1 76.477 (11.066) 65.410 (207.970) (2.559.155) 207.970  
9 (327.691) 1 88.024 (11.196) 76.828 (250.863) (2.810.018) 250.863  

10 (334.345)  32.878  32.878 (301.467) (3.111.484) 301.467  
11 (353.686) 1 92.507 (11.460) 81.048 (272.639) (3.384.123) 272.639  
12 (247.193) 1 96.241 (11.594) 84.647 (162.545) (3.546.668) 162.545  
13 (225.547)  64.147  64.147 (161.400) (3.708.068) 161.400  
14 (275.267) 1 100.524 (11.850) 88.674 (186.593) (3.894.661) 186.593  
15 (344.316) 1 112.667 (11.980) 100.687 (243.629) (4.138.290) 243.629  
16 (360.822) 2 136.564 (24.224) 112.341 (248.481) (4.386.772) 248.481  
17 (327.244) 1 123.771 (12.245) 111.527 (215.718) (4.602.490) 215.718  
18 (360.041)  81.482  81.482 (278.559) (4.881.049) 278.559  
19 (271.927) 1 128.270 (12.515) 115.755 (156.172) (5.037.221) 156.172  
20 (369.096)  85.406  85.406 (283.690) (5.320.911) 283.690  
21 (362.110) 1 142.495 (12.791) 129.703 (232.406) (5.553.317) 232.406  
22 (249.264) 1 130.005 (12.932) 117.074 (132.191) (5.685.508) 132.191  
23 (199.537) 1 151.418 (13.074) 138.344 (61.193) (5.746.701) 61.193  
24 (100.810)  96.854  96.854 (3.956) (5.750.657) 3.956  
25   106.428  106.428 106.428 (5.644.229) (106.428) 
26   97.782  97.782 97.782 (5.546.447) (97.782) 
27   117.089  117.089 117.089 (5.429.357) (117.089) 
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Quadro 7 - flutuação da posição de investimentos 
 

MÊS REF. CUSTEIO DA 
IMPLANTAÇÃO 

VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 

MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

FLUXO DE 
CAIXA 

INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$ unidades valores em R$      
 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 

28   100.543  100.543 100.543 (5.328.814) (100.543) 
29  2 223.139 (27.816) 195.323 195.323 (5.133.491) (195.323) 
30  1 159.352 (14.050) 145.302 145.302 (4.988.189) (145.302) 
31   1.446.507  1.446.507 1.446.507 (3.541.682) (1.446.507) 
32   112.542  112.542 112.542 (3.429.139) (112.542) 
33  1 246.224 (14.486) 231.738 231.738 (3.197.401) (231.738) 
34  1 235.437 (14.634) 220.802 220.802 (2.976.599) (220.802) 
35   169.567  169.567 169.567 (2.807.033) (169.567) 
36  3 486.746 (44.807) 441.939 441.939 (2.365.094) (441.939) 
37  2 385.608 (30.155) 355.453 355.453 (2.009.640) (355.453) 
38  2 387.519 (30.441) 357.078 357.078 (1.652.562) (357.078) 
39   195.509  195.509 195.509 (1.457.053) (195.509) 
40  1 299.160 (15.511) 283.649 283.649 (1.173.404) (283.649) 
41   219.776  219.776 219.776 (953.628) (219.776) 
42   224.229  224.229 224.229 (729.399) (224.229) 
43   213.762  213.762 213.762 (515.637) (213.762) 
44   205.530  205.530 205.530 (310.108) (205.530) 
45   220.496  220.496 220.496 (89.611) (220.496) 
46   215.121  215.121 215.121 125.510  (215.121) 
47   238.839  238.839 238.839 364.349  (238.839) 
48   240.184  240.184 240.184 604.533  (240.184) 
49   220.391  220.391 220.391 824.924  (220.391) 
50   211.012  211.012 211.012 1.035.936 (211.012) 
51   218.818  218.818 218.818 1.254.754 (218.818) 
52   203.770  203.770 203.770 1.458.524 (203.770) 
53   224.806  224.806 224.806 1.683.330 (224.806) 
54   225.442  225.442 225.442 1.908.772 (225.442) 
55   193.919  193.919 193.919 2.102.691 (193.919) 
56   182.604  182.604 182.604 2.285.295 (182.604) 
57   180.904  180.904 180.904 2.466.200 (180.904) 
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Quadro 7 - flutuação da posição de investimentos 
 

MÊS REF. CUSTEIO DA 
IMPLANTAÇÃO 

VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 

MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

FLUXO DE 
CAIXA 

INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$ unidades valores em R$      
 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 

58   196.023  196.023 196.023 2.662.223 (196.023) 
59   199.542  199.542 199.542 2.861.764 (199.542) 
60   199.004  199.004 199.004 3.060.769 (199.004) 
61   162.864  162.864 162.864 3.223.633 (162.864) 
62   153.906  153.906 153.906 3.377.539 (153.906) 
63   151.274  151.274 151.274 3.528.813 (151.274) 
64   188.572  188.572 188.572 3.717.384 (188.572) 
65   169.351  169.351 169.351 3.886.735 (169.351) 
66   173.559  173.559 173.559 4.060.294 (173.559) 
67   150.021  150.021 150.021 4.210.315 (150.021) 
68   133.758  133.758 133.758 4.344.072 (133.758) 
69   129.769  129.769 129.769 4.473.841 (129.769) 
70   145.143  145.143 145.143 4.618.984 (145.143) 
71   148.315  148.315 148.315 4.767.299 (148.315) 
72   171.884  171.884 171.884 4.939.183 (171.884) 
73   132.150  132.150 132.150 5.071.333 (132.150) 
74   134.083  134.083 134.083 5.205.416 (134.083) 
75   115.834  115.834 115.834 5.321.250 (115.834) 
76   124.000  124.000 124.000 5.445.250 (124.000) 
77   119.099  119.099 119.099 5.564.349 (119.099) 
78   166.877  166.877 166.877 5.731.226 (166.877) 
79   114.675  114.675 114.675 5.845.901 (114.675) 
80   108.344  108.344 108.344 5.954.245 (108.344) 
81   87.478  87.478 87.478 6.041.723 (87.478) 
82   88.092  88.092 88.092 6.129.815 (88.092) 
83   24.222  24.222 24.222 6.154.037 (24.222) 
84  83.496  83.496 83.496 6.237.533 (83.496) 
85  58.989  58.989 58.989 6.296.522 (58.989) 
86  51.202  51.202 51.202 6.347.725 (51.202) 
87  0  0 0 6.347.725 0 
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Quadro 7 - flutuação da posição de investimentos 
 

MÊS REF. CUSTEIO DA 
IMPLANTAÇÃO 

VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 

MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 

FLUXO DE 
CAIXA 

INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$ unidades valores em R$      
 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 

88  26.089  26.089 26.089 6.373.814 (26.089) 
RETORNO PARCELAS      
TOTAL DO RETORNO    (12.124.471) 
TOTAL DO RESULTADO (RETORNO – INVESTIMENTO   6.373.814  

Fonte : elaborado pelo autor (2004).
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O valor presente líquido calculado e demonstrado no quadro 8 e no gráfico 3, 

apresentou um valor positivo de R$890.839 (oitocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e 

nove reais) e uma taxa interna de retorno (TIR) positiva em 1,4213%, indicando que o 

empreendimento é viável. Os dados da coluna “resultado líquido de vendas”, foram 

extraídos da coluna K do quadro 7; os dados da coluna “custeio da implantação”, foram 

retirados da coluna F do quadro 7 e a coluna “fluxo de caixa líquido” representa a diferença 

entre as duas colunas e também o resultado da coluna L do quadro 7. 

 

QUADRO 8 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. 
RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
FLUXO DE CAIXA 

LÍQUIDO 

   (1.132.365)
1 28.050 (1.526.597) (1.498.547)
2 30.941 (170.339) (139.398)
3 62.589 (179.117) (116.528)
4 10.437 (187.116) (176.679)
5 69.262 (204.178) (134.916)
6 75.370 (209.465) (134.095)
7 89.448 (240.470) (151.022)
8 65.410 (273.380) (207.970)
9 76.828 (327.691) (250.863)

10 32.878 (334.345) (301.467)
11 81.048 (353.686) (272.639)
12 84.647 (247.193) (162.545)
13 64.147 (225.547) (161.400)
14 88.674 (275.267) (186.593)
15 100.687 (344.316) (243.629)
16 112.341 (360.822) (248.481)
17 111.527 (327.244) (215.718)
18 81.482 (360.041) (278.559)
19 115.755 (271.927) (156.172)
20 85.406 (369.096) (283.690)
21 129.703 (362.110) (232.406)
22 117.074 (249.264) (132.191)
23 138.344 (199.537) (61.193)
24 96.854 (100.810) (3.956)
25 106.428 106.428 
26 97.782 97.782 
27 117.089 117.089 
28 100.543 100.543 
29 195.323 195.323 
30 145.302 145.302 
31 1.446.507 1.446.507 
32 112.542 112.542 
33 231.738 231.738 
34 220.802 220.802 
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QUADRO 8 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. 
RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
FLUXO DE CAIXA 

LÍQUIDO 

 
35 169.567 169.567 
36 441.939 441.939 
37 355.453 355.453 
38 357.078 357.078 
39 195.509 195.509 
40 283.649 283.649 
41 219.776 219.776 
42 224.229 224.229 
43 213.762 213.762 
44 205.530 205.530 
45 220.496 220.496 
46 215.121 215.121 
47 238.839 238.839 
48 240.184 240.184 
49 220.391 220.391 
50 211.012 211.012 
51 218.818 218.818 
52 203.770 203.770 
53 224.806 224.806 
54 225.442 225.442 
55 193.919 193.919 
56 182.604 182.604 
57 180.904 180.904 
58 196.023 196.023 
59 199.542 199.542 
60 199.004 199.004 
61 162.864 162.864 
62 153.906 153.906 
63 151.274 151.274 
64 188.572 188.572 
65 169.351 169.351 
66 173.559 173.559 
67 150.021 150.021 
68 133.758 133.758 
69 129.769 129.769 
70 145.143 145.143 
71 148.315 148.315 
72 171.884 171.884 
73 132.150 132.150 
74 134.083 134.083 
75 115.834 115.834 
76 124.000 124.000 
77 119.099 119.099 
78 166.877 166.877 
79 114.675 114.675 
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QUADRO 8 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. 
RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
FLUXO DE CAIXA 

LÍQUIDO 

 
80 108.344 108.344 
81 87.478 87.478 
82 88.092 88.092 
83 24.222 24.222 
84 83.496 83.496 
85 58.989 58.989 
86 51.202 51.202 
87 0 0 
88 26.089 26.089 

TOTAL 14.073.370 (7.699.557) 6.373.814 
VALOR ATUAL 
(13,76% ao ano) R$ 8.884.314 (R$ 6.861.110) R$ 2.023.204 

VPL (13,76% ao ano) R$ 8.884.314 (R$ 6.861.110) R$ 890.839 
TIR 1,4213%

Obs. : a taxa de juros utilizada para calcular o Valor Atual  
Líquido foi a SELIC do mês de março de 2004 : 1,08% 
Fonte SELIC : Secretaria da Receita Federal 

Quadro 8 – Valor Atual Líquido e Taxa Interna de Retorno 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

 

Gráfico 3 – comportamento das contas de receita, custos e fluxo de caixa, conforme quadros 7 e 8. 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 
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Para ilustrar a grande flutuação da posição de investimentos, quando vista no 

quadro 7, percebe-se no quadro 9 o que ocorre quando se admite uma velocidade de 

vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente durante a implantação, 

mesmo sem financiamento de terceiros. Nessa hipótese, o nível de investimentos, coluna N, 

vai para R$3.149.447 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 

sete reais), pois o resultado líquido de vendas obtido durante o fluxo foi satisfatório e tem 

fluxo estruturado de forma a ser capaz de sustentar o custeio de implantação. 
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Quadro 9 – velocidade de vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente. 

MÊS REF. 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$ unidades valores em R$      

 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 
 (7.699.557) 36 11.377.500 (455.100) 10.922.400 3.222.844   3.149.446 (6.372.290) 

0     
1 (1.526.597) 1 255.000 (10.200) 244.800 (1.281.797) (1.281.797) 1.281.797  
2 (170.339) 1 257.987 (10.319) 247.668 77.329 (1.204.468) (77.329) 
3 (179.117) 2 522.019 (20.881) 501.138 322.022 (882.446) (322.022) 
4 (187.116)   (187.116) (1.069.562) 187.116  
5 (204.178) 2 534.322 (21.373) 512.949 308.771 (760.791) (308.771) 
6 (209.465) 2 540.581 (21.623) 518.958 309.493 (451.298) (309.493) 
7 (240.470) 2 546.914 (21.877) 525.038 284.567 (166.731) (284.567) 
8 (273.380) 1 276.661 (11.066) 265.594 (7.786) (174.517) 7.786  
9 (327.691) 1 279.902 (11.196) 268.706 (58.986) (233.503) 58.986  
10 (334.345)   (334.345) (567.847) 334.345  
11 (353.686) 1 286.498 (11.460) 275.038 (78.648) (646.496) 78.648  
12 (247.193) 1 289.854 (11.594) 278.260 31.068 (615.428) (31.068) 
13 (225.547)   (225.547) (840.975) 225.547  
14 (275.267) 1 296.254 (11.850) 284.404 9.137 (831.838) (9.137) 
15 (344.316) 1 299.506 (11.980) 287.526 (56.790) (888.628) 56.790  
16 (360.822) 2 605.589 (24.224) 581.366 220.544 (668.084) (220.544) 
17 (327.244) 1 306.119 (12.245) 293.874 (33.370) (701.454) 33.370  
18 (360.041)   (360.041) (1.061.495) 360.041  
19 (271.927) 1 312.878 (12.515) 300.362 28.436 (1.033.059) (28.436) 
20 (369.096)   (369.096) (1.402.155) 369.096  
21 (362.110) 1 319.785 (12.791) 306.994 (55.116) (1.457.271) 55.116  
22 (249.264) 1 323.296 (12.932) 310.364 61.100 (1.396.171) (61.100) 
23 (199.537) 1 326.846 (13.074) 313.772 114.235 (1.281.936) (114.235) 
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Quadro 9 – velocidade de vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente. 

MÊS REF. 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$ unidades valores em R$      

 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 
 (7.699.557) 36 11.377.500 (455.100) 10.922.400 3.222.844   3.149.446 (6.372.290) 

      
24 (100.810)   (100.810) (1.382.746) 100.810  
25    (1.382.746)  
26    (1.382.746)  
27    (1.382.746)  
28    (1.382.746)  
29  2 695.394 (27.816) 667.578 667.578 (715.168) (667.578) 
30  1 351.256 (14.050) 337.206 337.206 (377.962) (337.206) 
31    (377.962)  
32    (377.962)  
33  1 362.154 (14.486) 347.668 347.668 (30.294) (347.668) 
34  1 365.862 (14.634) 351.227 351.227 320.933  (351.227) 
35    320.933   
36  3 1.120.171 (44.807) 1.075.364 1.075.364 1.396.298  (1.075.364) 
37  2 753.867 (30.155) 723.712 723.712 2.120.010  (723.712) 
38  2 761.020 (30.441) 730.579 730.579 2.850.589  (730.579) 
39    2.850.589   
40  1 387.766 (15.511) 372.255 372.255 3.222.844  (372.255) 
41      

     
RETORNO PARCELAS      
TOTAL DO RETORNO    (6.372.290) 
TOTAL DO RESULTADO    3.222.844  

Fonte : elaborado pelo autor (2004).
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No quadro 10 e no gráfico 4 calculou-se o valor atual líquido referente ao quadro 

9 totalizando R$782.203 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e três reais) positivo e 

uma taxa interna de retorno de 2,0262%,  indicando que o empreendimento, mesmo sem 

financiamento, é viável. 

 

QUADRO 10 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. 

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
FLUXO DE CAIXA 

LÍQUIDO 
0 0,00 0,00 (1.132.365)
1 244.800 (1.526.597) (1.281.797)
2 247.668 (170.339) 77.329 
3 501.138 (179.117) 322.022 
4 0,00 (187.116) (187.116)
5 512.949 (204.178) 308.771 
6 518.958 (209.465) 309.493 
7 525.038 (240.470) 284.567 
8 265.594 (273.380) (7.786)
9 268.706 (327.691) (58.986)
10 0,00 (334.345) (334.345)
11 275.038 (353.686) (78.648)
12 278.260 (247.193) 31.068 
13 0,00 (225.547) (225.547)
14 284.404 (275.267) 9.137 
15 287.526 (344.316) (56.790)
16 581.366 (360.822) 220.544 
17 293.874 (327.244) (33.370)
18 0,00 (360.041) (360.041)
19 300.362 (271.927) 28.436 
20 0,00 (369.096) (369.096)
21 306.994 (362.110) (55.116)
22 310.364 (249.264) 61.100 
23 313.772 (199.537) 114.235 
24 0,00 (100.810) (100.810)
25 0,00 0,00 
26 0,00 0,00 
27 0,00 0,00 
28 0,00 0,00 
29 667.578 667.578 
30 337.206 337.206 
31 0,00 0,00 
32 0,00 0,00 
33 347.668 347.668 
34 351.227 351.227 
35 0,00 0,00 
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QUADRO 10 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. 

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
FLUXO DE CAIXA 

LÍQUIDO 
 

36 1.075.364 1.075.364 
37 723.712 723.712 
38 730.579 730.579 
39 0,00 0,00 
40 372.255 372.255 

TOTAL 10.922.400 (7.699.557) 3.222.844 
VALOR ATUAL (13,76% ao 
ano) R$ 8.775.678 (R$ 6.861.110) R$ 1.914.568 
VPL (13,76% ao ano) R$ 8.775.678 (R$ 6.861.110) R$ 782.203 
TIR 2,0262%

Obs. : a taxa de juros utilizada para calcular o Valor Atual  
Líquido foi a SELIC do mês de março de 2004 : 1,08% 
Fonte SELIC : Secretaria da Receita Federal 

Quadro 10 – cálculo do VAL  e da TIR 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

Gráfico 4 – fluxo financeiro do empreendimento, conforme quadros 9 e 10 
Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

No quadro 11, foi simulado uma nova velocidade de vendas levando em 

consideração um atraso de dois meses na entrega do empreendimento, postergando assim 

o recebimento referente as parcelas das chaves, com isso gerando um valor atual líquido de 

R$870.631 (oitocentos e setenta mil, seiscentos e trinta e um reais) e uma taxa interna de 

retorno de 1,4113% ,conforme quadro 12 e gráfico 5 . 
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Quadro 11 - flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS REF. 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 
TOTAL valores em R$ Unidades valores em R$      

 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 
 (7.699.557) 36 14.528.470 (455.100) 14.073.370 6.373.814   5.750.657 (12.124.471) 

0    
1 (1.526.597) 1 38.250 (10.200) 28.050 (1.498.547) (1.498.547) 1.498.547  
2 (170.339) 1 41.260 (10.319) 30.941 (139.398) (1.637.945) 139.398  
3 (179.117) 2 83.470 (20.881) 62.589 (116.528) (1.754.473) 116.528  
4 (187.116)  10.437  10.437 (176.679) (1.931.152) 176.679  
5 (204.178) 2 90.635 (21.373) 69.262 (134.916) (2.066.068) 134.916  
6 (209.465) 2 96.993 (21.623) 75.370 (134.095) (2.200.162) 134.095  
7 (240.470) 2 111.324 (21.877) 89.448 (151.022) (2.351.185) 151.022  
8 (273.380) 1 76.477 (11.066) 65.410 (207.970) (2.559.155) 207.970  
9 (327.691) 1 88.024 (11.196) 76.828 (250.863) (2.810.018) 250.863  
10 (334.345)  32.878  32.878 (301.467) (3.111.484) 301.467  
11 (353.686) 1 92.507 (11.460) 81.048 (272.639) (3.384.123) 272.639  
12 (247.193) 1 96.241 (11.594) 84.647 (162.545) (3.546.668) 162.545  
13 (225.547)  64.147  64.147 (161.400) (3.708.068) 161.400  
14 (275.267) 1 100.524 (11.850) 88.674 (186.593) (3.894.661) 186.593  
15 (344.316) 1 112.667 (11.980) 100.687 (243.629) (4.138.290) 243.629  
16 (360.822) 2 136.564 (24.224) 112.341 (248.481) (4.386.772) 248.481  
17 (327.244) 1 123.771 (12.245) 111.527 (215.718) (4.602.490) 215.718  
18 (360.041)  81.482  81.482 (278.559) (4.881.049) 278.559  
19 (271.927) 1 128.270 (12.515) 115.755 (156.172) (5.037.221) 156.172  
20 (369.096)  85.406  85.406 (283.690) (5.320.911) 283.690  
21 (362.110) 1 142.495 (12.791) 129.703 (232.406) (5.553.317) 232.406  
22 (249.264) 1 130.005 (12.932) 117.074 (132.191) (5.685.508) 132.191  
23 (199.537) 1 151.418 (13.074) 138.344 (61.193) (5.746.701) 61.193  
24 (100.810)  96.854  96.854 (3.956) (5.750.657) 3.956  
25   106.428  106.428 106.428 (5.644.229) (106.428) 
26   97.782  97.782 97.782 (5.546.447) (97.782) 
27   117.089  117.089 117.089 (5.429.357) (117.089) 
28   100.543  100.543 100.543 (5.328.814) (100.543) 
29  2 223.139 (27.816) 195.323 195.323 (5.133.491) (195.323) 
30  1 159.352 (14.050) 145.302 145.302 (4.988.189) (145.302) 
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Quadro 11 - flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS REF. 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 
TOTAL valores em R$ Unidades valores em R$      

 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 
31   120.081  120.081 120.081 (4.868.108) (120.081) 
32   112.542  112.542 112.542 (4.755.565) (112.542) 
33  1 1.572.650 (14.486) 1.558.164 1.558.164 (3.197.401) (1.558.164) 
34  1 235.437 (14.634) 220.802 220.802 (2.976.599) (220.802) 
35   169.567  169.567 169.567 (2.807.033) (169.567) 
36  3 486.746 (44.807) 441.939 441.939 (2.365.094) (441.939) 
37  2 385.608 (30.155) 355.453 355.453 (2.009.640) (355.453) 
38  2 387.519 (30.441) 357.078 357.078 (1.652.562) (357.078) 
39   195.509  195.509 195.509 (1.457.053) (195.509) 
40  1 299.160 (15.511) 283.649 283.649 (1.173.404) (283.649) 
41   219.776  219.776 219.776 (953.628) (219.776) 
42   224.229  224.229 224.229 (729.399) (224.229) 
43   213.762  213.762 213.762 (515.637) (213.762) 
44   205.530  205.530 205.530 (310.108) (205.530) 
45   220.496  220.496 220.496 (89.611) (220.496) 
46   215.121  215.121 215.121 125.510  (215.121) 
47   238.839  238.839 238.839 364.349  (238.839) 
48   240.184  240.184 240.184 604.533  (240.184) 
49   220.391  220.391 220.391 824.924  (220.391) 
50   211.012  211.012 211.012 1.035.936  (211.012) 
51   218.818  218.818 218.818 1.254.754  (218.818) 
52   203.770  203.770 203.770 1.458.524  (203.770) 
53   224.806  224.806 224.806 1.683.330  (224.806) 
54   225.442  225.442 225.442 1.908.772  (225.442) 
55   193.919  193.919 193.919 2.102.691  (193.919) 
56   182.604  182.604 182.604 2.285.295  (182.604) 
57   180.904  180.904 180.904 2.466.200  (180.904) 
58   196.023  196.023 196.023 2.662.223  (196.023) 
59   199.542  199.542 199.542 2.861.764  (199.542) 
60   199.004  199.004 199.004 3.060.769  (199.004) 
61   162.864  162.864 162.864 3.223.633  (162.864) 
62   153.906  153.906 153.906 3.377.539  (153.906) 
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Quadro 11 - flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS REF. 
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 
TOTAL valores em R$ Unidades valores em R$      

 F G H J K = H - J L = F+K M N 0 
63   151.274  151.274 151.274 3.528.813  (151.274) 
64   188.572  188.572 188.572 3.717.384  (188.572) 
65   169.351  169.351 169.351 3.886.735  (169.351) 
66   173.559  173.559 173.559 4.060.294  (173.559) 
67   150.021  150.021 150.021 4.210.315  (150.021) 
68   133.758  133.758 133.758 4.344.072  (133.758) 
69   129.769  129.769 129.769 4.473.841  (129.769) 
70   145.143  145.143 145.143 4.618.984  (145.143) 
71   148.315  148.315 148.315 4.767.299  (148.315) 
72   171.884  171.884 171.884 4.939.183  (171.884) 
73   132.150  132.150 132.150 5.071.333  (132.150) 
74   134.083  134.083 134.083 5.205.416  (134.083) 
75   115.834  115.834 115.834 5.321.250  (115.834) 
76   124.000  124.000 124.000 5.445.250  (124.000) 
77   119.099  119.099 119.099 5.564.349  (119.099) 
78   166.877  166.877 166.877 5.731.226  (166.877) 
79   114.675  114.675 114.675 5.845.901  (114.675) 
80   108.344  108.344 108.344 5.954.245  (108.344) 
81   87.478  87.478 87.478 6.041.723  (87.478) 
82   88.092  88.092 88.092 6.129.815  (88.092) 
83   24.222  24.222 24.222 6.154.037  (24.222) 
84  83.496  83.496 83.496 6.237.533  (83.496) 
85  58.989  58.989 58.989 6.296.522  (58.989) 
86  51.202  51.202 51.202 6.347.725  (51.202) 
87  0  0 0 6.347.725  0 
88  26.089  26.089 26.089 6.373.814  (26.089) 

RETORNO PARCELAS      
TOTAL DO RETORNO    (12.124.471) 
TOTAL DO RESULTADO (RETORNO - INVESTIMENTO  6.373.814  

Quadro 11-  flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

Fonte : elaborado pelo autor (2004).
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No quadro 12, encontra-se o cálculo do valor atual líquido (VAL) e da taxa 

interna de retorno (TIR) : 

 

 
 

QUADRO 12 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. RESULTADO 
LÍQUIDO DE VENDAS

CUSTEIO DA 
IMPLANTAÇÃO 

FLUXO DE CAIXA 
LÍQUIDO 

0 0 0 (1.132.365)
1 28.050 (1.526.597) (1.498.547)
2 30.941 (170.339) (139.398)
3 62.589 (179.117) (116.528)
4 10.437 (187.116) (176.679)
5 69.262 (204.178) (134.916)
6 75.370 (209.465) (134.095)
7 89.448 (240.470) (151.022)
8 65.410 (273.380) (207.970)
9 76.828 (327.691) (250.863)
10 32.878 (334.345) (301.467)
11 81.048 (353.686) (272.639)
12 84.647 (247.193) (162.545)
13 64.147 (225.547) (161.400)
14 88.674 (275.267) (186.593)
15 100.687 (344.316) (243.629)
16 112.341 (360.822) (248.481)
17 111.527 (327.244) (215.718)
18 81.482 (360.041) (278.559)
19 115.755 (271.927) (156.172)
20 85.406 (369.096) (283.690)
21 129.703 (362.110) (232.406)
22 117.074 (249.264) (132.191)
23 138.344 (199.537) (61.193)
24 96.854 (100.810) (3.956)
25 106.428 106.428 
26 97.782 97.782 
27 117.089 117.089 
28 100.543 100.543 
29 195.323 195.323 
30 145.302 145.302 
31 120.081 120.081 
32 112.542 112.542 
33 1.558.164 1.558.164 
34 220.802 220.802 
35 169.567 169.567 
36 441.939 441.939 
37 355.453 355.453 
38 357.078 357.078 
39 195.509 195.509 
40 283.649 283.649 
41 219.776 219.776 
42 224.229 224.229 
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QUADRO 12 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. RESULTADO 
LÍQUIDO DE VENDAS

CUSTEIO DA 
IMPLANTAÇÃO 

FLUXO DE CAIXA 
LÍQUIDO 

43 213.762 213.762 
44 205.530 205.530 
45 220.496 220.496 
46 215.121 215.121 
47 238.839 238.839 
48 240.184 240.184 
49 220.391 220.391 
50 211.012 211.012 
51 218.818 218.818 
52 203.770 203.770 
53 224.806 224.806 
54 225.442 225.442 
55 193.919 193.919 
56 182.604 182.604 
57 180.904 180.904 
58 196.023 196.023 
59 199.542 199.542 
60 199.004 199.004 
61 162.864 162.864 
62 153.906 153.906 
63 151.274 151.274 
64 188.572 188.572 
65 169.351 169.351 
66 173.559 173.559 
67 150.021 150.021 
68 133.758 133.758 
69 129.769 129.769 
70 145.143 145.143 
71 148.315 148.315 
72 171.884 171.884 
73 132.150 132.150 
74 134.083 134.083 
75 115.834 115.834 
76 124.000 124.000 
77 119.099 119.099 
78 166.877 166.877 
79 114.675 114.675 
80 108.344 108.344 
81 87.478 87.478 
82 88.092 88.092 
83 24.222 24.222 
84 83.496 83.496 
85 58.989 58.989 
86 51.202 51.202 
87 0 0 
88 26.089 26.089 

TOTAL 14.073.370 (7.699.557) 6.373.814 
VALOR ATUAL (13,76% ao 
ano) 

R$ 8.864.106 (R$ 6.861.110) R$ 2.002.996 

VPL (13,76% ao ano) R$ 8.864.106 (R$ 6.861.110) R$ 870.631 
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QUADRO 12 
Cálculo do Valor Atual Líquido e da Taxa Interna de Retorno 

MÊS REF. RESULTADO 
LÍQUIDO DE VENDAS

CUSTEIO DA 
IMPLANTAÇÃO 

FLUXO DE CAIXA 
LÍQUIDO 

 
TIR 1,4113%
Obs. : a taxa de juros utilizada para calcular o Valor Atual  
Líquido foi a SELIC do mês de março de 2004 : 1,08% 
Fonte SELIC : Secretaria da Receita Federal 

Quadro 12 – cálculo do VAL e TIR 

Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

 

Gráfico 5 – fluxo financeiro do empreendimento, conforme quadros 11 e 12. 
Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

 

 

 

2.1.1. Caso [ ii ] – empreendimento imobiliário com financiamento 
 
 

O mesmo empreendimento foi simulado para uma situação em que o investidor 

necessitasse de um financiamento junto a instituições financeiras para poder implantar o 

empreendimento, a consultoria verificou a necessidade de um aporte de investimento de 

terceiros, devido  a limitações de capacidade de investimento por parte do empreendedor 

conforme mostrou a coluna F do quadro 4 do Caso [ i ] no valor de R$7.699.557 (sete 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais), pretendendo 
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não correr o risco de depender da velocidade de vendas para fechar a equação de fundos 

para implantação do empreendimento.  

 

O financiamento tem as seguintes características : 

 

• Nível máximo de R$4.128.854 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil, 

oitocentos e cinqüenta e quatro reais), com liberações parciais, na mesma 

proporção do programa de produção do quadro 4; 

• CPMF de 0,38% (zero, trinta e oito por cento) no mês da liberação; 

• Juros de 15% (quinze por cento) ao ano sobre cada liberação e sobre o saldo 

devedor; 

• Amortização do financiamento em torno de 80% (oitenta por cento) do custo 

operacional de cada unidade imobiliária. 

 

f) Para esta hipótese, o FLUXO DE CAIXA do quadro 7 altera sua configuração, com a 

introdução das colunas relacionadas com os movimentos do FINANCIAMENTO (encaixe 

das parcelas do principal e pagamento deste e das taxas e juros), resultando nos 

MOVIMENTOS do quadro 13 e no FLUXO DE CAIXA, com as posições de 

INVESTIMENTO e RETORNO. 

 

g) no quadro 13, as colunas F e K vem dos quadros anteriores, mostrando os movimentos 

na implantação e nas vendas. 

 

h) A coluna P do quadro 13 indica a estrutura de parcelamento do encaixe do 

financiamento, numa condição que é mais corrente para este tipo de créditos, ou seja, 

parcelamento baseado no programa de produção. 

 

i) A coluna Q do quadro 13 indica os desembolsos relacionados com o financiamento, 

inclusive a devolução do principal, do ponto de vista econômico, tomar este recurso 

significará agregar R$353.786 (trezentos e cinqüenta e três mil, setecentos e oitenta e 

seis reais) = Q – P de custos, o que não indica perda de qualidade, pois estes custos 

estão compensados pela diminuição do nível de investimentos, ou aceleração do 

retorno. 

 

j) O quadro 13 demonstra o fechamento do FLUXO DE CAIXA, colunas S e T para medir 

os fluxos INVESTIMENTOS, coluna U e RETORNO, coluna V. 
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Quadro 13 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

 (7.699.557) 36 14.528.470 (455.100) 14.073.370 4.128.854  (4.482.640) 6.020.027  5.318.877  
(11.338.90

4) 

0     

1 (1.526.597) 1 38.250 (10.200) 28.050 247.817  (1.250.730) (1.250.730) 1.250.730  

2 (170.339) 1 41.260 (10.319) 30.941 107.074  (32.324) (1.283.053) 32.324  

3 (179.117) 2 83.470 (20.881) 62.589 112.590  (3.938) (1.286.991) 3.938  

4 (187.116) 0 10.437 10.437 117.616 (162.496) (221.559) (1.508.550) 221.559  

5 (204.178) 2 90.635 (21.373) 69.262 128.339 (164.742) (171.320) (1.679.870) 171.320  

6 (209.465) 2 96.993 (21.623) 75.370 131.659 (5.017) (7.453) (1.687.323) 7.453  

7 (240.470) 2 111.324 (21.877) 89.448 151.145 (6.625) (6.502) (1.693.825) 6.502  

8 (273.380) 1 76.477 (11.066) 65.410 171.827 (169.630) (205.773) (1.899.598) 205.773  

9 (327.691) 1 88.024 (11.196) 76.828 205.959 (8.715) (53.619) (1.953.217) 53.619  

10 (334.345) 0 32.878 32.878 210.137 (11.138) (102.467) (2.055.684) 102.467  

11 (353.686) 1 92.507 (11.460) 81.048 222.290 (174.804) (225.153) (2.280.837) 225.153  

12 (247.193) 1 96.241 (11.594) 84.647 155.356 (14.100) (21.289) (2.302.126) 21.289  

13 (225.547) 0 64.147 64.147 141.850 (177.031) (196.581) (2.498.707) 196.581  

14 (275.267) 1 100.524 (11.850) 88.674 173.117 (15.762) (29.238) (2.527.945) 29.238  

15 (344.316) 1 112.667 (11.980) 100.687 216.539 (179.121) (206.211) (2.734.156) 206.211  

16 (360.822) 2 136.564 (24.224) 112.341 226.916 (179.814) (201.380) (2.935.536) 201.380  

17 (327.244) 1 123.771 (12.245) 111.527 205.795 (180.511) (190.433) (3.125.969) 190.433  

18 (360.041) 0 81.482 81.482 226.416 (181.121) (233.264) (3.359.233) 233.264  

19 (271.927) 1 128.270 (12.515) 115.755 171.002 (181.684) (166.855) (3.526.088) 166.855  

20 (369.096) 0 85.406 85.406 232.102 (182.043) (233.630) (3.759.718) 233.630  

21 (362.110) 1 142.495 (12.791) 129.703 227.705 (344.035) (348.737) (4.108.455) 348.737  
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Quadro 13 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

22 (249.264) 1 130.005 (12.932) 117.074 156.742 (181.509) (156.958) (4.265.413) 156.958  

23 (199.537) 1 151.418 (13.074) 138.344 125.470 (342.514) (278.237) (4.543.649) 278.237  

24 (100.810) 0 96.854 96.854 63.389 (178.818) (119.386) (4.663.035) 119.386  

25  0 106.428 106.428  (338.599) (232.171) (4.895.206) 232.171  

26  0 97.782 97.782  (173.660) (75.878) (4.971.084) 75.878  

27  0 117.089 117.089  (332.935) (215.846) (5.186.929) 215.846  

28  0 100.543 100.543  (167.996) (67.453) (5.254.382) 67.453 

29  2 223.139 (27.816) 195.323  (327.271) (131.947) (5.386.330) 131.947  

30  1 159.352 (14.050) 145.302  (100.948) 44.354 (5.341.975) (44.354) 

31  0 1.446.507 1.446.507   1.446.507 (3.895.468) (1.446.507) 

32  0 112.542 112.542   112.542 (3.782.926) (112.542) 

33  1 246.224 (14.486) 231.738   231.738 (3.551.188) (231.738) 

34  1 235.437 (14.634) 220.802   220.802 (3.330.386) (220.802) 

35  0 169.567 169.567   169.567 (3.160.819) (169.567) 

36  3 486.746 (44.807) 441.939   441.939 (2.718.881) (441.939) 

37  2 385.608 (30.155) 355.453   355.453 (2.363.427) (355.453) 

38  2 387.519 (30.441) 357.078   357.078 (2.006.349) (357.078) 

39  0 195.509 195.509   195.509 (1.810.840) (195.509) 

40  1 299.160 (15.511) 283.649   283.649 (1.527.191) (283.649) 

41   219.776 219.776   219.776 (1.307.415) (219.776) 

42   224.229 224.229   224.229 (1.083.186) (224.229) 

43   213.762 213.762   213.762 (869.424) (213.762) 

44   205.530 205.530   205.530 (663.894) (205.530) 
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Quadro 13 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

45   220.496 220.496   220.496 (443.398) (220.496) 

46   215.121 215.121   215.121 (228.277) (215.121) 

47   238.839 238.839   238.839 10.562 (238.839) 

48   240.184 240.184   240.184 250.746 (240.184) 

49   220.391 220.391   220.391 471.137 (220.391) 

50   211.012 211.012   211.012 682.149 (211.012) 

51   218.818 218.818   218.818 900.967 (218.818) 

52   203.770 203.770   203.770 1.104.737 (203.770) 

53   224.806 224.806   224.806 1.329.543 (224.806) 

54   225.442 225.442   225.442 1.554.985 (225.442) 

55   193.919 193.919   193.919 1.748.904 (193.919) 

56   182.604 182.604   182.604 1.931.509 (182.604) 

57   180.904 180.904   180.904 2.112.413 (180.904) 

58   196.023 196.023   196.023 2.308.436 (196.023) 

59   199.542 199.542   199.542 2.507.978 (199.542) 

60   199.004 199.004   199.004 2.706.982 (199.004) 

61   162.864 162.864   162.864 2.869.846 (162.864) 

62   153.906 153.906   153.906 3.023.752 (153.906) 

63   151.274 151.274   151.274 3.175.026 (151.274) 

64   188.572 188.572   188.572 3.363.598 (188.572) 

65   169.351 169.351   169.351 3.532.949 (169.351) 

66   173.559 173.559   173.559 3.706.507 (173.559) 

67   150.021 150.021   150.021 3.856.528 (150.021) 
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Quadro 13 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA 
DE VENDAS

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

68   133.758 133.758   133.758 3.990.286 (133.758) 

69   129.769 129.769   129.769 4.120.054 (129.769) 

70   145.143 145.143   145.143 4.265.197 (145.143) 

71   148.315 148.315   148.315 4.413.512 (148.315) 

72   171.884 171.884   171.884 4.585.396 (171.884) 

73   132.150 132.150   132.150 4.717.546 (132.150) 

74   134.083 134.083   134.083 4.851.629 (134.083) 

75   115.834 115.834   115.834 4.967.463 (115.834) 

76   124.000 124.000   124.000 5.091.463 (124.000) 

77   119.099 119.099   119.099 5.210.562 (119.099) 

78   166.877 166.877   166.877 5.377.440 (166.877) 

79   114.675 114.675   114.675 5.492.114 (114.675) 

80   108.344 108.344   108.344 5.600.458 (108.344) 

81   87.478 87.478   87.478 5.687.937 (87.478) 

82   88.092 88.092   88.092 5.776.028 (88.092) 

83   24.222 24.222   24.222 5.800.250 (24.222) 

84   83.496 83.496   83.496 5.883.747 (83.496) 

85   58.989 58.989   58.989 5.942.736 (58.989) 

86   51.202 51.202   51.202 5.993.938 (51.202) 

87   0 0   0 5.993.938 0 

88   26.089 26.089   26.089 6.020.027 (26.089) 

TOTAL DO RESULTADO (RETORNO - INVESTIMENTO)  6.020.027  
Quadro 13 – flutuação da posição de investimentos com financiamento 

Fonte : elaborado pelo autor (2004)  
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O quadro 14 e o gráfico 6 demonstram o cálculo do valor atual líquido, 

totalizando um valor positivo de R$870.076 (oitocentos e setenta mil e setenta e seis reais) e 

uma taxa interna de retorno de 1,4506% , indicando que o investimento vale a pena, 

mantida estas condições. 

 

 

QUADRO 14 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
0 (1.132.365)
1 (1.526.597) 275.867 (1.250.730)
2 (170.339) 138.015 (32.324)
3 (179.117) 175.179 (3.938)
4 (349.612) 128.053 (221.559)
5 (368.921) 197.601 (171.320)
6 (214.482) 207.029 (7.453)
7 (247.095) 240.593 (6.502)
8 (443.011) 237.237 (205.773)
9 (336.406) 282.788 (53.619)

10 (345.483) 243.015 (102.467)
11 (528.490) 303.337 (225.153)
12 (261.293) 240.004 (21.289)
13 (402.578) 205.997 (196.581)
14 (291.029) 261.791 (29.238)
15 (523.437) 317.226 (206.211)
16 (540.636) 339.256 (201.380)
17 (507.755) 317.322 (190.433)
18 (541.162) 307.898 (233.264)
19 (453.611) 286.756 (166.855)
20 (551.139) 317.509 (233.630)
21 (706.145) 357.409 (348.737)
22 (430.774) 273.816 (156.958)
23 (542.051) 263.814 (278.237)
24 (279.628) 160.242 (119.386)
25 (338.599) 106.428 (232.171)
26 (173.660) 97.782 (75.878)
27 (332.935) 117.089 (215.846)
28 (167.996) 100.543 (67.453)
29 (327.271) 195.323 (131.947)
30 (100.948) 145.302 44.354 
31 1.446.507 1.446.507 
32 112.542 112.542 
33 231.738 231.738 
34 220.802 220.802 
35 169.567 169.567 
36 441.939 441.939 
37 355.453 355.453 
38 357.078 357.078 
39 195.509 195.509 
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QUADRO 14 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
40 283.649 283.649 
41 219.776 219.776 
42 224.229 224.229 
43 213.762 213.762 
44 205.530 205.530 
45 220.496 220.496 
46 215.121 215.121 
47 238.839 238.839 
48 240.184 240.184 
49 220.391 220.391 
50 211.012 211.012 
51 218.818 218.818 
52 203.770 203.770 
53 224.806 224.806 
54 225.442 225.442 
55 193.919 193.919 
56 182.604 182.604 
57 180.904 180.904 
58 196.023 196.023 
59 199.542 199.542 
60 199.004 199.004 
61 162.864 162.864 
62 153.906 153.906 
63 151.274 151.274 
64 188.572 188.572 
65 169.351 169.351 
66 173.559 173.559 
67 150.021 150.021 
68 133.758 133.758 
69 129.769 129.769 
70 145.143 145.143 
71 148.315 148.315 
72 171.884 171.884 
73 132.150 132.150 
74 134.083 134.083 
75 115.834 115.834 
76 124.000 124.000 
77 119.099 119.099 
78 166.877 166.877 
79 114.675 114.675 
80 108.344 108.344 
81 87.478 87.478 
82 88.092 88.092 
83 24.222 24.222 
84 83.496 83.496 
85 58.989 58.989 
86 51.202 51.202 
87 0 0 
88 26.089 26.089 
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QUADRO 14 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
TOTAL (12.182.197) 18.202.224 6.020.027 
VALOR ATUAL (13,76% 
ao ano) (R$ 10.491.147) R$ 12.493.588 R$ 2.002.441 
VPL (13,76% ao ano) (R$ 10.491.147) R$ 12.493.588 R$ 870.076 
TIR 1,4506%

Obs. : a taxa de juros utilizada para calcular o Valor Atual  
Líquido foi a SELIC do mês de março de 2004 : 1,08% 
Fonte SELIC : Secretaria da Receita Federal 

Quadro 14 – cálculo do VAL e TIR 
Fonte : elaborado pelo autor (2004). 

 

Gráfico 6 – fluxo financeiro do empreendimento referente aos quadros 13 e 14 
Fonte : elaborado pelo autor (2004) 

 

 

 

k) O quadro 15 mostra simulação de recebimento das unidades integralmente e dentro do 

período proposto de maturação do empreendimento, indicando um nível de investimento 

no valor de R$3.695.727 (três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e 

vinte sete reais) conforme coluna U do mesmo quadro. 
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Quadro 15 – velocidade de vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente. 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

 (7.699.557) 36 11.377.500 (455.100) 10.922.400 4.128.854  (4.482.641) 2.869.057  3.863.723  (6.732.781) 

1 (1.526.597) 1 255.000 (10.200) 244.800 247.817  (1.033.980) (1.033.980) 1.033.980  

2 (170.339) 1 257.987 (10.319) 247.668 107.074  184.403 (849.576) (184.403) 

3 (179.117) 2 522.019 (20.881) 501.138 112.590  434.612 (414.965) (434.612) 

4 (187.116) 0 0 0 117.616 (162.496) (231.996) (646.961) 231.996  

5 (204.178) 2 534.322 (21.373) 512.949 128.339 (164.742) 272.367 (374.594) (272.367) 

6 (209.465) 2 540.581 (21.623) 518.958 131.659 (5.017) 436.135 61.541 (436.135) 

7 (240.470) 2 546.914 (21.877) 525.038 151.145 (6.625) 429.087 490.629 (429.087) 

8 (273.380) 1 276.661 (11.066) 265.594 171.827 (169.630) (5.589) 485.039 5.589  

9 (327.691) 1 279.902 (11.196) 268.706 205.959 (8.715) 138.259 623.298 (138.259) 

10 (334.345) 0 0 0 210.137 (11.138) (135.345) 487.953 135.345  

11 (353.686) 1 286.498 (11.460) 275.038 222.290 (174.804) (31.163) 456.790 31.163  

12 (247.193) 1 289.854 (11.594) 278.260 155.356 (14.100) 172.324 629.114 (172.324) 

13 (225.547) 0 0 0 141.850 (177.031) (260.728) 368.386 260.728  

14 (275.267) 1 296.254 (11.850) 284.404 173.117 (15.762) 166.492 534.878 (166.492) 

15 (344.316) 1 299.506 (11.980) 287.526 216.539 (179.121) (19.372) 515.507 19.372  

16 (360.822) 2 605.589 (24.224) 581.366 226.916 (179.814) 267.645 783.152 (267.645) 

17 (327.244) 1 306.119 (12.245) 293.874 205.795 (180.511) (8.086) 775.066 8.086  

18 (360.041) 0 0 0 226.416 (181.121) (314.745) 460.321 314.745  
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Quadro 15 – velocidade de vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente. 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

19 (271.927) 1 312.878 (12.515) 300.362 171.002 (181.684) 17.753 478.074 (17.753) 

20 (369.096) 0 0 0 232.102 (182.043) (319.036) 159.037 319.036  

21 (362.110) 1 319.785 (12.791) 306.994 227.705 (344.035) (171.446) (12.409) 171.446  

22 (249.264) 1 323.296 (12.932) 310.364 156.742 (181.509) 36.333 23.924 (36.333) 

23 (199.537) 1 326.846 (13.074) 313.772 125.470 (342.514) (102.809) (78.884) 102.809  

24 (100.810) 0 0 0 63.389 (178.818) (216.239) (295.124) 216.239  

25  0 0 0  (338.599) (338.599) (633.723) 338.599  

26  0 0 0  (173.660) (173.660) (807.383) 173.660  

27  0 0 0  (332.935) (332.935) (1.140.318) 332.935  

28  0 0 0  (167.996) (167.996) (1.308.314) 167.996  

29  2 695.394 (27.816) 667.578  (327.271) 340.307 (968.007) (340.307) 

30  1 351.256 (14.050) 337.206  (100.948) 236.258 (731.749) (236.258) 

31  0 0 0   0 (731.749) 0 

32  0 0 0   0 (731.749) 0 

33  1 362.154 (14.486) 347.668   347.668 (384.081) (347.668) 

34  1 365.862 (14.634) 351.227   351.227 (32.854) (351.227) 

35  0 0 0   0 (32.854) 0 

36  3 1.120.171 (44.807) 1.075.364   1.075.364 1.042.511 (1.075.364) 

37  2 753.867 (30.155) 723.712   723.712 1.766.223 (723.712) 
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Quadro 15 – velocidade de vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente. 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL valores em R$    
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

38  2 761.020 (30.441) 730.579   730.579 2.496.802 (730.579) 

39  0 0 0   0 2.496.802 0 

40  1 387.766 (15.511) 372.255   372.255 2.869.057 (372.255) 

41  0 0 0   0 2.869.057 0 

TOTAL DO RESULTADO (RETORNO - INVESTIMENTO)   2.869.057  
Quadro 15 – velocidade de vendas mais agressiva, com recebimento do preço integralmente 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 
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O quadro 16 e o gráfico 7 demonstram o cálculo do valor atual líquido, 

totalizando um valor positivo de R$761.440 (setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 

quarenta reais) e a uma taxa interna de retorno também positivo de 2,4266% , indicando que 

o investimento é viável. 

 

QUADRO 16 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
0 0 0 (1.132.365)
1 (1.526.597) 492.617 (1.033.980)
2 (170.339) 354.742 184.403 
3 (179.117) 613.728 434.612 
4 (349.612) 117.616 (231.996)
5 (368.921) 641.287 272.367 
6 (214.482) 650.617 436.135 
7 (247.095) 676.182 429.087 
8 (443.011) 437.421 (5.589)
9 (336.406) 474.665 138.259 

10 (345.483) 210.137 (135.345)
11 (528.490) 497.328 (31.163)
12 (261.293) 433.616 172.324 
13 (402.578) 141.850 (260.728)
14 (291.029) 457.521 166.492 
15 (523.437) 504.065 (19.372)
16 (540.636) 808.281 267.645 
17 (507.755) 499.669 (8.086)
18 (541.162) 226.416 (314.745)
19 (453.611) 471.364 17.753 
20 (551.139) 232.102 (319.036)
21 (706.145) 534.699 (171.446)
22 (430.774) 467.106 36.333 
23 (542.051) 439.242 (102.809)
24 (279.628) 63.389 (216.239)
25 (338.599) 0 (338.599)
26 (173.660) 0 (173.660)
27 (332.935) 0 (332.935)
28 (167.996) 0 (167.996)
29 (327.271) 667.578 340.307
30 (100.948) 337.206 236.258 
31 0 0 
32 0 0 
33 347.668 347.668 
34 351.227 351.227 
35 0 0 
36 1.075.364 1.075.364 
37 723.712 723.712 
38 730.579 730.579 
39 0 0 
40 372.255 372.255 
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QUADRO 16 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
41 0 0 

TOTAL (12.182.197) 15.051.255 2.869.057 
VALOR ATUAL (13,76% 
ao ano) (R$ 10.491.147) R$ 12.384.952 R$ 1.893.805 
VPL (13,76% ao ano) (R$ 10.491.147) R$ 12.384.952 R$ 761.440 
TIR 2,4266%

Obs. : a taxa de juros utilizada para calcular o Valor Atual  
Líquido foi a SELIC do mês de março de 2004 - 1,08% 
Fonte SELIC : Secretaria da Receita Federal 

Quadro 16 – cálculo do VAL e da TIR conforme quadro 15 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 

 

 

 

Gráfico 7 – fluxo financeiro do empreendimento conforme quadros 15 e 16 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 

 

 

 

No quadro 17, foi simulado uma nova velocidade de vendas levando em 

consideração um atraso de dois meses na entrega do empreendimento, postergando assim 

o recebimento referente as parcelas das chaves, com isso gerando um valor atual líquido de 

R$624.907 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais) e uma taxa interna de 

retorno de 1,3377% ,conforme quadro 18 e gráfico 8 . 
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Quadro 17 – flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL 
valores em 

R$     
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 

 (7.699.556) 36 14.528.470 (455.100) 14.073.370 4.128.854  (4.482.640) 6.020.027  5.318.877  
(11.338.904

) 
0     
1 (1.526.597) 1 38.250 (10.200) 28.050 247.817  (1.250.730) (1.250.730) 1.250.730  
2 (170.339) 1 41.260 (10.319) 30.941 107.074  (32.324) (1.283.053) 32.324  
3 (179.117) 2 83.470 (20.881) 62.589 112.590  (3.938) (1.286.991) 3.938  
4 (187.116)  10.437 10.437 117.616 (162.496) (221.559) (1.508.550) 221.559  
5 (204.178) 2 90.635 (21.373) 69.262 128.339 (164.742) (171.320) (1.679.870) 171.320  
6 (209.465) 2 96.993 (21.623) 75.370 131.659 (5.017) (7.453) (1.687.322) 7.453  
7 (240.470) 2 111.324 (21.877) 89.448 151.145 (6.625) (6.502) (1.693.825) 6.502  
8 (273.380) 1 76.477 (11.066) 65.410 171.827 (169.630) (205.773) (1.899.598) 205.773  
9 (327.691) 1 88.024 (11.196) 76.828 205.959 (8.715) (53.619) (1.953.217) 53.619  

10 (334.345)  32.878 32.878 210.137 (11.138) (102.467) (2.055.684) 102.467  
11 (353.686) 1 92.507 (11.460) 81.048 222.290 (174.804) (225.153) (2.280.837) 225.153  
12 (247.193) 1 96.241 (11.594) 84.647 155.356 (14.100) (21.289) (2.302.126) 21.289  
13 (225.547)  64.147 64.147 141.850 (177.031) (196.581) (2.498.707) 196.581  
14 (275.267) 1 100.524 (11.850) 88.674 173.117 (15.762) (29.238) (2.527.945) 29.238  
15 (344.316) 1 112.667 (11.980) 100.687 216.539 (179.121) (206.211) (2.734.156) 206.211  
16 (360.822) 2 136.564 (24.224) 112.341 226.916 (179.814) (201.380) (2.935.536) 201.380  
17 (327.244) 1 123.771 (12.245) 111.527 205.795 (180.511) (190.433) (3.125.969) 190.433  
18 (360.041)  81.482 81.482 226.416 (181.121) (233.264) (3.359.233) 233.264  
19 (271.927) 1 128.270 (12.515) 115.755 171.002 (181.684) (166.855) (3.526.088) 166.855  
20 (369.096)  85.406 85.406 232.102 (182.043) (233.630) (3.759.718) 233.630  
21 (362.110) 1 142.495 (12.791) 129.703 227.705 (344.035) (348.737) (4.108.454) 348.737  
22 (249.264) 1 130.005 (12.932) 117.074 156.742 (181.509) (156.958) (4.265.413) 156.958  
23 (199.537) 1 151.418 (13.074) 138.344 125.470 (342.514) (278.237) (4.543.649) 278.237  
24 (100.810)  96.854 96.854 63.389 (178.818) (119.386) (4.663.035) 119.386  
25   106.428 106.428  (338.599) (232.171) (4.895.206) 232.171  
26   97.782 97.782  (173.660) (75.878) (4.971.084) 75.878  
27   117.089 117.089  (332.935) (215.846) (5.186.929) 215.846  



 95 

Quadro 17 – flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL 
valores em 

R$     
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 
28   100.543 100.543  (167.996) (67.453) (5.254.382) 67.453 
29  2 223.139 (27.816) 195.323  (327.271) (131.947) (5.386.329) 131.947  
30  1 159.352 (14.050) 145.302  (100.948) 44.354 (5.341.975) (44.354) 
31   120.081 120.081   120.081 (5.221.894) (120.081) 
32   112.542 112.542   112.542 (5.109.352) (112.542) 
33  1 1.572.650 (14.486) 1.558.164   1.558.164 (3.551.188) (1.558.164) 
34  1 235.437 (14.634) 220.802   220.802 (3.330.386) (220.802) 
35   169.567 169.567   169.567 (3.160.819) (169.567) 
36  3 486.746 (44.807) 441.939   441.939 (2.718.880) (441.939) 
37  2 385.608 (30.155) 355.453   355.453 (2.363.427) (355.453) 
38  2 387.519 (30.441) 357.078   357.078 (2.006.349) (357.078) 
39   195.509 195.509   195.509 (1.810.840) (195.509) 
40  1 299.160 (15.511) 283.649   283.649 (1.527.191) (283.649) 
41   219.776 219.776   219.776 (1.307.415) (219.776) 
42   224.229 224.229   224.229 (1.083.186) (224.229) 
43   213.762 213.762   213.762 (869.424) (213.762) 
44   205.530 205.530   205.530 (663.894) (205.530) 
45   220.496 220.496   220.496 (443.398) (220.496) 
46   215.121 215.121   215.121 (228.277) (215.121) 
47   238.839 238.839   238.839 10.562 (238.839) 
48   240.184 240.184   240.184 250.746 (240.184) 
49   220.391 220.391   220.391 471.137 (220.391) 
50   211.012 211.012   211.012 682.149 (211.012) 
51   218.818 218.818   218.818 900.967 (218.818) 
52   203.770 203.770   203.770 1.104.737 (203.770) 
53   224.806 224.806   224.806 1.329.543 (224.806) 
54   225.442 225.442   225.442 1.554.985 (225.442) 
55   193.919 193.919   193.919 1.748.905 (193.919) 
56   182.604 182.604   182.604 1.931.509 (182.604) 
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Quadro 17 – flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL 
valores em 

R$     
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 
57   180.904 180.904   180.904 2.112.413 (180.904) 
58   196.023 196.023   196.023 2.308.436 (196.023) 
59   199.542 199.542   199.542 2.507.978 (199.542) 
60   199.004 199.004   199.004 2.706.982 (199.004) 
61   162.864 162.864   162.864 2.869.846 (162.864) 
62   153.906 153.906   153.906 3.023.752 (153.906) 
63   151.274 151.274   151.274 3.175.026 (151.274) 
64   188.572 188.572   188.572 3.363.598 (188.572) 
65   169.351 169.351   169.351 3.532.949 (169.351) 
66   173.559 173.559   173.559 3.706.507 (173.559) 
67   150.021 150.021   150.021 3.856.528 (150.021) 
68   133.758 133.758   133.758 3.990.286 (133.758) 
69   129.769 129.769   129.769 4.120.054 (129.769) 
70   145.143 145.143   145.143 4.265.198 (145.143) 
71   148.315 148.315   148.315 4.413.512 (148.315) 
72   171.884 171.884   171.884 4.585.396 (171.884) 
73   132.150 132.150   132.150 4.717.546 (132.150) 
74   134.083 134.083   134.083 4.851.629 (134.083) 
75   115.834 115.834   115.834 4.967.463 (115.834) 
76   124.000 124.000   124.000 5.091.463 (124.000) 
77   119.099 119.099   119.099 5.210.562 (119.099) 
78   166.877 166.877   166.877 5.377.440 (166.877) 
79   114.675 114.675   114.675 5.492.114 (114.675) 
80   108.344 108.344   108.344 5.600.459 (108.344) 
81   87.478 87.478   87.478 5.687.937 (87.478) 
82   88.092 88.092   88.092 5.776.028 (88.092) 
83   24.222 24.222   24.222 5.800.250 (24.222) 
84   83.496 83.496   83.496 5.883.747 (83.496) 
85   58.989 58.989   58.989 5.942.736 (58.989) 
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Quadro 17 – flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 

MÊS  
CUSTEIO DA 

IMPLANTAÇÃO 
VELOCIDADE 
DE VENDAS 

RECEITA DE 
VENDAS 

CONTAS 
CONEXAS 

ÀS VENDAS

RESULTADO 
LÍQUIDO DE 

VENDAS 
FINANCIAMENTO PARA 

PRODUÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA 
FLUXO DE 

CAIXA INVESTIMENTOS RETORNO 

TOTAL 
valores em 

R$     
ENCAIXE DE 
PARCELAS TAXAS, JUROS E PRINCIPAL   

 F G H J K = H - J P Q S T U V 
86   51.202 51.202   51.202 5.993.938 (51.202) 
87   0 0   0 5.993.938 0 
88   26.089 26.089   26.089 6.020.027 (26.089) 

      
TOTAL DO RESULTADO (RETORNO - INVESTIMENTO)  6.020.027  

Quadro 17 – flutuação da posição de investimentos, com atraso na entrega do empreendimento 
Fonte : elaborada pelo autor (2004) 
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QUADRO 18 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
0  (1.132.365)
1 (1.526.597) 275.867 (1.250.730)
2 (170.339) 138.015 (32.324)
3 (179.117) 175.179 (3.938)
4 (349.612) 128.053 (221.559)
5 (368.921) 197.601 (171.320)
6 (214.482) 207.029 (7.453)
7 (247.095) 240.593 (6.502)
8 (443.011) 237.237 (205.773)
9 (336.406) 282.788 (53.619)

10 (345.483) 243.015 (102.467)
11 (528.490) 303.337 (225.153)
12 (261.293) 240.004 (21.289)
13 (402.578) 205.997 (196.581)
14 (291.029) 261.791 (29.238)
15 (523.437) 317.226 (206.211)
16 (540.636) 339.256 (201.380)
17 (507.755) 317.322 (190.433)
18 (541.162) 307.898 (233.264)
19 (453.611) 286.756 (166.855)
20 (551.139) 317.509 (233.630)
21 (706.145) 357.409 (348.737)
22 (430.774) 273.816 (156.958)
23 (542.051) 263.814 (278.237)
24 (279.628) 160.242 (119.386)
25 (338.599) 106.428 (232.171)
26 (173.660) 97.782 (75.878)
27 (332.935) 117.089 (215.846)
28 (167.996) 100.543 (67.453)
29 (327.271) 195.323 (131.947)
30 (100.948) 145.302 44.354 
31 120.081 120.081 
32 112.542 112.542 
33 1.558.164 1.558.164 
34 220.802 220.802 
35 169.567 169.567 
36 441.939 441.939 
37 355.453 355.453 
38 357.078 357.078 
39 195.509 195.509 
40 283.649 283.649 
41 219.776 219.776 
42 224.229 224.229 
43 213.762 213.762 
44 205.530 205.530 
45 220.496 220.496 
46 215.121 215.121 
47 238.839 238.839 
48 240.184 240.184 
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QUADRO 18 
Cálculo do Valor Atual Líquido 

MÊS REF. DESEMBOLSOS INGRESSOS FLUXO DE CAIXA 
49 220.391 220.391 
50 211.012 211.012 
51 218.818 218.818 
52 203.770 203.770 
53 224.806 224.806 
54 225.442 225.442 
55 193.919 193.919 
56 182.604 182.604 
57 180.904 180.904 
58 196.023 196.023 
59 199.542 199.542 
60 199.004 199.004 
61 162.864 162.864 
62 153.906 153.906 
63 151.274 151.274 
64 188.572 188.572 
65 169.351 169.351 
66 173.559 173.559 
67 150.021 150.021 
68 133.758 133.758 
69 129.769 129.769 
70 145.143 145.143 
71 148.315 148.315 
72 171.884 171.884 
73 132.150 132.150 
74 134.083 134.083 
75 115.834 115.834 
76 124.000 124.000 
77 119.099 119.099 
78 166.877 166.877 
79 114.675 114.675 
80 108.344 108.344 
81 87.478 87.478 
82 88.092 88.092 
83 24.222 24.222 
84 83.496 83.496 
85 58.989 58.989 
86 51.202 51.202 
87 0 0 
88 26.089 26.089 

TOTAL (12.182.197) 18.202.224 6.020.027 
VALOR ATUAL (13,76% ao ano) (R$ 10.491.147) R$ 12.473.380 R$ 1.982.233 
VPL (13,76% ao ano) (R$ 10.491.147) R$ 12.473.380 R$ 849.868 
TIR  1,4392%

Obs. : a taxa de juros utilizada para calcular o Valor Atual  
Líquido foi a SELIC do mês de março de 2004 - 1,08% 
Fonte SELIC : Secretaria da Receita Federal 

Quadro 18 – cálculo VAL  e TIR conforme quadro 17 
Fonte : elaborado pelo autor (2004) 
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Gráfico 8 – fluxo financeiro do empreendimento conforme quadros 17 e 18 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 
 

 

Para finalizar as análises, elaborou-se um resumo dos cálculos dos Valores 

Presentes Líquidos (VPL) e das Taxas Internas de Retorno (TIR) encontradas nas 

simulações. 

 

O quadro 19 e os gráficos 9 e 10 mostram o resultado das simulações dos 

cálculos do valor atual líquido (VAL) e da taxa interna de retorno (TIR). Pode-se observar 

que para tomada de decisão de investir ou não no empreendimento, o empreendedor 

precisará lançar mão de tais informações, analisar o cenário proposto com intuito de que os 

riscos e as incertezas sejam minimizadas:  

 

1. Se o empreendedor optar por tomar decisão de investir no empreendimento baseado 

pelo método do valor atual líquido (VAL), o melhor cenário de expectativa de vendas é o 

projetado, tanto em situações que não necessite de financiamento de terceiros, quanto na 

necessidade de financiamento de terceiros. 

 

2. Se o empreendedor optar por tomar decisão de investir no empreendimento baseado 

pelo método da taxa interna de retorno (TIR), o melhor cenário de expectativa de vendas 

são as vendas à vista, tanto em situações que não necessite de financiamento de terceiros, 

quanto na necessidade de financiamento de terceiros. 
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QUADRO 19 
RESUMO DO CÁLCULO DO VPL E DA TIR 

Empreendimento sem financiamento 
 

Cenários - Vendas 

 Projetado à Vista com Atraso 
VAL 890.839 782.203 870.631

TIR 1,4213% 2,0262% 1,4113%

Empreendimento com financiamento 
 

Cenários - Vendas 

 Projetado à Vista com Atraso 

VAL 870.076 761.440 849.868

TIR 1,4506% 2,4266% 1,4392%
Quadro 19 – resumo cálculo do VPL e TIR 

Fonte : calculado pelo autor (2004) 
 
 

 
 

A partir do gráfico 9 pode-se visualizar o comportamento das simulações das 

variáveis quanto ao método de cálculo da taxa interna de retorno (TIR), tanto em 

empreendimentos sem financiamentos de terceiros, quanto em empreendimentos que 

necessite de financiamentos de terceiros. 
 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 
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No gráfico 10,  pode-se visualizar o comportamento das simulações das 

variáveis quanto ao método de cálculo do valor atual líquido (VAL), tanto em 

empreendimentos sem financiamentos de terceiros, quanto em empreendimentos que 

necessite de financiamentos de terceiros. 
 

Fonte : elaborado pelo autor (2004) 
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CONCLUSÃO  
 
 
 

As decisões de investimentos para empreendimentos no setor da construção 

civil são praticadas, ainda com grande freqüência, levando-se em consideração a 

sensibilidade do empreendedor, ou os parâmetros de mercado extraídos de amostras sem 

qualquer valor técnico, seja para analisar, como em conseqüência, para decidir.  

 

O que se percebe é a influência marcante da sensibilidade do empreendedor 

sobre a decisão de investir ou não, e os riscos assumidos por parte deste, quando isto 

acontece, não há o que se discutir, só lamentar a perda da oportunidade de fazer melhor, 

porque sendo possível decidir com apoio em informações de maior qualidade e mesmo 

assim, negar usá-las parece responder por um atraso. Percebe-se também, que estas 

situações não são as mais usuais, já que o setor, por exigir uma grande concentração de 

capitais para fazer seus investimentos, acaba apoiando seus investimentos em recursos de 

terceiros, de forma intensiva. Ai, a decisão de baixa qualidade afeta o investidor ingênuo que 

acompanha o empreendedor, ao admitir que este é capaz de estruturar sua decisão com 

mais competência, ou, então, criam-se impactos no sistema financeiro, que acabam 

repercutindo para fora dos investimentos setoriais. 

 

Do ponto de vista da evolução do conhecimento, as técnicas de construção de 

modelos para promover análises de alta qualidade estão presentes e são passíveis de dar 

suporte às decisões de investir com grande eficácia. O que parece ainda faltar, e muito, no 

mercado, é amadurecimento por parte do próprio empreendedor, que muitas vezes faz 

imperar sua vaidade, baseada em experiências passadas, elevando assim os riscos do 

negócio.  

 

Verificou-se através dos tópicos desse trabalho, uma contribuição oferecida pela 

sistemática de aplicação dos conceitos de sistema empreendimento e das técnicas 

utilizadas para análise de investimentos, em que ambas analisam situações, estudam 

possibilidades, permitem escolhas e a implementação de tais escolhas. 

 

O trabalho evidenciou a viabilidade econômica e financeira de um sistema 

empreendimento, fornecendo informações e atuando como um gerenciador de recursos, no 

momento certo e ao menor custo. 
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O objetivo geral do trabalho, analisar a viabilidade econômica e financeira de 

empreendimentos no setor da construção civil, utilizando como estudo de caso, uma 

empresa de médio porte no Estado do Ceará, foi alcançado. 

 

Nos cálculos, foram utilizados modelos de fluxo de caixa, os quais permitiram 

demonstrar e estimar a necessidade de investimento e financiamento próprio ou de terceiros 

para a implantação do empreendimento, com base no programa de produção e nas 

projeções de receitas, evidenciando assim, capacidade do empreendimento de produzir 

resultados que garantam redução dos riscos e um retorno do investimento para o 

empreendedor.  

 

Pôde-se evidenciar que, através dos cálculos projetados de custeio da produção 

e das receitas de vendas, o nível de investimento necessário para a implantação do 

empreendimento é maior nos empreendimentos sem financiamentos quando as unidades 

são financiadas e menor nos empreendimentos com financiamentos quando as unidades 

são também financiadas; quando se projetou receita de vendas a vista, o nível de 

investimento necessário para implantação do empreendimento, foi maior nos 

empreendimentos com financiamento.  

 

A análise das variáveis monitoráveis e não monitoráveis, foram corroboradas 

com o cálculo do valor atual líquido (VAL) e da taxa interna de retorno (TIR). Para cada 

cenário de receita de vendas (projetado, à vista e com atraso), foram calculados o VAL e a 

TIR. Para o cálculo do VAL, utilizou-se a taxa de juros SELIC do mês de março de 2004. 

 

As análises dos cenários (projetado, à vista e com atraso) indicaram que : a) do 

ponto de vista do valor atual líquido (VAL), a melhor opção de investimento é o projetado, 

tanto nos empreendimentos sem financiamentos, como nos empreendimentos com 

financiamento; b) do ponto de vista da taxa interna de retorno (TIR), a melhor opção de 

investimento são as vendas à vista, tanto nos empreendimentos sem financiamentos, como 

nos empreendimentos com financiamentos. 

 

Revelou-se então que, análises de viabilidade não devem ser estáticas, pois 

percepções de risco e retorno são variáveis sinalizadas pelo mercado e que oscilam a todo 

momento. O fato de o empreendedor não ter controle sobre estas variáveis, obriga-o a estar 

revendo constantemente suas premissas de projeção e os itens componentes de seu 

modelo de decisão. 
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O enfoque do trabalho ressalta a necessidade de modelos de fluxo de caixa de 

simulação no âmbito do empreendimento, com vistas a auxiliar o empreendedor quanto a 

decisão de investir ou não no empreendimento planejado, o qual deverá estar ciente de que 

a tomada de decisão se sedimentou para atuar em harmonia com referenciais que poderão 

não ser mais válidos na conjuntura atual em que as análises de empreendimentos se 

encontram inseridas. Deste modo, as simulações aqui apresentadas, procuram identificar e 

mensurar os impactos financeiros e econômicos em um determinado momento, para que se 

possa, então, delinear um novo cenário. 

 

Em particular, o estudo realizado destaca a aplicabilidade dos modelos de 

simulação ao processo de tomada de decisão, conforme as premissas de cada modelo 

apresentado, produzindo informações com maior qualidade, oferecendo aos gestores maior 

acurácia quando da tomada de decisão. 

 

Este trabalho incentivou a reflexão sobre elementos importantes da tomada de 

decisão dos empreendedores da construção civil.  

 

Não há a intenção ou expectativa de que venha a resultar em uma “receita” 

universal para solução de problemas. Algumas respostas foram apresentadas, porém 

certamente tantas outras perguntas foram possíveis formular a partir de novas reflexões. 

Isto também é positivo porque em grande parte das vezes as perguntas são até mais 

importantes que as respostas, porque incentivam a busca de um caminho ainda não 

percorrido.  

 

Dentre tantas recomendações próprias aos empreendedores, as reflexões deste 

trabalho permite ressaltar o elencado a seguir: 

 

(A) Cabe ao empreendedor implementar modelo de simulações que consiga 

identificar procedimentos e gerenciamento dos dados projetados sob a ótica 

do impacto financeiro dos mesmos; 

(B) O empreendedor deve considerar na tomada de decisão do investimento o 

cenário atual e esperado no que se refere as intenções de pagamento do 

comprador, procurando alternativas que melhor garantam o retorno do 

investimento até data final de conclusão da obra 
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