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“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização”.  

W. Clement Stone 

 



RESUMO 
 

A análise financeira é um estudo de levantamento de dados que consiste em 
relações diversas, através da decomposição de elementos, com o objetivo de 
conhecer a situação da empresa de uma administração sobre determinado ponto de 
vista, esse estudo sobre a viabilidade financeira dá suporte às decisões de 
investimentos, serão feitas com métodos e critérios que demonstrem os retornos 
sobre os investimentos, considerando os riscos assumidos. O objetivo desse artigo é 
apresentar de forma ordenada e didática as técnicas de análise de viabilidade de 
investimentos na tomada de decisão e como são fundamentados os meios de 
análise e a demonstração da viabilidade, demonstrado através das análises de 
viabilidade na construção da unidade residência. Foi utilizado o método indutivo, e 
uma pesquisa exploratória e bibliográfica baseada nas contribuições de diversos 
autores sobre o assunto em questão, por meio de consulta a livros e artigos, além de 
pesquisa de documental com a finalidade de verificar as vantagens e desvantagens 
no cotidiano dos construtores, com intuito de obter a análise de viabilidade financeira 
dessa construção residencial enquadrada no Programa Minha Casa Minha Vida.  

 
 

Palavras-chave: Análise; Viabilidade; Investimento; Imobiliário.  
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ABSTRACTY 

 
 Financial analysis is a data collection study that consists of several 
relationships, through the decomposition of elements, in order to know the situation 
of the company of an administration on a certain point of view, this study on financial 
viability supports the decisions of investments, will be made with methods and criteria 
that demonstrate the returns on the investments, considering the risks assumed. The 
objective of this article is to present in an orderly and didactic way the feasibility 
analysis techniques for investments in decision making and how the means of 
analysis and the demonstration of feasibility, demonstrated through the feasibility 
analyzes in the construction of the residence unit, are based. The inductive method 
was used, and an exploratory and bibliographical research based on the 
contributions of several authors on the subject in question, through consultation of 
books and articles, as well as documentary research with the purpose of verifying the 
advantages and disadvantages in the daily life of the builders, in order to obtain the 
analysis of financial feasibility of this residential construction within the My Home My 
Life Program. 
 
 
Keywords: Analysis; Viability; Investment; Real estate. 

 

 

 

 

 



                                                       SUMÁRIO 

1.  INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 7 

1.1  Justificativa e Problematização ............................................................................ 8 

1.2 Das Projeções de Receitas, Despesas, Custo e Investimento .............................. 9 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO. ................................................................................... 10 
2. 1. VIALIBILDADE FINANCEIRA. ......................................................................... 10 
2.1.1 A Importância da Análise Econômico-Financeira ............................................. 12 

2.1.2 Das Projeções de Receitas, Despesas, Custo e Investimento ......................... 14 

2.1.3 Dos Indicadores de Investimento ..................................................................... 18 

 

2.2 MÉTODOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA ..................................... 22 
2.2.1 Análise do Valor Presente Líquido (VPL) e Valor Presente Líquido Anualizado 
(VPLa) ....................................................................................................................... 23 

2.2.2 Análise da Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice Benefício/Custo (IBC) e 
Retorno sobre Investimento Adicionado (ROIA)........................................................ 25 

2.2.3 Análise do Pay-Back ........................................................................................ 28 

2.2.4 Análise do Ponto de Fisher .............................................................................. 29 

2.2.5 Economic Value Added (EVA®) – Valor Econômico Adicionado (VEA) ............ 30 

 
3. METODOLOGIA. .................................................................................................. 32 
3.1. Classificações da Pesquisa ................................................................................ 32 

3.2. Dados Obtidos  ................................................................................................... 33 

3.3. Limitações da Pesquisa...................................................................................... 33 

 

4. RESULTADOS. ..................................................................................................... 35 
 

4. 1 MERCADO IMOBILIÁRIO E O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ...... 35 
4.1.1 Análise de viabilidade econômica financeira do empreendimento imobiliário, na 
construção de uma unidade residencial do PMCMV ................................................. 37 

4.1.2. Dados das Construções em Alexânia - Goiás (2016)  ..................................... 39 

4.1.3 Custos e despesas ........................................................................................... 40 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 43 

REFERÊNCIAS  ........................................................................................................ 44 
 



7 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A análise financeira é um estudo de levantamento de dados que consiste em 

relações diversas, através da decomposição de elementos, com o objetivo de 

conhecer a real situação da empresa de uma administração sobre determinado 

ponto de vista.  

O mercado imobiliário se encontra em crise, porém é uma área de grande 

importância para a economia do País, pois os investimentos imobiliários oferecem 

probabilidade de ganhos nesse ramo. No entanto, o negócio imobiliário é 

caracterizado de incerteza, desde seu início até sua conclusão, caracterizado por 

etapas e dificuldades a serem superadas. O processo de construção gera riscos, 

pois são investimentos de grande porte que só terão retorno com a absorção da 

unidade residencial pelo mercado.  

Um estudo sobre a viabilidade financeira serve de suporte às decisões de 

investimentos, as análises de viabilidade econômica devem ser feitas com métodos 

e critérios que demonstrem com bastante clareza os retornos sobre os 

investimentos, considerando os riscos assumidos. 

Na fase de pesquisa e coleta de dados foi utilizado o método indutivo, 

aquele que obtém conclusões gerais a partir de premissas individuais. Será 

desenvolvida uma pesquisa exploratória e bibliográfica baseada nas contribuições 

de diversos autores sobre o assunto em questão, por meio de consulta a livros e 

artigos. 

Sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com 

todo o material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na 

análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações. 

Posteriormente, será realizada pesquisa de documental com a finalidade de 

verificar as vantagens e desvantagens no cotidiano dos construtores. Com isso irá 

obter uma melhor análise de viabilidade financeira dessa construção residencial 

enquadrada no PMCMV.  

Assim, o presente estudo restou dividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo verificar os pontos principais para os estudos de viabilidade financeira de 

empreendimentos, com seus conceitos e aplicações, considerando sua importância 

no processo de investimento.  
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No segundo capítulo aborda a informações para classificar os indicadores 

utilizados nas análises de viabilidade, assim como a aplicação dos mesmos no 

estudo de viabilidade econômica.  

Já no terceiro e último capítulo será verificado, utilizando toda metodologia, 

critérios da análise, a Viabilidade Financeira da construção de uma unidade 

residencial enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida no munícipio de 

Alexânia – Goiás. 

O presente estudo assume extrema relevância para os construtores, pois 

através do uso das técnicas de análise de viabilidade de investimentos no processo 

decisório, é fundamentada a análise e demonstrada sua viabilidade, aumentando as 

chances de conseguir alcançar os objetivos esperados (lucro).  

 

1.1. Justificativa e Problematização 

 

Este estudo é relevante devido ao complexo método do setor imobiliário, no 

qual existe a necessidade de analisar e avaliar o investimento, pois devido  a sua 

grandiosidade e complexidade, inclui sacrifício materiais, financeiros, entre outros. 

No entanto, ainda existe a grande possibilidade de não obter o retorno desejado.  

Diante de tantas mudanças no mundo atual, podemos notar cada vez mais a 

falta de recursos, levando os cidadãos brasileiros a procurar melhorar sua qualidade 

de vida e obter meios para alcançar tal finalidade. Um dos artifícios que possibilitou 

a estimulação da economia nacional na área da construção civil e do setor 

imobiliário foi o Programa Minha Casa Minha Vida, instituído pelo governo, esse 

programa gerou empregos nos ramos envolvidos e, ainda, facilitou o acesso ao 

crédito favorecendo o crescimento do consumo.  

Com isso, houve o aumento de construtores provocando  a  concorrência na 

área, diminuindo as margens de lucros e reduzindo o valor final da unidade 

residencial. Mediante esses aspectos, os construtores tiveram que se adequar as 

condições de obrigatoriedade para persistir na área em questão.  

Frente a isso, o estudo assume extrema relevância para os construtores, 

através do uso das técnicas de análise de viabilidade de investimentos no processo 

decisório, pois são fundamentadas em modos que fazem a análise e demonstram a 

viabilidade, com intuito de estender as chances de conseguir chegar aos objetivos 

esperados, através de critérios de análise. Nesses fundamentos é possível 
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demonstrar que haverá contribuições práticas e teóricas que poderá favorecer a 

demonstração da importância da viabilidade. 

A problemática que a presente pesquisa pretende responder é: Existe 

viabilidade financeira para realização da construção de uma unidade residencial 

enquadrada no Programa Minha Casa Minha Vida no munícipio de Alexânia – 

Goiás? 

 

1.2. Objetivos 

 

Os objetivos se dividem em geral e específicos. 

 

1.2.1. Objetivo Geral  

 

Verificar, através de análise, a Viabilidade Financeira da construção de uma 

unidade residencial enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida no munícipio 

de Alexânia – Goiás. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Verificar os pontos principais para os estudos de viabilidade financeira de 

empreendimentos;  

b) Analisar informações para classificar os indicadores utilizados nas análises de 

viabilidade; 

c) Apresentar uma Análise de Viabilidade financeira de um empreendimento 

imobiliário enquadrado nas regras do Programa Minha Casa Minha Vida no 

Município de Alexânia – Goiás. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  VIALIBILDADE FINANCEIRA 

 

As contribuições práticas e teóricas da análise de viabilidade financeira 

anterior ao negócio é de grande valia, pois favorece a demonstração de um estudo 

relevante sobre o complexo método do setor imobiliário. É inerente a atividade 

imobiliária a necessidade de analisar e avaliar onde e como investir, pois é um 

investimento de grande porte com altos investimentos, e sem a certeza de retorno 

imediato ou desejado. Neves apud Assaf Neto (2006) traz que:  

O resultado operacional, entendido como gerado exclusivamente 
pelos ativos, quantifica o retorno produzido pelas decisões de 
investimento, permitindo que se proceda, com base nos valores 
apurados, uma avaliação da atratividade econômica do 
empreendimento, definido o interesse e as condições de sua 
continuidade. (NEVES, 2010, p. 12) 

 
As mudanças do mercado mundial, e a instabilidade da economia, fez com 

que o Estado na tentativa de aquecer a economia nacional na área da construção 

civil e do setor imobiliário instituiu-se o Programa Minha Casa Minha Vida, gerando 

empregos nos ramos envolvidos e a facilidade do acesso ao crédito favorecendo o 

crescimento do consumo, Giacomin (2008, p. 11) explica:  

[...] o estudo de viabilidade econômico-financeira é tal que pretende 
caracterizar um empreendimento que proporcione um lucro aos 
investidores ao final do negócio, bem como ser capaz de evitar 
saldos negativos proporcionando, conseqüentemente, um fluxo de 
caixa positivo em qualquer momento do empreendimento. Entretanto, 
não deve, uma análise prévia de viabilidade, se restringir a uma 
análise econômico-financeira, pois esta não leva em consideração 
fatores não quantificáveis que influenciam na qualidade dos 
indicadores do resultado final do negócio.  

 

Considerando a viabilidade econômica Giacomin (2008, pg. 11), diz que " 

busca-se inicialmente o lucro, o benefício projetado para o futuro e alguma garantia 

de que ele será realmente obtido. O preço deverá ser maior do que o custo, e as 

receitas, ou entradas, deverão ser maiores que os gastos, ou saídas". Para Sartori 

(2008, p. 26) apud Lucion (2005): 

[...] a expressão planejamento tem em seu significado literal o ato ou 
efeito de planejar; trabalho de preparação para qualquer 
empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados; 
planificação, processo que leva ao estabelecimento de um conjunto 
coordenado de ações (pelo governo, pela direção de uma empresa, 
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etc.) visando à consecução de determinados objetivos; elaboração 
de planos ou programas governamentais, especialmente na área 
econômica e social. Já financeiro significa, relativo às finanças, à 
circulação e gestão do dinheiro e de outros recursos líquidos. 
 

Porém esse aumento também teve a expansão de construtores havendo 

mais concorrentes na área, diminuindo as margens de lucros e reduzindo o valor 

final da unidade residencial. Mediante esses aspectos os construtores teve que se 

adequar nas condições de obrigatoriedade para persistir na área em questão, diante 

da complexidade do setor imobiliário, é necessária a analise e avaliação se é viável 

ou não o investimento.  

Simões (2009) define investimento como o "sacrifício de recursos feitos hoje 

na expectativa de uma série de receias futuras cujo total será superior ao dispêndio 

inicial correspondendo ao custo do investimento". Diversos fatores orientarão a 

tomada de decisão, e  considerando o mercado imobiliário Pinheiro et.al (2012, p. 2) 

traz o seguinte:  

A indústria de construção representa um setor de grande impacto 
econômico para o país. O macrosetor da construção civil movimenta 
mais de 13% do PIB brasileiro e é um dos principais responsáveis 
pela geração de empregos no país, aproximadamente 9% do pessoal 
ocupado (FIESP, 2008). Devido à importância sócio-econômica do 
setor de construção civil, a sobrevivência das construtoras é 
fundamental no cenário atual. Desta forma, deve-se assegurar que 
os empreendimentos sejam rentáveis, ou seja, que as receitas 
originadas sejam capazes. Neste sentido, empreendedores podem 
fazer o uso de técnicas matemáticas e estatísticas para lhes auxiliar 
na análise econômico-financeira de empreendimentos (SAMANEZ, 
2009), incluindo os ligados à indústria da construção civil. 

 

Nesse sentido o planejamento permite estabelecer os objetivos e metas e os 

meios para atingí-los, para o planejamento financeiro é necessário a projeção de 

receitas e custos, considerando as variáveis possíveis, assim  e custos, 

considerando  as variáveis que podem impactá-las. Araújo (2011, p.23 ) apud 

Gitman (2004, p.92) traz que  “dois elementos essenciais do planejamento financeiro 

são o planejamento de caixa e o planejamento de resultados esperados”.  

Para entender o estudo sobre a viabilidade financeira Giacomin (2008, pg. 

11) explica que:  

O estudo de viabilidade econômico-financeira é tal que pretende 
caracterizar um empreendimento que proporcione um lucro aos 
investidores ao final do negócio, bem como ser capaz de evitar 
saldos negativos proporcionando, conseqüentemente, um fluxo de 
caixa positivo em qualquer momento do empreendimento. Entretanto, 
não teve, uma análise prévia de viabilidade, se restringir a uma 
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análise econômico-financeira, pois esta não leva em consideração 
fatores não quantificáveis que influenciam na qualidade dos 
indicadores do resultado final do negócio. 
 

No planejamento financeiro são vislunbrados a projeção de vendas, lucros 

considerando as estratégias e os recursos necessários para alcançar essas 

projeções. Nota-se quando da decisão de investimento o empresário ou investidor 

seja amparado por sua visão de negócio, porém deve ser e estar embasada numa 

criteriosa análise de projeto, ultrapassando com isso somente sua intuição.  

A decisão de investimento pautada em números, planejamento e 

organização tende a atingir seus objetivos, seguindo um plano de negócios e 

avaliando os aspectos relevantes sobre a demanda, darão ao investimento maior 

probabilidade de sucesso, Nesse sentido existe um método para que essa análise 

de viabilidade econômica financeira seja efetuada e esse método detém etapas que 

verificarão a projeção de receitas do projeto, projeção dos custos, despesas, além 

da projeção dos investimentos necessários.   

 

 

2.2 A Importância da Análise Econômica Financeira 

 

Antecede ao investimento seguro um estudo projetado para avaliação de 

riscos e levantamento sistematico de todo processo de investimento, assim é 

influenciaram a curto, médio e longo prazo, a fim de embasar a decisão de ingressar 

no negócio. Para Guimarães et al (2004, p. 16):  

Na análise financeira deve-se estabelecer indicadores financeiros 
que permitam conhecer quais as condições financeiras relacionadas 
com o negócio. Faz-se uma estimativa do resultado da empresa, a 
partir de dados projetados, bem como uma projeção do capital 
necessário para começar à atividade, pois terá que fazer 
investimentos em local, equipamentos, materiais e despesas 
diversas, para instalação e funcionamento inicial da empresa. 
 

Estudar o comportamento do empreendimento naquilo que é próprio dele, e 

o que fará mais ou menos atrativos, através das análises de indicadores de 

qualidade, logo estamos tratando a analise no âmbito econômico (Lima Júnior, 

1993). Esses fatores não garantirão o sucesso do négócio, porém darão suporte 

para resolução de possíveis problemas ou intercorrência durante a execução ou 

implementação do investimento.  
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O estudo direcionado sobre fatores que alteram os valores do 

empreendimento, custo x beneficio x rentabilidade, direcionam ações para melhor 

atingimento dos resultados, o estudo deve ser anterior, pontuado e pautado em 

números e avaliações. Organização, planejamento, objetivos e metas diminuirão os 

custos, reduzirão os prejuízos e permitirão que as ações sejam executadas de forma 

ordenada.  

Segundo Megliorini & Vallim (2009), análise de investimento é o modo de 

antecipar, por meio de estimativas os resultados oferecidos pelos projetos, pois são 

compostas por um conjunto de ações que possibilitam comprovar os resultados de 

diferentes alternativas e auxiliar a tomada de decisões. A análise de investimento é o 

emprego de técnicas especificas dos princípios financeiros com o objetivo de 

identificar a melhor opção entre diferentes possibilidades de investimento. Assim 

explica Strachiski (2011, p. 21): 

A decisão de investir é extremamente dificultosa, visto que a pessoa 
que tem essa responsabilidade em suas mãos tem de ter consciência 
que um erro basta para levar a entidade à falência. Neste sentido, 
Braga (1995, p. 34) menciona que os “investimentos em novos ativos 
fixos têm efeitos sobre a vida da empresa e uma decisão inadequada 
poderá comprometer irremediavelmente o seu futuro.” Portanto, é 
sempre interessante verificar todas as variáveis de um investimento 
antes de se tomar qualquer decisão, pois uma vez realizado o 
desembolso as conseqüências podem ser irremediáveis. 

 
A análise de investimentos consiste na avaliação criteriosa de um projeto de 

investimento, a fim de assegurar que o mesmo possa atingir seus objetivos quando 

implantado. Tradicionalmente, quando o projeto de investimento consiste na 

execução de uma construção, o estudo prévio do desempenho desse projeto é 

denominado análise de viabilidade.  

Explica Formoso e Gozaléz (2001, p. 2) que no processo decisório, é 

importante a consideração do “valor do dinheiro no tempo”, significa dizer que há 

diferença entre a disponibilidade de capital no presente e no futuro, assim são duas 

razões principais para que exista esta distinção: a existência de incertezas e a 

necessidade de remunerar o capital, através de uma taxa de juros. Para Araújo 

(2011, pg. 29):  

Todo projeto deve conter informações que apóiem a tomada de 
decisão quanto à sua aplicabilidade. portanto, se o investidorprocurar 
entender antecipadamente, se o projeto é viável do ponto de vista 
econômico-financeiro ou se deve ser descartado. a análise quanto a 
viabilidade de um investimento pode ser feita através da aplicação de 
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técnicas de análise de viabilidade econômico-financeira, sendo as 
técnicas  mais avançadas aquelas que levam em consideração  o 
valor do dinheiro no tempo.  

 

Essa análise sé composta por equações que tem como objetivo específico 

identificar e demonstrar se existe ou não a viabilidade em um determinado 

investimento.  

O conceito de análise de investimento pode hoje ser um conjunto de 

técnicas que permitem a comparação entre resultados de tomada de decisões 

referentes a alternativas diferentes de uma maneira científica. (Kuhnen e Bauer, 

2001, p. 389).  A análise de investimento permite o direcionamento da tomada de 

decisões da aplicação de recursos, com prazo superiores a um ano, com o intuito de 

propiciar retorno adequado aos proprietários desse capital. 

 

 

2.3  Das Projeções de Receitas, Despesas, Custo e Investimento 

 

Quando da decisão de se investir em algum negócio é necessário a 

visualização a longo prazo, nesse sentido são efetuadas projeções que tendem a 

direcionar ações, dentre essas projeções destacam-se a projeção de receitas, 

projeção de custos, despesas e investimento, além da projeção de fluxos de caixa.   

A projeção de receitas é essencial para identificar a capacidade de se gerar 

dinheiro , considerando que essa é a finalidade do investimento, assim fatores são 

importantes para essa visualização, como analisar o mercado do novo negócio 

(imobiliário), no caso desse projeto, ou mesmo projetar números para que sejam as 

metas possíveis a serem atingidas.  

Alguns autores defendem ou aconselham que essa projeção de receitas não 

se inicie com a capacidade total de geração de receitas, isso significa que esperar 

números mais acessiveis como 50% da capacidade do atingimento, considerando 

sempre o mercado em que se esteja inserido. Assim orienta Zeidan (2013):  

Após essa definição, a empresa deve estabelecer estratégias que 
vão nortear seus esforços de vendas ao longo do ano, como política 
de preço em relação à concorrência, ações de marketing, 
investimentos em canais de vendas e outros.  A partir daí, podem ser 
definidas as expectativas de vendas para o próximo ano e também 
as receitas. É essencial, contudo, criar cenários para as previsões da 
receita da empresa: pessimista, moderado e arrojado. Nesse caso a 
empresa não chegaria a uma previsão explícita de receita, mas a um 
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intervalo entre mínimo e máximo, que dará aos gestores informações 
relevantes para tomadas de decisão. 
 

Considerando ainda a projeção de receitas é indispensável que se projete o 

crescimento dessa receita, pois não são aspectos imutáveis, esse crescimento deve 

ser vislumbrado no que se refere à projeção de custos, despesas e investimentos, 

essa projeção direcionará o planejamento financeiro, isso permitirá o atingimento do 

ponto de equiçíbrio (receita = despesa).  

Da projeção de receitas algumas questões devem ser respondidas como: 

Qual o custo da e despesas da empresa? Qual o mercado consumidor? Qual a 

concorrência? E quais os períodos para o atingimento das metas? 

Na projeção de receita é estabelecida a definição de "o quê", "quando" e 

"quanto", esse conhecimento prévio é imprescindível para que as oportunidades de 

negócio sejam bem estruturadas, e permitam um planejamento focado. Machado 

(2008) explica que:  

É importante entender que qualquer investimento irá gerar altos 
custos iniciais ao negócio e seu objetivo é recuperar esse dinheiro 
em médio ou longo prazo através do aumento na capacidade de 
produção da empresa. Com o passar do tempo, além de se pagar, o 
investimento passa a gerar lucros maiores que os obtidos antes dele. 
 

Nesse sentido outro aspecto é a projeção desses custos, despesas e 

investimento que devem ser realizados assim como a projeção de receitas, essa 

análise de viabilidade econômica e financeira é alcançada respeitando algumas 

premissas, a principal e central é que devem existir custos, despesas e 

investimentos que justifiquem a projeção de receitas.  

Despesas são todos os bens e/ou serviços na manutenção das atividades 

operacionais ou na obtenção de receitas, não vinculadas a produção de bens e 

serviços, são os valores para manutenção da estrutura mínima e funcionamento das 

atividades, essas despesas podem ser traduzidas segundo a explicação de Colletti 

(2008):  

As despesas estão relacionadas aos valores gastos com a estrutura 
administrativa e comercial da empresa em aluguel, salários e 
encargos, pró-labore, telefone, propaganda, impostos, comissões de 
vendedores, etc. Elas ainda são classificadas em fixas e variáveis, 
sendo as fixas aquelas cujo valor a ser pago não depende do 
volume, ou do valor das vendas, enquanto que as variáveis são 
aquelas cujo valor a ser pago está diretamente relacionado ao valor 
vendido.  
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Já custo esta diretamente relacionado a todo e qualquer valor aplicado no 

momento da produção de mercadorias, ou na oferta de serviços do negócio, é o 

valor aplicado com bens e serviços para que a sua empresa possa produzir outros 

bens e serviços. Segundo Machado (2008):  

Custo é todo valor ligado internamente à produção do bem ou serviço 
oferecido pela empresa. São os investimentos aplicados na atividade 
central da mesma, naquilo em que ela faz para ganhar dinheiro, seja 
de forma direta (compra de matéria-prima, por exemplo) ou indireta 
(energia elétrica que faz uma máquina funcionar). 

 

Machado (2008) ainda diferencia os custos diretos, aqueles investimentos 

ligados à construção do produto/serviço oferecido pelo negócio (matéria prima, mão 

de obra, insumos) e custos indiretos que são classificados como os investimentos 

ligados à produção dos bem ou serviços oferecidos (manutenção, limpeza, 

almoxarifado, logística, energia elétrica, alimentação) são compostos por todos os 

demais gastos que não incidem diretamente sobre o produto final em si. 

Ao avaliar a importância dessas projeções e de todo planejamento Simões 

(2009) diz " a decisão do investimento não pode ser tomada baseada na demanda 

do negócio, pois para a tomada de decisão é baseada na análise de algumas 

premissas, métodos e técnicos que garantam a eficácia do investimento projetado", 

considera-se investimento aqueles gastos que são realizados pela empresa/negócio 

com o objetivo de aumentar a receita ou agregar valor a imagem da empresa, nesse 

sentido o  investimento é aquele que tem a intenção de retorno. 

Não se deve considerar apenas o investimento inicial no negócio e/ou 

empreendimento, essa projeção deve considerar além dos custos e despesas com 

marketing, por exemplo, ou mesmo com a existência de investimento em 

maquinários, se necessário, é preciso que haja a consideração não apenas do 

investimento inicial e entender que o projeto pode se modificar, assim como o 

mercado em que esteja inserido, Silva (2016) diz:  

O investimento é sinônimo de sobras disponíveis tão conhecidas por 
disponibilidades financeiras. As empresas costumam investir suas 
disponibilidades visando também à obtenção de receitas, receitas 
estas provenientes de rendimentos de aplicações financeiras. 
Entretanto, as empresas devem tomar cuidado para que estas não 
venham a serem superiores à sua atividade principal (objeto social), 
descaracterizando assim a personalidade jurídica (CNAE). Todavia, 
há exceções de empresas que possuem milhões aplicados e, por 
isso seus rendimentos extraordinários (rendimentos de aplicações 
financeiras) ultrapassam, comumente, suas receitas operacionais 
(principais). 
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Já a projeção dos fluxos de caixa consideram a dinâmica do dinheiro, como 

entra e sai do investimento/empresa, esse fluxo de caixa é a diferença entre receitas 

e despesa.  A projeção de fluxo de caixa é composta por três seções: as receitas de 

caixas (entrada de dinheiro, considerando um período de tempo), os desembolsos 

de caixa (despesas pagas no mês), e a conciliação de receitas e despesas. Simões 

(2009) explica que:  

Os fluxos de caixa são avaliados mediante a aplicação de técnicas 
simples ou de métodos sofisticados que consideram o valor do 
dinheiro no tempo. Entretanto, alguns critérios devem reger a 
montagem desses fluxos de caixa, tais como: na nova proposta não 
devem ser computadas as perdas sofridas com um projeto 
fracassado que seria por ela substituído, uma vez que tais perdas 
decorreram de decisões anteriores; os recursos da venda de ativos 
fixos a serem substituído com a implementação da proposta devem 
ser abatidos dos desembolsos projetados com as novas aquisições. 
Do mesmo modo, deve ser subtraído do valor residual dos novos 
ativos fixos. 
 

O Fluxo de Caixa é um importante instrumento, pois permite que 

administrador financeiro, planeje suas necessidades e excedentes de recursos 

financeiros a serem utilizados pela empresa, considetando a  situação econômico-

financeira de seu investimento, isso permitirá um prognóstico e um diagnóstico de 

liquidez e rentabilidade para o período em apreciação de forma quantificada em 

função das metas propostas, ensina Simões (2009). Assim complementa Rodrigues 

(2008, p. 6):  

O primeiro passo para a realização da avaliação econômica é a 
montagem do fluxo de caixa, isto é, a definição do fluxo de entradas 
e saídas de dinheiro durante o ciclo de vida planejado para o 
produto. A avaliação de alternativas de investimentos é desenvolvida 
a partir de fluxos de caixa operacionais. O fluxo de caixa utiliza de 
vários formatos de conhecimentos, sejam os explícitos e os tácitos, e 
seus resultados econômicos auxiliam na tomada de decisão. Esses 
resultados econômicos podem ser obtidos por meio da utilização de 
métodos de avaliação de investimentos, que por sua vez, necessitam 
da utilização de procedimentos específicos para auxiliarem no 
processo de tomada de decisão. 
 

A avaliação econômica considera o fluxo de caixa com suas estimativas 

inciais de investimento e retorno fiannceiro de cada empreendimento, assim os 

métodos tradicionais calculam os indicadores baseados no fluxo de caixa 

descontado tradicional, que é tambpem utilizada como referência a taxa mínima de 
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atratividade (TMA), parámetro para direcionar a tomada de decisão em investir ou 

não em um negócio.  

Para Biasio (2012, p. 6) apud Dornelas (2005, p. 162) o fluxo de caixa é a 

principal ferramenta de planejamento financeiro do empreendedor, pois demosntra o  

período de tempo coberto pelo fluxo de caixa é normalmente dividido em intervalos, 

e esse número de intervalos depende da natureza do negócio. Nas empresas ou 

negócios em que sofrem a sazonalidades, é aconselhávesl trabalhar com fluxos 

semanais, mensais e trimestrais, pois o fluxo de caixa é estabelecido em função dos 

objetivos e metas definidos pela administração. 

 

 

2.4 Indicadores de Investimento 

 

Os indicadores de investimento são itens que devem ser considerados 

quando se trata de uma análise de investimentos, nesse sentido tem função de 

subsidiar o processo decisório. São eles o risco, retorno, desvio padrão, coeficiente 

de variação, correlação, diversificação, e taxa de desconto.   

Risco é a probalididade da ocorrencia de prejuízos financeiros advindos 

de determinado investimento ou a variabilidade dos retornos esperados de um ativo, 

explica Souza (2014, p. 156), assim risco é a medida da volatilidade ou da incerteza 

do retorno. Sobre risco Gitman (2010) traz a seguinte diferenciação:  

 

Quadro 1 - PRINCIPAIS FONTES DE RISCO QUE AFETAM OS  ADMINISTRADORES 
FINANCEIROS E OS ACIONISTAS 
 

Fonte de Risco Descrição 

 
Riscos Específicos da Empresa 

Risco Operacional A possibilidade de que a empresa não seja capaz de cobrir seus 
custos operacionais.  Seu nível é determinado pela estabilidade 
das receiras da empresa e pela estrutura de sus custos 
operacionais (fixos versus variáveis) 

Risco Financeiro A possibilidade de que a empresa não seja capaz de fazer frente 
a suas obrigações financeiras. Seu nível é determinado pela 
previsibilidade dos fluxos de caixa operacionais da empresa e por 
suas obrigações fianceiras de custo fixo.  

 
Riscos Específicos do Acionista 

Risco de Taxa de 
Juros 

A possibilidade de que mudanças nas taccas de juros afetem 
negativamente o valor de um investimento. A maioria dos 
investimentos perde valor quando a taxa de juros aumenta e 
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ganha valor quando a taxa cai.  

Risco de Liquidez A possibilidade de que o um investimento não possa ser 
facilmente liquidado a um preço razoável, a liquidez é afetada de 
modo significatico pela extensão e profundidade do mercado em 
que um investimento costuma ser negociado.  

Risco de Mercado a possibilidade de que o valor de um investimento caia devido a 
fatores de mercado que independem do investimento em si (como 
acontecimentos econômicos, políticos e sociais). De modo geral, 
quanto mais o valor de um investimento reage ao mercado, maior 
seu risco; e quanto menor reage, menor o risco.  

 
Riscos da Empresa e do Acionista 

Risco de Evento A possibilidade de que algum evento inteiramente imprevisto 
exerça efeito significativo sobre o valor de uma empresa ou de 
um investimento específico. esses acontecimentos raros, como 
um ordem governamental para a retirada do mercado de um 
medimamento popular, costumam afetar grupos pequenos de 
empresas ou investimento.  

Risco de Câmbio A exposição dos fluxos de caixa esperados futuros e flutuações 
da taxa de câmbio. quanto maior a chance de flutuações 
indesejadas da taxa de câmbio, maior o risco dos fluxos de caixa, 
portanto, menor o valor da empresa ou investimento.  

Risco Poder 
Aquisitivo 

A possibilidade de que uma mudança nos níveis de preços 
causada pela inflação ou deflação possa afetar negativamente os 
fluxos de caixa e o calor da emrpesa ou investimento. 
normalmente, empresas ou investimento cujos fluxos de caixa 
não acompanhem os níveis gerais de preço apresentam elevado 
risco de poder aquisitivo.  

Risco Tributário A possibilidade d eque sobrevenham mudanças desfavoráveis na 
legislação tributária. Empresas e investimento cujo valor seja 
sensível a mudanças da legislação tributária são mais arriscadas.  

Adaptado Fonte: GITMAN (2010, p. 204) 

 

Risco é o grau da incerteza associado ao investimento, quanto maior a 

volatilidade (quantidade de flutuações) do retorno, maior o risco. Costa (2010, pg.10) 

diz que "risco é definido como o desvio dos resultadosesperados em relação à 

medida do valor esperado, também pode ser considerado como a chance de que 

ocorra perda ou ganho com investimento ativo ou projeto". Para Gitman (2004, p. 

184) “fundamentalmente, risco é a possibilidade de perda financeira. Os ativos 

considerados mais arriscados são os que oferecem maiores possibilidades de perda 

financeira.” Feitosa (2004) explica que:  

No contexto dos negócios e das finanças, risco é a chance de perda 
financeira. Ativos (reais ou financeiros) que apresentam maior 
chance de perda são considerados mais arriscados do que os que 
trazem uma chance menor. • O risco pode ser usado de forma 
intercambiável com o termo incerteza em referência à variabilidade 
dos retornos associados a um determinado ativo. 
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Retorno por sua vez são a diferença entre receitas e despesas esperadas ou 

fluxos de caixa previsto no investimento, é o ganho ou prejuízo que se alcança com 

um determinado investimento, é o ganho do investidor, considerando um período de 

tempo. Gitman (2004, p. 184) traz que “retorno é o ganho ou perda total sofrido por 

um investimento em certo período.” 

Souza (2014, p. 158) diz que retorno é representado pelos "ganhos de 

capital e pelos dividendos e juros sobre o capital próprio distribuído, o ganho de 

capital representa a diferença de preço de um investimento  entre a data inicial e a 

data final considerada". Gitman (2012, p. 204) também define retorno como o ganho 

ou prejuízo total que se tem com um investimento ao longo de um determinado 

período de tempo.  

 

Figura 01 - Cálculo de Retorno 

 

 

 

Fonte: Souza  (2014, p. 161) 

 

Desvio padrao trata-se da medição da dispersão em torno do retorno 

almejado, isso significa que é um indicador estatístico mais comum do risco de um 

investimento, quanto maior é o desvio-padrão, maior é o risco avalia Souza (2014, p. 

160).  

 

Figura 02 - Desvio Padrão 

 

        

 

 

Fonte: Souza  (2014, p. 161) 

 

Coeficiente de variação esta diretamente relacionado ao desvio-padrão do 

investimento com o retono esperado, comparando os ativos com os retornos 

esperados e riscos diferentes, essa medida é utilizada para dispersão, logo mede o 

  

R = Retorno 
PR = Probabilidade de 
ocorrência do retorno 
VR = Valor de cada retorno 
considerado. 

PR = Probabilidade de 
ocorrência do retorno 
VR = Valor de cada retorno 
considerado 
R = Retorno esperado  
 

E  
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risco do desvio padrão por unidade de retorno esperado. O coeficeinte de variação é 

simples de ser entendido, já que ao se verificar um coeficiente maior ou menor tem-

se um risco maior ou menor.  

Melo (2014) explica que "o coeficiente de variação é a estatística utilizada 

quando se deseja comparar a variação de conjuntos de observações que são 

diferentes na média ou são medidos em grandezas que também são diferentes". 

 

Figura 03 - Coeficiente de Variação 

 

 
 
 

Fonte: Melo (2014). 
 

Correlação é a medida estatística que relaciona variáveis diferentes, porém 

que movem-se em conjunto, esse coeficiente de correlação representa a 

qualtificação do relacionamento entre eventos distintos, porém relacionáveis.  

Há situações em que o coeficiente de correlação é igual a  (-1), correlação 

negativa, o os investimento são inversamente correlacionados, isso significa que 

quando um cresce outro decai, já quando igual a (+1) correlação positiva, os 

investimentos apresentas crescimento relacionado, ensina Souza (2014, p. 162).  

Diversificação é uma das alternativas para mitigar os riscos, efetuando as 

aplicações em investimentos distintos, essa estratégia é para compensar caso haja 

prejuízo ou perda em um investimento, a fim de possuir ativos múltiplos, aconselha-

se a não investir todo capital em um único negócio ou investimento, para Arruda 

(2014, p. 4):  

A diversificação reduz a variabilidade dos dados, o que 
estatisticamente, está relacionado com a correlação imperfeita. Diz-
se que para cada par de ativos, deve haver uma combinação que 
resultará no menor risco possível (desvio padrão). E também, que 
somente uma combinação de um número infinito de possibilidades 
pode minimizar o risco. 
 

Taxa de desconto significa valorar o dinheiro no tempo, considerando as 

atualizações do investimento. A taxa de desconto, chamada de taxa de juros, mas 

funciona no sentido inverso da operação com taxas de juros.  

Segundo Rosa (2011) "as taxas de juros são usadas para determinar o 

valor, em data futura, de um investimento feito no presente, já as taxas de desconto 

 
CV =  desvio-padrão___  

 retorno esperado 
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são usadas para determinar o valor hoje do dinheiro pago ou recebido no futuro". 

Normalmente são utilizadas para trazer ao cáuculo o valor do dinheiro hoje pago ou 

recebido num momento futuro, essa taxa de desconto define a aceitação do 

investimento. 

 

 

2.2. MÉTODOS DE ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA 

 

Dentro da definição técnica dos indicadores de viabilidade, há uma análise 

das características do empreendimento, e do empreendedor, essa ação considera o 

valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o período de recuperação.  Esses 

indicadores de análise de projetos de investimento são subdivididos em dois grupos, 

são os indicadores de rentabilidade do projeto, aqueles que agregam valor à 

riqueza, ou ganho; e os indicadores associados ao risco do projeto. Giacomin (2008, 

p. 12) alerta que:  

[...] para que o estudo de viabilidade se aproxime da realidade, deve-
se partir de um bom cenário, dispor de um bom modelo matemático 
para simulação, conhecer os indicadores de qualidade fornecidos 
pelo modelo de cálculo e saber interpretar os indicadores, 
estabelecendo critérios particulares de decisão. CASAROTO (1992) 
diz que muitas vezes, a decisão é tomada pelo empresário de forma 
intuitiva, de acordo com sua experiência e sua percepção das 
condições momentâneas do mercado, sem ter como base uma 
análise criteriosa, embasada em dados. 
 

Dentre os indicadores de análise de projetos associados à retabilidade 

estão: Valor Presente Líquido (VPL); o Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa), a 

Taxa Interna de Retorno, . Já dentre os indicadores associados ao risco do projeto 

estão: a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Período de Recuperação do Investimento 

(Pay-back) e o Ponto de Fisher. Para Strachoski (2011, p. 34) 

 
As técnicas de análise de investimentos existem para facilitar a 
tomada de decisão relacionada à viabilidade econômica de projetos. 
Segundo Helfert (1997, p. 218), as medidas de análise de 
investimento existem para ajudar os analistas e 
administradores a determinar se um projeto satisfaz o padrão de 
ganhos estabelecidos no negócio. Também ajudar a classificar a 
atratividade relativa de um conjunto de propostas durante o processo 
de orçamento de capital. 
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Após serem relacionadas as alternativas viáveis tecnicamente é que se 

analisam quais delas são atrativas financeiramente. É nessa última parte que os 

indicadores gerados auxiliarão o processo decisório. Moreira (2009, pg. 34), faz a 

seguinte observação quanto os indicadores: 

- Indicadores associados à rentabilidade: Taxa Mínima de 
Atratividade – TMA; Valor Presente Líquido – VPL; Taxa Interna de 
Retorno – TIR; o Índice Benefício / Custo – IBC; e o ROIA – Retorno 
Adicional sobre o Investimento. 
- Indicadores associados à criação de valor: Retorno sobre o 
Investimento – RSI ou Return on Investiment - ROI; Retorno sobre o 
Ativo – RSA ou Return on Active - ROA; Retorno sobre o Patrimônio 
Líquido – RSPL ou Return on Equity ROE; e o Valor Econômico 
Adicionado – VEA ou EVA – Economic Value Added; 
- Indicadores associados ao risco do projeto: Pay-back Time – 
período de recuperação do capital investido; TIR – Taxa Interna de 
Retorno; coeficiente Beta; e o Ponto de Fischer. 

 

Os indicadores permitem e auxiliam na percepção do comportamento entre 

risco e retorno, ou seja, maiores riscos ensejam um aumento no retorno esperado, 

considerando isso pode-se afirmar que a decisão de se fazer investimento é um 

processo que envolve a geração e avaliação de diversas alternativas.  

 

 

2.2.1 Análise do Valor Presente Líquido (VPL) e Valor Presente Líquido 
Anualizado (VPLa) 

 

O valor presente ou present value é um conceito matemático que indica o 

valor atual de uma série uniforme de capitais futuros, descontados a uma 

determinada taxa de juros compostos, por seus respectivos prazos, representado 

por uma soma algébrica de fluxos de caixa descontados para o instante presente, a 

uma taxa de desconto (custo de oportunidade ou custo do capital), explica Brondani 

(2006, p. 3).  

Esse indicador aponta quanto o fluxo de caixa livre acumulado, 

considerando sua projeção total, e seu valor atual.  O VP reflete a riqueza em 

valores absolutos do investimento medida pela diferença entre o valor presente das 

entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa. Para Feitosa (2004, p. 88) 

o valor presente de um fluxo de caixa é o valor monetário, referente à soma de todos 

os seus valores futuros descontados à uma determinada taxa de juros (taxa de 

desconto).  
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Figura 04 - Valor Presente 

  

Fonte: Souza (2014, p. 165) 

 

Araújo (2011, p. 32) explica que um VPL nulo, igual a zero, indica que o 

investimento cobre os custos de realizá-lo, porém se o projeto apresenta VPL 

positivo gera o retorno exigido pelo investidor, o que são condições para sua 

aceitação, já se o VPL for negativo o projeto deverá ser rejeitado. 

O valor é descoberto descontando o custo de capital, ou taxa de desconto, e 

deve ser comparado com o capital investido para visualizar se o investimento gerou 

mais capital do que foi investido. Isso demonstra muitas vezes que apesar do fluxo 

financeiro ter sido positivo ao longo do tempo, economicamente o resultado pode ser 

negativo. Assim Hornburg (2009, p. 3 e 4) diz:  

 

O método do Valor Presente Líquido apresenta algumas vantagens: 
pode ser aplicado a fluxos de caixa que contenham mais de uma 
variação de sinal, tanto de entrada, como de saída; leva em 
consideração o valor do dinheiro no tempo e; depende unicamente 
dos fluxos de caixa previsionais do projeto e do custo de 
oportunidade do capital, não sendo afetado pelas preferências do 
decisor, pelos métodos de contabilização usados pela empresa, pela 
rentabilidade da atual atividade da empresa ou pela rentabilidade de 
outros projetos autônomos. No entanto, esse método apresenta 
desvantagens, entre elas a determinação da taxa mínima de 
atratividade, ou seja, a flexibilidade de escolha da taxa de juros e; a 
impossibilidade de reaplicar os benefícios advindos de projetos 
exitosos. 

 

Afirma Plata (2012, p. 26) que "é mais fácil raciocinar em termos de ganho 

por período (análogo ao conceito contábil de lucro por período) do que em termos de 

ganho acumulado ao longo de diversos períodos".  

O cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) considera o valor do dinheiro 

no tempo, significa que todas as entradas e saídas de caixa são analisadas no 

tempo presente. O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de 

caixa líquido do projeto em análise, após descontado o custo médio ponderado de 

capital. 

VP = Valor Presente 
VF = Valor Futuro 
i = taxa de desconto 
1 a n = Prazo na 
Parcela.  
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Já o valor presente líquido anualizado é o indicador de viabilidade 

conseguido pelo valor presente do fluxo de caixa descontado, considerando um 

período,  é uma variação do Método do Valor Presente Líquido, pois o o VPL 

concentra todos os valores do fluxo de caixa na data zero, já no VPLa o fluxo de 

caixa representativo do projeto de investimento é transformado em uma série 

uniforme, utilizado para planejamentos longos. 

 

  

2.2.2 Análise da Taxa Interna de Retorno (TIR),  Índice Benefício/Custo (IBC) e 
Retorno sobre Investimento Adicionado (ROIA) 

 

Taxa Interna de Retorno corresponde ao valor do investimento, usando o 

fluxo de caixa livre acumulado (VPL), porém existe um fator específico, a diferença é 

que o VPL demonstra um indicador absoluto e em moeda, já a TIR traz esse valor 

em percentual, o que facilita na comparação a outros investimento. Rosa (2011) diz 

que:  

[...] a taxa interna de retorno é traduzido pela taxa de desconto que 
anula o valor presente do fluxo de caixa projetado pelo 
empreendimento,considerando também o valor do investimento a 
realizar, torna viável o empreendimento quando  sua taxa interna de 
retorno for igual ou superior à taxa de desconto equivalente ao custo 
de oportunidade de igual risco. 
 

A taxa interna de retorno (TIR) representa a taxa de desconto (taxa de 

juros) que iguala, num único momento, os fluxos de entrada com os de saída de 

caixa, explica Assaf Neto (1992, p. 4), onde 1 = taxa de rentabilidade equivalente 

periódica:  

Figura 05 - Valor Presente 

 

Assaf Neto (2014, p. 185) 

 

O cálculo da taxa interna de retorno é preciso que se saiba o custo de 

capital (investimento) considetando mais de uma aplicação de capital, além dos 

VP = valor presente; 
Capital = valor do investimento; 
N = quantidade de períodos; 
Ft = entrada de capital no período t; 
i = taxa interna de retorno. 

https://blog.luz.vc/financas/o-que-e-e-como-calcular-a-taxa-de-retorno-interna/
https://blog.luz.vc/financas/o-que-e-e-como-calcular-a-taxa-de-retorno-interna/
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fluxos líquidos de caixa gerados pela decisão, assim a TIR demosntra a 

rentabilidade relativa, em percentual, de um projeto de investimento. 

Significa dizer que a aceitação ou rejeição do investimento com base 

neste método é definida se a TIR exceder a taxa mínima de atratividade o 

investimento é classificado como atraente.  A TIR mostra ao investidor o percentual 

de retorno de um projeto, porém não traz o risco para obtenção desse retorno. 

Moreira (2009, p. 38) explica que:  

[...] o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) é aquele que permite 
encontrar a remuneração do investimento em termos percentuais. Os 
autores afirmam que encontrar a TIR de um investimento é o mesmo 
que encontrar sua potência máxima, o percentual exato de 
remuneração que o investimento oferece. A TIR representa o valor 
do custo de capital que torna o VPL nulo. 
 

Outro fator a ser analisado é o Índice Benefício/Custo (ICB), conseguidos 

através do  Índice de Lucratividade (IL) e da Taxa de Rentabilidade (TR), Gallon 

(2006, pg.5) apud Souza e Clemente (2004, p. 81) explica que o índice 

custo/benefício é “uma medida de quanto se espera ganhar por unidade de capital 

investido.  

A hipótese implícita no cálculo do IBC é que os recursos liberados ao longo 

da vida útil do projeto sejam reinvestidos à Taxa Mínima de Atratividade (TMA).” 

Deve-se considerar qual a melhor taxa, se há baixo risco, disponível para aplicação 

do capital em análise, isso orientará a decisão de investir, se IBC > 1, merece ser 

analisado.  

O Indíce de Lucratividade é medido pela relação entre o valor atualizado dos 

fluxos operacionais líquidos de entrada de caixa e os de investimentos (saída). 

Sebrae (2016) traz que "a lucratividade é um indicador de eficiência operacional 

obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual é o ganho que a empresa 

consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve".  

A lucratividade esta relacionada ao ganho real faturado, é a relação entre o 

lucro líquido e a receita total, o empreendimento é lucrativo se entre o seu lucro 

líquido e a receita total, ultrapasse a barreira dos custos totais. 

Já a TR é determinada a partir da taxa de atratividade e o valor atualizado 

dos custos de capital, explica Assaf Neto (2014, p. 185).  
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Figura 06 - Índice de Lucratividade 

 

 

 

Cavalcante e Tobias (2008, p. 6) 

 

Nessa representação k é taxa mínima de rentabilidade ou taxa mínima de 

atratividade, exigivel em qualquer investimento, (t) representa o tempo do período 

analisado.  

Entende-se como rentabilidade sempre que as entradas líquidas de caixa 

forem superiores ao investimento inicial , assim o índice o indice de lucratividade 

será representado de for superior a 1. Assaf Neto (1992, p. 4) explica que:  

Indica, para cada $1 aplicado em determinado investimento, quanto a 
empresa apurou de retorno, expressos todos os resultados em 
valores atualizados pela taxa mínima de atratividade. Quando o 
índice de lucratividade for superior a 1, 0, indica um valor presente 
liquido maior que zero, revelando ser o projeto economicamente 
atraente. Em caso contrário, IL menor que 1,0, tem-se um indicativo 
de desinteresse pela alternativa, a qual produz um valor atualizado 
de entrada de caixa menor que o de saída (NPV negativo). Por outro 
lado, a taxa de rentabilidade (TR) consiste na relação entre o NPV, 
determinado a partir da taxa de atratividade, e o valor atualizado dos 
dispêndios de capital. 
 

Assim é fácil perceber que o índice de lucratividade é a relação entre o 

capital inicial e o atual de um investimento, conforme ensina Ramos (2014) que para 

ser rentável os "ganhos devem ultrapassar seus custos fixos e o percentual de 

remuneração de capital".  

Retorno sobre Investimento Adicionado (ROIA) conforme Souza e Clemente 

(2004, p. 82), “é a melhor estimativa de rentabilidade para um projeto de 

investimento”, pois é representado  em percentuais", a riqueza gerada pelo projeto, 

já considerando o efeito da taxa mínima de atratividade. 

 

Figura 07 - Retorno sobre Investimento Adicionado 

Dt = Receitas Operacionais do ano t 
(faturamento bruto no ano t).  
Rt = Despesas Operacionais no ano t 
(custos variáveis de produção mais 
despesas administrativas e comerciais) 
T = Duração esperada do projeto.  
St  = Valor residual do investimento ao 
final de sua vida útil 
I0 = Valor do Investimento Inicial;  
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Fonte: Moreira (2009, p. 42) 

 

Retorno adicional sobre o investimento (ROIA) é derivado da taxa 

equivalente ao Índice Benefício/Custo (IBC) em cada período do projeto.Nesse 

sentido explica (2011, p. 6):  

 

O ROIA mostra a rentabilidade adicional do projeto em relação ao 
mercado. Com a taxa mínima de atratividade do mercado já definida, 
o ROIA faz uma análise da porcentagem a mais que o projeto trará 
de retorno para o investidor. “Representa a riqueza gerada pelo 
projeto em porcentuais. Por tanto, o ROIA corresponde o ganho real 
(%), além da TMA”. 

 

 

2.2.3 Análise do Pay-Back 

 

"Payback", retorno de capital, demosntra quando o projeto / investimento 

atingiu a quantidade gasta no seu início, é o período (mês ou ano) no qual o fluxo de 

caixa livre acumulado passou a ser positivo.   

O "payback" traz em quanto tempo (meses ou anos) o valor investido será 

recuperado, em seu cálculo pode-se ou não descontar o custo de capital, porém por 

ser simples e a variação pequena, a opção é não descontar. Rodrigues e Rozenfeld 

(2008, p. 8) explicam que:  

[...] corresponde ao período no qual os resultados líquidos 
acumulados da operação do empreendimento equivalem ao 
investimento. Período de recuperação descontado: período no qual 
os resultados líquidos da operação do empreendimento, descontados 
a uma determinada taxa, equivalem financeiramente ao investimento. 

 
Esse perído de "payback" não é baseado no fluxo de caixa descontado, é 

mais simples pois consite no cálculo do prazo necessário para que o montante do 

dispêndio de capital efetuado seja recuperado através dos fluxos líquidos de caixa 

gerados pelo investimento. De acordo com Assaf Neto (1992, p. 5) o “payback” 

convive com duas deficiências: 

FV = Valor Futuro (IBC) 
PV = Valor Presente 
n = Período 
i = Taxa de Juros (ROIA) 
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a)  não leva em conta os fluxos de caixa que ocorrem após o período 
de “payback”; 
b)  não leva em conta as magnitudes dos fluxos de caixa e sua 
distribuição nos períodos que antecedem ao período de “payback’’. 

 

Assim, há restrições quanto a consideração do período do "payback", pois 

deve ser determinado através do critério de fluxo de caixa descontado, a referência 

é o tempo gasto para que o NPV deixe de ser negativo. Quanto maior for o tempo 

gasto para se alcançar valores positivos, maiores são as incertezas, e com isso o 

investidor deve buscar minimizar os riscos, pois os investimentos devem ter um 

retorno em um período de tempo razoável. Para Souza (2012, p. 14) 

[...] são vantagens a facilidade de aplicação e interpretação do 
método, sendo que quanto menor for o valor apurado, mais rápido 
será o retorno do investimento, e o fato de que o método pode ser 
visto como medidas de risco liquidez, uma vez que as "estimativas 
de retorno do projeto diminuem seu grau de incerteza à medida que 
se distanciam da data inicail", e que, quanto menor for o período de 
retorno, maior será a liquidez. [...]  há desvantagens na utilização 
desse método, como o fato de não considerar o valor do dinheiro no 
tempo, o fato de não considerar todos os fluxos de caixa do projeto e, 
finalmente, o fato de não traduzir uma medida de rentabilidade do 
investimento, já que mede apenas o prazo para recuperação do 
capital investido. 
 

O "payback" pode ser nominal, quando é calculado com base no fluxo de 

caixa com valores nominais, ou presente líquido, considerando como base o fluxo de 

caixa com valores no presente líquido. Já o "payback" descontado também se refere 

ao período de tempo necessários para recuperação do valor investido, avaliando os 

fluxos de caixa descontados, ou seja, o valor do dinheiro no tempo, pois traz ao valor 

presente os valores futuros de caixa, considerando a taxa de desconto.  

  

 

2.2.4 Ponto de Fisher 

 

Moreira (2009, p. 49) traz que "o ponto de Fisher, como medida de risco, 

pode ser utilizado para tomada de decisão em que projetos de diferentes valores a 

serem investidos precisam ser comparados". Há existência de um limite de variação 

para a taxa mínima de atratividade, diretamente relacionada a um ponto de 

igualdade em termos de ganhos no investimento, o que torna sua decisão indiferente 
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na escolha de qualquer das duas alternativas.  Nesse sentido, Moreira (2009, pg 51) 

apud Souza e Clemente (2008) afirmam que:  

[...] para o investidor ser indiferente é necessário que ambas a 
alternativas apresentem o mesmo VPL permitindo, 
matematicamente, que para uma taxa genérica, se igualem as 
expressões dos VPLs dos projetos. Ao se igualar as expressões dos 
VPLs resulta um fluxo de caixa igual àdiferença dos fluxos de caixa 
originais que deve ser igualado a zero. A taxa que torna um fluxo de 
caixa qualquer igual a zero é, por definição, a Taxa Interna de 
Retorno – TIR desse projeto. 

 

O Ponto de Fisher estabelece estabelece um limite para a variabilidade da 

taxa mínima de atratividade, Fernandes (2015, p. 14) explica que "para o investidor, 

em termos de ganho, seria indiferente entre duas alternativas de investimentos", pois 

para o investidor ser indiferente seria necessário que ambas as alternativas 

apresentem o mesmo Valor Presente Líquido (VPL).  

Quando se iguala as expressões dos (VPL) e o resultado é um fluxo de caixa 

igual à diferença dos fluxos de caixas originais, deve ser igualado à zero, pois a taxa 

que torna um fluxo de caixa qualquer igual a zero, é a taxa Interna de Retorno (TIR) 

desse fluxo. 

 

 

2.2.5 Economic Value Added (EVA®) – Valor Econômico Adicionado (VEA) 

 

EVA é a abreviação da expressão americana Economic Value Added – valor 

econômico adicionado é uma marca registrada da empresa de consultoria Stern & 

Stewart. Valor econômico adicionado é uma medida de desempenho empresarial 

que difere da maioria das demais ao incluir uma cobrança sobre o lucro sobre todo o 

capital que uma empresa utiliza. Backes (2002) apud Ehrbar (1999): 

[...] o EVA® (economic value added), em seu nível mais básico, é 
uma medida de desempenho empresarial, que difere da maioria das 
demais, ao incluir uma cobrança sobre o lucro pelo custo de todo o 
capital que uma empresa utiliza. Young e O’ Byrne (2001, p.5) 
consideram que o EVA® mede a diferença, em termos monetários, 
entre o retorno do capital da empresa e o custo deste capital. Seu 
objetivo é maximizar o valor criado pela empresa através de uma 
mudança na cultura organizacional. O EVA® visa alinhar os objetivos 
dos acionistas com os dos gerentes, para que estes pensem, ajam e 
sejam remunerados como donos da empresa. 
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A finalidade do EVA é avaliar quanto a empresa ganha no decorrer de um 

período, e se esses valores são suficientes para mantê-la, no aspecto de conseguir 

cobrir o custo capital, assim basicamente é calcular quanto a remuneração mínima 

exigida e abate-la do lucro da empresa.  

Conforme Lemos (2016) “É uma medida de lucro residual que subtrai o custo 

de capital do lucro operacional gerado no negócio. Trata-se de uma aferição do lucro 

econômico de uma empresa ao final de determinado período de tempo”.  

 

Eva é a diferença entre o lucro líquido operacional da empresa após 

dedução do imposto de renda e o custo anual total do capital, permite então se a 

empresa cresce, se mantem ou decresce no decorrer de sua atividade. Lemos 

(2016) resume da seguinte forma:  

O EVA tem a grande vantagem de ser um indicador conceitualmente 
simples e fácil de compreender, pelo menos ligadas a finanças, uma 
vez que se resume em uma relação entre resultado operacional e o 
custo do capital investido. Para achar o resultado operacional depois 
dos impostos, haverá que efetuar alguns ajustamentos aos valores 
obtidos (esses ajustamentos podem variar de empresa para 
empresa) de forma a corrigir eventuais distorções contábeis. 
 

A avaliação e o acompanhamento dos valores arrecadados pela atividade, 

permite verificar a eficácia do negócio, notando se há o atingimento de seus 

objetivos: cumprindo sua missão e garantindo sua continuidade no mercado. Bornia 

(2002) apud Davies (1996) traz que: 

O EVA permite à administração da empresa o conheicmneto exato 
se está criando ou destruindo a riqueza dos acionistas, pois qualquer 
empreendimento ou projeto que se queira empreencer deve produzir 
um resultado econômico que enseje a apuraçaão de um incremento 
de EVA positivo, desta forma gerará valor adicional para empresa. 

 

O EVA possibilita analisar se as empresas são lucrativas, e se o custo total 

de manutenção do negócio é menor do que a arrecadação, assim ele possibilita com 

seus resultados a adequação de estratégias financeiras para agregar valor ao 

serviço/produto, respeitando a viabilidade econômica e a continuidade do negócio.   

A fácil verificação através do EVA é possível pois considera a riqueza criada 

quando o lucro cobre os custos operacionais e também o custo de capital.  O EVA 

traz dados para que sejam utilizados a fim de aumentar a arrecadação da empresa 

EVA = Resultado Operacional após Impostos    Capital x Custo do Capital 
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com estratégias direcionadas, buscando a diminuição dos gastos/custos, investidos 

em projetos e ações para manutenção do negócio. Assim a administração da 

empresa pode atuar na implementação de melhorias buscando o crescimento do 

negócio/empreendimento. 

O Valor Econômico Agregado (EVA) é o análogo percentual do conceito de  

(ROIA), porém o (ROIA) é  derivado da taxa equivalente ao IBC para cada período 

do projeto. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esse tópico é destinado à classificação da pesquisa, o objeto da pesquisa, "A 

Viabilidade Financeira da Construção de Unidade Residencial enquadrada no 

Programa Minha Casa Minha Vida" , os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados, o universo pesquisado, assim como as amostras que serão bases para 

realização dessa pesquisa 

 

3.1  Classificações da Pesquisa: 

 

A pesquisa pode ser classificada quanto aos fins, essa pesquisa tem intenção 

de ser descritiva e explicativa, de como pode as empresas se beneficiarem do 

pedagogo em seu quadro de funcionários, investindo e percebendo esse 

profissional.  

Segundo Rodrigues (2007) a pesquisa descritiva se caracteriza quando os 

“fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem 

interferência do pesquisador com uso de técnicas padronizadas de coleta de dados 

(questionário e observação sistemática)”.  De forma descritiva serão expostas quais 

os indicadores que direcionam a tomada de decisão para um empreendimento 

imobiliário, considerando o mercado atual e como esse estudo de vuabilidade é 

indispensável ao crescimento de um empreendimento.  

Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica, pois, há a necessidade de 

estudar o assunto para se conhecer os detalhes das ações de educação dentro de 

empresas, também analise se há dificuldade na implantação e acolhimento dessa 

visão de educação dentro de empresas; exploratória, por permitir a ampliação e a 

visão de alguns empresário e investidores do mercado imobiliário. 
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Ainda segundo Rodrigues (2007) a intenção é “Identificar fatores 

determinantes para a ocorrência dos fenômenos”, nesse caso como a pedagogia 

afeta o desenvolvimento de pessoal dentro de uma empresa, e assim ajuda que o 

objetivo do negócio seja alcançado.   

 

3.2  Dos Dados Obtidos 
 
 

Os dados serão obtidos através de fontes como relatórios empresariais, 

disponíveis em internet, e revistas especializadas onde apontam como o estudo de 

viabilidade  é imprescindível para que seus investidores estejam cientes dos riscos 

possíveis e determinar assim quais os objetivos almejados. 

 
 
3.3  Limitações da Pesquisa 
 
 

A dificuldade que vê é que nem sempre o estudo de viabilidade financeira 

garante sucesso do investimento, porém a sua falta pode acarretar em prejuízo, pois 

os fatores determinantes de um investimento podem e devem ser pesquisados, 

analisados e avaliados anteriormente ao investimento.  

Essas ações de estudo de viabilidade são formuladas e planejadas por 

um profissional com a bagagem acadêmica necessária (administrador / contador), e 

isso pode acarretar em resultados melhores, pois tem o conhecimento necessário 

para fazê-lo.  

Destaca-se ainda como e porque as empresas devem investir na análise 

de viabilidade financeira, gerando frutos de crescimento para o empreendimento, é 

notório que o investimento em estudo de analise anterior ao investimento gera 

resultados positivos e lucros.  

Assim serão analisados os dados da construção de 2 (duas) unidades 

residenciais enquadradas no PMCMV no município de Alexânia, e como a legislação 

alterada no ano de 2017 pode influenciar nos fatores que modificam os índices de 

investimento imobiliário.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 MERCADO IMOBILIÁRIO E O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O mercado imobiliário, considerando a construção de unidades 

habitacionais, teve um crescimento considerável após a instituição do Programa 

Minha Casa Minha Vida, uma ação governamental que estimulou a construção e a 

aquisição de imóveis, bens duráveis.  

O Programa Minha Casa Minha Vida oferece oportunidade para aquisição 

de imóvel com condições especiais e atrativas para o financiamento de moradias 

nas áreas urbanas para famílias de baixa renda. É oferecido em parceria com 

estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos.  

  Para o consumidor final que adquire um imóvel (casa) nas condições 

estabelecidas pelo Programa, são visumbradas inúmeras vantagens, dentre elas: 

condições de pagamento, e taxas de juros de acordo com a renda da família; o 

financiamento é para compra de imóvel novo (urbano) ou ainda a construção e 

reforma de morarias de área urbana e rural.  O PMCMV ainda estabelece uma 

tabela de valores com renda familiar e valor do imóvel pretendido:  

 

Famílias com 
renda de até 

Faixas 

 
R$ 1.800,00: 

Faixa 1 - A Caixa oferece várias vantagens para a sua família. 
Conte com um financiamento de até 120 meses, com prestações 
mensais que variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, conforme a renda 
bruta familiar. A garantia para o financiamento é o imóvel que 
você vai adquirir. Assim, fica muito mais fácil realizar o sonho da 
casa própria. 

R$ 2.600,00: Faixa 1,5: Você pode adquirir um imóvel novo com taxas de juros 
de apenas 5% ao ano e até 30 anos para pagar e subsídios de 
até 47,5 mil reais.  Nas FAIXAS 2 e 3 você tem até 30 anos para 
pagar e pode comprar um imóvel novo ou na planta, comprar 
terreno e construir sua casa do jeito que sempre quis ou ainda 
construir em um terreno que já é seu. 

R$ 4.000,00: FAIXA 2: Se sua família tem renda bruta de até R$ 4.000,00, 
você se encaixa nesta faixa do Programa Minha Casa Minha Vida 
e pode ter subsídios de até R$ 29.000,00. 

R$ 7.000,00: FAIXA 3: Para famílias com renda bruta de até R$ 7.000,00, a 
faixa 3 do Programa Minha Casa Minha Vida oferece taxas de 
juros diferenciadas em relação ao mercado para você conquistar 
uma casa própria 

Fonte: PMCMV - Caixa Econômica Federal (2017) 
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Em 2017, completam 7 anos do PMCMV, e desde seu início, adequações 

aos procedimentos para a feitura de casas que se enquadrem nos quesitos mínimos 

necessário sofreram modificações, isso tem de certa forma aumentado a construção 

civil no Brasil.  

Algumas mudanças foram instituídas com portarias de n° 160 de 06 de maio 

de 2016 e a portaria de transição n° 539 de 27 de outubro de 2016 com objetivo de 

haver maior qualidade e segurança técnica nos imóveis enquadrados nesse 

programa.  

Considerando algumas dessas mudanças, existem aquelas referente 

atuação dos construtores e/ou construtoras e investidores da construção civil, 

principalmente investimentos em casas que são construídas com intúido de 

comercialização nos padrões exigidos pela Caixa Econômica Federal - PMCMV.  

A produção de unidades habitacionais deverão ser produzidas somente por 

pessoas jurídicas, e o CNPJ deve ter previsão de atuação na construção civil, assim 

os pequenos construtores, que agem como pessoa física, terão os custos de 

produção aumentado, devido a burocracia, aumentos da carga tributária, além das 

obrigações trabalhistas inerentes a ação de uma pessoa jurídica.  

Sobre as ruas onde estejam situados esse imóveis, essas devem ser 

devidamente pavimentadas, os imóveis (casas/apartamentos) só sconseguirão 

financiamento pelo PMCMV se os lotes possuirem suas vias de acesso com 

pavimentação definitiva, o que não é visualizados em loteamentos novos, diminuindo 

os imóveis passíveis de entrar no programa.  

Outros fatores que onerarão a construção de unidades residenciais é a 

obrigatoriedade de que em imóvies com menos de 70m² será exigido a laje, não 

podendo mais as casas terem o forro (gesso ou pvc).  

Porém as mudanças são essenciais para resolução de demandas realmente 

de inquestionável necessidade como infraestrutura de esgoto sanitário, 

abastecimento de água e energia elétrica, com responsabilização do engenheiro da 

Caixa Econômica Federal sob as informações, devendo esse ser bastante criterioso, 

não se sabe os efeitos dessas portarias, mas se considerarmos a realidade da 

cidade de Alexânia, a cidade não tem rede de esgoto, utiliza-se fossa nas 

residências.  
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Considerando que diversas casas do PMCMV são gemindadas, o que 

diminui o custo de sua produção, além de economia e aproveitamento do espaço 

construido, só será aceito a geminação utilizando uma das laterais da unidade 

habitacional, nesse caso somente uma das paredes do imível poderá ser 

compartilhada com outro imóvel. Sobre as matriculas compartilhadas das unidades 

habitacionais não será mais possíveis esse compartilhamento de matrícula, devendo 

ser individual.  

As alterações ocorridas para construção dessas casas também trouxeram 

alterações na largura mínima da frete do lote, ou da área privativa (se condomínio) 

de 5 (cinco metros)  e recuo mínimo de  0,75 (setenta e cinco centímetros), 

anteriormente a portaria, considerava-se o plano diretor do município. 

Essas alterações, estão num período de transição até dia 31 de dezembro 

de 2017, logo, ainda é possível (em 2017), adiquirir imóveis de pessoa física, porém 

o imóvel deve atender requisitos documentais como: alvará de construção até 

31/12/2016; vistoria realizada (pelo menos uma vez) pelo agente financeiro antes da 

alienação; ou imóveis que já possuam "habite-se" ou a "aquisição deverá ocorrer no 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de expedição 

do referido “habite-se”, dispensada, neste caso, a vistoria preliminar do agente 

financeiro", explica Rocha (2016).  

Segundo Rocha (2016), prevê as seguintes desvantagens e problemas 

decorrentes dessas mudanças:  

1. Quebra de uma cadeia de pequenos construtores e 
empreendedores geradores de empregos num dos poucos 
segmentos que continuam parcialmente ativos na nossa pobre 
economia. 
2. Desemprego em massa de pedreiros e ajudantes autônomos, 
prejudicando muitas famílias, pois, estarão impossibilitados de migrar 
para outros segmentos já que a economia se encontra estagnada 
com nível de desemprego jamais visto em nosso mercado. Na 
verdade se somarão aos 12 milhões de desempregados. 
3. Dificuldades financeiras de pequenos depósitos de materiais de 
construção e de pinturas em geral que estarão se descapitalizando 
por diminuir drasticamente a saída de insumos. 
4. Falência de gesseiros, serralheiros, vidraceiros, pintores, mão de 
obra esta que engrossarão o número de desempregados. 
5. Dificuldades para o setor de corretores de imóveis e imobiliárias já 
que o setor relacionado à MCMV geram divisas com corretagens. 
6. Possíveis compradores desistirão do sonho da casa própria, pois 
os valores serão superiores ao que são hoje, e o mercado será 
transformado, trazendo enormes dificuldades para novos 
financiamentos. 
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São graves os problemas advindos dessas mudanças, e esse é um 
momento dos mais difíceis para sua implementação. O governo 
infelizmente trará muitas dificuldades a esse importante setor da 
economia que é a construção civil.  
É necessária uma mobilização maior por parte das associações, dos 
construtores para que forcem o governo a alterar essa imposição, 
caso contrário estará instalado o caos nesse ramo da construção civil 
e o programa minha casa minha vida corre o risco de desaparecer. 
 

Certamente são alterações que devem ser consideradas para imóveis feitos 

apartir da portaria normativa, principalmente em 2017/2018, já que os custos para 

construção das casas será aumentado consideravelmente, e isso diminuirá os 

lucros, e aumentará o valor de venda das casas, não ficando tão acessíveis as 

famílias de baixa renda enquadradas na faixa 01 e 02 da tabela da CEF.  

 

 

4.1.1 Análise de viabilidade econômico financeira do empreendimento 
imobiliário, na construção de uma unidade residencial do PMCMV. 

 

O mercado imobiliário sempre ofereceu oportunidades atrativas de 

investimentos, porém os cuidados para que isso ocorra devem ser rigorosamente 

considerados, incluindo dentre esses cuidados a análise de viabilidade financeira do 

empreendimento, pois é preciso um considerável investimento inicial, pois esse 

ramos da construção civil tem um elevado comprometimento de capital, risco de 

alterações do mercado, durante inclusive do período de construção. Sartori (2008, p. 

40) apud Gonzavez (2003), diz que:  

 

O mercado imobiliário tem um comportamento muito diferente dos 
mercados de outros bens. As distinções decorrem das características 
especiais dos imóveis e do mercado imobiliário. Existem inúmeras 
fontes de divergências e desigualdades entre os imóveis. Por sua 
localização fixa, qualquer alteração no ambiente provoca 
modificações nos valores dos imóveis. O solo urbano não pode ser 
usado sem um mínimo de infra-estrutura, que é eminentemente 
pública e distribuída heterogeneamente na área urbana. Como as 
influências não são homogêneas, as variações provocadas são 
distintas, progressivamente diferenciando os imóveis. 

 

Isso demonsta a necessidade de verificação da análise financeira no curso 

do investimento, e não somente no  seu planejamento anterior ao endimento, e 

ajustando-o quando e se necessário.  Considerando a viabilidade de um 

empreendimento na construção civil Formoso e González (2001, p. 8) dizem que:  
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A análise de viabilidade é um processo constante, e o empreendedor 
não pode limitar-se a verificar a viabilidade apenas antes de iniciar a 
construção, mas deve reavaliar a lucratividade durante todo o 
processo, o que permitiria o ajustamento parcial, em face de alguma 
dificuldade em cumprir o planejamento.  

 

Considerando o ramo da cosntrução civil é visível e notável seu 

crescimento, logo Pinheiro (2012, p. 2) diz o seguinte:  

 

A indústria de construção representa um setor de grande impacto 
econômico para o país. O macrosetor da construção civil movimenta 
mais de 13% do PIB brasileiro e é um dos principais responsáveis 
pela geração de empregos no país, aproximadamente 9% do pessoal 
ocupado (FIESP, 2008). Devido à importância sócio-econômica do 
setor de construção civil, a sobrevivência das construtoras é 
fundamental no cenário atual. Desta forma, deve-se assegurar que 
os empreendimentos sejam rentáveis, ou seja, que as receitas 
originadas sejam capazes. Neste sentido, empreendedores podem 
fazer o uso de técnicas matemáticas e estatísticas para lhes auxiliar 
na análise econômico-financeira de empreendimentos (SAMANEZ, 
2009), incluindo os ligados à indústria da construção civil. 
 

Tabela 01  - Unidades da Cidade de Alexânia - Goiás (2009-2014) 

Unidades da Cidade de Alexânia - Goiás (2009 - 2014) 

Ano Faixa 01 Faixa 02 Faixa 03 Unidades 
Entregues 

Unidades 
Contratadas 

Unidades 
Concluídas 

2009 0 06 0 0 06 0 

2010 0 65 3 68 68 68 

2011 0 213 3 216 216 216 

2012 0 354 3 354 357 354 

2013 49 466 6 475 524 475 

2014 49 577 14 526 640 591 

Elaborado Fonte: http://dados.gov.br/dataset/minha-casa-minha-vida 
 

Os dados disponíveis no site oficial do Governo Federal (Portal Brasileiro de 

Dados  Abertos) traz números das construções do Programa Minha Casa Minha 

Vida desde sua implantação em 2009, porém só possui dados até 2014. É possível 

verificar um considerável aumento no número de unidades concluídas/contratadas e 

entregues desde 2009,  e os dados também demonstram que a faixa 2 (renda bruta 

até R$4.000,00) são mais numerosas.  

Esses dados são somente das unidades construídas na cidade de Alexânia - 

Goiás, e considerando que em 2009 o número de unidades contratadas foi somente 

de 06, e que no ano seguinte em 2010, houveram 68 unidades entregues, em 2011 
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o aumento foi maior que 100%, sendo entregues 216 unidades, e apesar de toda 

crise da economia nacional os números demonstram crescimento no número de 

unidades entregues, já que a possibilidade de se conseguir um imóvel (casa) esta no 

planejamento das famílias brasileiras.  

 
 
 

4.1.2. Dados das Construções em Alexânia - Goiás (2016) 

 

Os dados analisados são de um construtor autônomo, que opera no ramo 

de construção civil, principalmente na construção de unidades habitacionais 

destinadas ao financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, casas 

construídas em 2016. Foram analisados os custos e o valor do investimento de 2 

unidades habitacionais, considerando o PMCMV, e foram gastos nas construção, 

incluindo materiais, mão de obras e tributos/taxas o valor total de R$199,256,23 

(cento e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte três centavos).  

Cada unidade habitacional foi vendida por R$140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais), com saldo positivo de custos e retorno de um valor de 

R$80.743,77 (oitenta mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete 

centavos), superando a Taxa Mínima de Atratividade do construtor, considerando 

nesse caso que as vendas ocorreram num prazo record, podendo em alguns casos 

levar até 6 meses.  

 

Tabela -  02 - Custo x Saldo Positivo 

Fechamento CUSTO TOTAL VENDAS (2 un) Saldo Positivo  

2 unidades  R$ 199.256,23  R$ 280.000,00  R$ 80.743,77  

Elaborado Fonte: Dados do Empreendedor 

 

Constatou-se a viabilidade do projeto, pois apresenta ganho de capital, 

indicado pelo VPL positivo e a TIR maior que a TMA (o mínimo que um investidor 

pretende receber ao realizar um investimento, conforme verificado com o 

empreendedor é de no mínimo 20%). Para Hauser (2005, pg. 23) apud Ichihara 

(2000): 

[...] a taxa de juros referente ao custo de capital, o que corresponde à 
rentabilidade mínima aceitável de qualquer aplicação financeira. 
Corresponde à taxa capaz de fazer um recurso financeiro render, no 
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mínimo, os juros equivalentes à rentabilidade das aplicações 
correntes e de pouco risco.  
 

Cabe ao investidor de posse destes dados e argumentos optar pelo 

investimento com base na projeção de ganho ao final do período de médio de 4 a 6 

meses, já que para construção das unidades foram gastos 3 meses e mais 1 mês 

para venda. 

 

Tabela 03 - Indicadores de Viabilidade 

Fluxo de Caixa - (199.256,23) + (280000,00) 

Taxa de Juro (INCC) 6,1520% (2016) 
ROI: 32,37% =(-199256,23 + VAL(6,1520%;+280000,00)) / (199256,23) 
VPL: 64.516,47 =-199256,23 + VAL(6,1520%;+280000,00) 
TIR: 40,52% =TIR({-199256,23;+280000,00}) 
Payback Simples: 
0,7117 

-199.256,23 280000,00 tx 6,1520% 

Payback Descontado: 
0,7555 

-199.256,23 280000,00 tx 6,1520% 

 

Deve-se considerar que essas unidades habitacionais foram construídas 

antes das portarias que alteraram as regras e normativas de construção dessas 

obras enquadradas no PMCMV, e o construtor era pessoa física, o que não é mais 

possível após 31 de dezembro de 2017, o que pode onerar as construções que 

consideram as portarias de n° 160 de 06 de maio de 2016 e a portaria de transição 

n° 539 de 27 de outubro de 2016.  

 

 

4.1.3. Dos Custos e despesas 

 

Os custos e despesas são todos as saídas para o investimento no 

empreendimento, seja na construção, manutenção ou tributação ou taxas da 

construção, nesse sentido foram gastos um total de o valor total de R$199,256,23 

(cento e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte três centavos). 

 
Tabela 04 -Despesas da Obra 

Despesas da Obra Valores Pagos D Despesas 

Materiais 

Valores Pagos M 

Engenheiro                                     
01/02/2017 

 R$ 1.700,00  Recibo de 32 
Pingadeiras 

 R$ 320,00  

Montagem do Portao                    R$ 350,00  Recibo de  R$ 890,00  
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18/08/2016 Tabuas 

Fossas                                             
12/02/2016 

 R$ 1.500,00  Recibo 
Hidrometro 

 R$ 86,00  

Calhas Para Telhado                    
21/01/2017 

 R$ 1.200,00  Recibo Portão  R$ 850,00  

Gesso e Molduras                         
21/01/2017 

 R$ 2.600,00  3000 Tijolos 
maciço 

 R$ 630,00  

Limpeza Lote  R$ 120,00  Sao Jorge  R$ 48,07  

Padrão Agua e Luz                         
19/07/2016 

 R$ 800,00  Materiais 
Const.                                                                                     

 R$ 28664,04 

Montagem Telhado                       
01/07/2016 

 R$ 1.000,00  15 milheiro    
TIJOLO 
BAIANO       

 R$ 5.700,00  

Desmembramento                         
06/07/2016 

 R$ 500,00  Manilhas e 
para fossa     
01/02/2017 

 R$ 600,00  

Certidão de Averbação 
das matriculas 

 R$ 596,00  Blindex                                                      R$  3.600,00  

Taxa Habite-se  R$ 37,04  Lage  R$ 4.740,00  

Taxa Certidão Negativa          R$  13,25  11 X Areias                                           R$ 4.950,00  

CND Averbação da 
Obra RF + gasolina 

 R$ 1.725,58  5 X Brita    R$  2.500,00  

Contas de Agua e Luz  R$ 100,00  17 X Aterro  R$  1.650,00  

Certidão + taxa de 
alvara + CND 

 R$ 102,25  Tampas 
manilhas 

 R$  240,00  

8 Certidao de onus ( 4 
de cada casa)  

 R$ 640,00  Pedras 
Marmoraria 

 R$ 960,00  

Chaveiro + 2 
reconhecimento de 
contrato 

 R$  60,00  2 X cam. de 
Areia esp.  

 R$  900,00  

 03 Certidões do 
Cartório 

 R$  300,00  TOTAL  R$ 75.243,36  

ISSQN  R$  570,00  

Seguro Caixa Vendedor 
2 casas 

 R$ 660,00  

Taxa de Certidão 
Negativa (8) 

 R$ 134,50 Pagamento 
Pedreiro  

Valores Pagos 

Taxa de 
desmembramento 

 R$  103,00  Pedreiro (mão 
de obra) 

 R$ 34.000,00  

IPTU + TAXA  R$ 228,00  BLINDEX  R$ 1.000,00  

Duas renovações de 
certidão ( matricula) 

 R$ 160,00  TOTAL  R$ 35.000,00  

Engenheiro Caixa 4 
vezes 

 R$ 3.000,00  

Averbação da casa   R$ 760,00  

TOTAL  R$ 19.012,87  

 

Tabela 05 - Custo Total x Venda 

Fechamento Valores CUSTO TOTAL (un) VENDA 

Pedreiro + R$1.000 
BLINDEX 

 R$ 35.000,00  R$ 99.628,11 R$ 140.000,00 

Despesas da Obra  R$  19.012,87  R$ 99.628,12 R$ 140.000,00 

Despesas Materiais  R$  75.243,36  CUSTO TOTAL  VENDA 

Lote   R$  70.000,00  R$ 199.256,23 R$ 280.000,00 

TOTAL  R$ 199.256,23    
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Nesses gastos foram incluídos as despesas da obra (serviços e tributos / 

taxas), e as despesas com materiais, valores gastos na construção de duas 

unidades habitacionais. O valor de venda das duas casas é de R$280.000,00 

(duzentos e oitenta mil reais), isso traz um saldo positivo de R$80.743,77 (oitenta 

mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e sete reais). 

Dentre as despesas com a obra, foram investidos um valor de R$ 19.012,87 

(dezenove mil, doze reais e oitenta e sete centavos), consideraram-se despesas 

com a obra os investimentos em tributos/taxas, serviços de terceiros (gesso, calha), 

além de água, luz e tudo aquilo que foi necessário para que o investimento fosse 

realizado.  Já as despesas com materiais (subsídios necessários para construção) 

foram gastos o valor de R$ 75.243,36 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e 

três reais e trinta e seis centavos), também foi incluído no valor do investimento o 

valor gasto para compra do terreno, um valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 

esses valores são variáveis, porém dão embasamento para uma busca pela 

viabilidade financeira do empreendimento.  

Esse retorno levou 4 meses, (3 meses de construção, e 1 mês pra venda), 

esses dados são somente das unidades avaliadas,  o período de retorno do 

investimento é variável, já que o tempo de construção é em média de 3 meses, 

porém a venda pode levar até 6 meses, no pior dos cenários.  

O investimento em questão trouxe ganhos significativos, porém vale 

ressaltar que não estava nas regras das portarias que alteraram essas construções, 

foi efetuado por pessoa física.  Os valores além de sofrerem alterações normais do 

mercado imobiliário, e os reajustes de materiais e mão de obra, ainda contarão com 

os aumentos decorrentes das mudanças instituídas pelas novas regras para 

construção de unidades residenciais de imóveis a serem vendidos no Programa 

Minha Casa Minha Vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo permitiu em sua confecção analisar dados reais de um 

investimento imobiliário, concentrado em uma cidade (Alexânia) e anteriormente a 

isso foi analizada como são efetuadas as análises financeiras, quais os conceitos 

principais, e as técnicas utilizadas para se conseguir chegar ao risco de um 

investimento, assim como tentar prever os resultados de um negócio, a partir de 

análises, projetos e estudos para esse fim. Há riscos, como em qualquer negócio, 

pois o mercado oscila, assim como as negociações diante um empreendimento de 

alto investimento, como o ramo imobiliário, porém pe lucrativo, a analise do 

empreendimento demonstrou que houve ganho do investidor com a construção de 

duas unidades enquadradas no Programa Minha Casa Minha Vida, e que o retorno 

foi relativamente rápido, se considerarmos que o período pra retorno foi somente de 

4 meses, o que não é regra, podendo haver variação nesse período de retorno.  

No primeiro capítulo os conceitos abordados direcionaram o conhecimento 

sobre quais são as vantagens do estudo sobre vialibidade financeira e sua 

importância, e quais os indicadores mais utilizados nesse tipo de análise. O segundo 

capítulo abordou a informações de classificação dos indicadores utilizados nas 

análises de viabilidade, e suas aplicações. Isso permitiu que no tereiro capítulo fosse 

verificado que há vialibidade financeira na construção de uma unidade residencial 

enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida no munícipio de Alexânia – Goiás. 

Os números demonstraram que houve um retorno considerável no 

investimento inicial, e que o tempo desse retorno foi satisfatório, outro ponto positivo 

do investimento é que ainda é crescente a adesão desse Programa pelos moradores 

da cidade de Alexânia, o que traz um cenário favorável aos futuros investimentos.  

Deve-se considerar que apesar do investimento analisado ter trazido lucro, e 

que o retorno esperado conseguiu atingir a expectativa, os custos da produção de 

uma unidade residencial, enquadrada no Programa Minha Casa Minha Vida, estarão 

sob a égide de novas regras que tendem a aumentar os custos aos construtores, 

que só poderão ser pessoa jurídica, além que existirem padrões estabelecidos sobre 

as construções que onerarão essas construções, isso deve ser considerado em 

novos investimentos, porém ainda há um cenário favorável para o investimento, com 

probabilididade de retorno.  
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