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RESUMO 
 
 

MACEDO, Glaysson Luiz Martins, Aplicação da Modelagem de Planilhas Eletrônicas nas 
Análises de Investimento em Concessões Públicas ou Parceria Público-Privada – PPP: 
Estudo de multicasos, cenário Brasil. 2013. 999 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – FPL – Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2013. 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar o processo de modelagem de projetos 
de investimento em Parceria Público-Privadas e Concessões Públicas, por meio de 
planilhas eletrônicas. Mundialmente difundidas e utilizadas por diversas organizações, as 
planilhas eletrônicas são presentes em várias processos. Mais precisamente, apoiam 
diversos gestores na tomada de decisão, visto que os atuais softwares permitem um elevado 
grau de flexibilidade, customização e associação de variáveis dentro de uma perspectiva 
analítica. Assim, possibilita também a aplicação de funções matemáticas, de estatísticas e 
de automação com o uso do Visual Basic for Applications (VBA) em um mesmo ambiente 
gráfico e computacional. Aceitando a hipótese de que no Brasil haja um cenário de 
desenvolvimento econômico e de que apresente uma necessidade de investimentos nas 
áreas de infraestruturas e de gestão administrativa, viabilizar esse ciclo via PPP e 
Concessões se apresentam como uma solução factível diante aos limitados recursos 
financeiros, das restrições fiscais e das diretrizes dos tratados que se sugerem a 
desestatização. Foram analisadas cinco planilhas eletrônicas que fomentaram o processo 
decisório nas seguintes áreas: duas destinadas à análise de projeto aeroportuário, uma 
destinada à construção da chamada “bata cinza” para indústria, uma destinada a avaliar 
uma concessão rodoviária e, por fim, uma genérica indicada a assumir a análise de 
qualquer projeto de âmbito nacional frente às oportunidades de investimentos daqueles 
presentes no escopo deste trabalho. As planilhas foram construídas por empresas e 
profissionais financistas distintos. A partir de parâmetros variáveis, metodologias e 
ingerência dos próprios investidores solicitantes, todas elas objetivam nortear a decisão dos 
investidores em apresentar o arranjo ótimo entre volume investido e retorno esperado. 
Portanto, os objetivos específicos deste trabalho consistiram em: a) Avaliar, qualificar e 
caracterizar os aspectos presentes nas cinco planilhas eletrônicas. b) Identificar os riscos 
inerentes ao uso de planilha eletrônica, mais precisamente no processo de modelagem de 
projetos de investimento. c) Apresentar uma proposta de planilha eletrônica que atenda aos 
critérios exigidos de um Sistema de Suporte à Decisão, sendo capaz de elevar o grau de 
certeza acerca dos resultados apresentados.  
 
Palavras-chaves: Modelagem por meio de Planilhas Eletrônicas. Análise Econômico-
financeira. PPP – Parceria Público-Privada. Desestatização. Toma de Decisão. Heurística 
da Usabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 
 
MACEDO, Glaysson Luiz Martins, Application Modeling Spreadsheet Analysis on 

Investment in Public Concessions and Public-Private Partnership - PPP: multi-case 
study , scenario Brazil . In 2013 . 999 f . Dissertation (Master in Management) - FPL - 
Peter Leopold Foundation , Pedro Leopoldo , Minas Gerais, 2013 
 
 
This research aims to analyze the modeling process of investment projects in Public- 
Private and Public Grants through spreadsheets. Globally disseminated and used by various 
organizations, spreadsheets are present in various processes. More precisely, various 
support managers in making decision, once that the current software offers a high degree 
of flexibility, customization and combination of variables within an analytical perspective. 
It also enables the application of mathematical, statistical and automation using Visual 
Basic for Applications (VBA) in a single graphical environment and computational. 
Accepting the hypothesis that in Brazil there is a structure of economic development and a 
current necessity for investments in infrastructure and administrative management, enable 
this cycle via PPP and Concessions stand as a feasible solution on the limited financial 
resources, fiscal constraints and guidelines of treaties that suggest privatization. Studied 
five spreadsheets which encouraged the process of making decisions in the following 
areas: two for analysis of airport design; one for the construction of so-called "gray gown" 
for the industry; another one designed to evaluate a road concession; and, finally, a general 
indicated to take the examination of any project nationwide front of those investment 
opportunities present in this research. The spreadsheets were built by different companies 
and professional financiers. From variable parameters, methodologies and interference by 
the investors themselves applicants, they all aim to guide the decision of investors to 
present optimal arrangement between the amount invested and expected return. Therefore, 
the specific objectives of this work are: a) assess, qualify and characterize the present in 
five spreadsheets b) Identify the risks inherent in the use of spreadsheet, more precisely in 
the modeling process of investment projects c) Submit a proposal spreadsheet that meets 
the criteria required of a Decision Support System, being able to raise the degree of 
certainty of the results presented. 
 
 
Keywords: Modeling through Spreadsheets . Economic and financial analysis . PPP - 
Public Private Partnership. Privatization. Takes Decision. Usability Heuristics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo descreve a introdução do presente trabalho de pesquisa, apresentando 

a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a 

relevância e, por fim, a organização da dissertação. 

1.1. Tema e Contextualização da Pesquisa 
 

Até meados da década de 30, os investidores não possuíam recursos suficientes para 

promover o desenvolvimento esperado em um determinado setor, diante do grande volume 

de capital demandados para projetos de construção e manutenção de estradas, ferrovias, 

portos, aeroportos, dentre outros. Logo, o estado norteava as modificações e os 

investimentos necessários para que apenas determinadas atividades se desenvolvessem. 

Visto que havia uma orientação macroeconômica na escolha dos projetos. Atualmente, os 

papeis se inverteram, o estado detém a propriedade da área, porém não detém recursos 

tecnológicos e de técnicas avançadas de gestão, como também a eficiência capaz promover 

o equilíbrio econômico-financeiro de projetos dessa magnitude. 

No entanto, a inversão desses papeis tornou-se claro a partir da década de 90, havendo 

houve um claro movimento de entrada de capital estrangeiro na economia brasileira, 

amparado pelo controle inflacionário associado a uma considerável melhora nos 

fundamentos econômicos do país, conforme demonstrado na Tabela 1. Ao contrário de 

nações do continente Europeu e da América do Norte, onde as infraestruturas disponíveis 

já existem e já atendem às necessidades econômicas da região, o Brasil detém uma grande 

carência de infraestruturas, uma vez que as existentes estão aquém do próprio potencial 

econômico nacional e demonstram um longo caminho a ser percorrido.  
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Tabela 1: Investimento estrangeiro direto no País – Estoque (US$ em Milhões). 

Discriminação 19951/ 20001/ 20051/ 20102/ 20113/ 

Investimento Estrangeiro Direto (IED) ...  ...  ...   670 043   688 588  
     Participação no capital  41 696   103 015   162 807   587 209   589 190  
     Empréstimos intercompanhias4/ ...  ...  ...   82 834   99 398  
Memo:           
   Quantidade de declarantes5/  6 322   11 404   17 605   16 844   3 176  
   Numero de empresas de IED6/ ...  ...  ...   13 858  ...  
   Estoque IED - Participação no capital / PIB  5%  16%  18%  27%  24%  
1/ Estoque valorado pelo montante de capital social.        
2/ Estoque valorado preferencialmente por valor de mercado e, na ausência deste, por patrimônio 

líquido.  
3/ Estoque valorado preferencialmente por valor de mercado e, na ausência deste, por patrimônio 

líquido. Declaração obrigatória apenas para empresa de patrimônio líquido igual ou superior ao equivalente a 
US$100 milhões. As empresas com patrimônio líquido inferior a US$100 milhões foram valoradas a partir 
do estoque apurado no Censo ano base 2010, acrescido de fluxos do balanço de pagamentos, e incorporados 
dados do registros de capital estrangeiro (RDE-IED).       

4/ Não inclui créditos concedidos por filiais no exterior às matrizes no Brasil.    
5/ Nos Censos de 1995, 2000 e 2005, a obrigatoriedade de declaração se estendeu a várias empresas 

residentes e de um mesmo grupo econômico, no primeiro nível da cadeia de controle. Nos Censos 2010 e 
2011 estiveram obrigadas a declarar apenas as empresas com participação direta de investidor estrangeiro no 
seu capital social, ocasionando ganhos de eficiência e redução no número de declarantes.    

6/ Investidores não residentes detêm no mínimo 10% do poder de voto da empresa residente no Brasil. 
 
Fonte: Banco Central do Brasil – Censo de Capitais Estrangeiros no País – Anos base: 2010 e 2011. 
 

Contudo, foi nos últimos anos que se consolidou a atratividade do mercado brasileiro 

frente aos investidores, ora pela redução do risco soberano, ora pela simples observação de 

que o país necessita de vários investimentos nos mais diversos setores da economia, dada a 

impossibilidade governamental e a clara adoção das estratégicas de enfoque social. 

Para promoção de saldos de desenvolvimento de uma economia, resgatar 

infraestruturas degradadas, mobilidades sociais ineficientes e setores estratégicos para 

promoção de serviços básicos aos cidadãos são imprescindíveis a qualquer nação que 

deseje saltos de desenvolvimento econômico. Todavia, somente serão possíveis através de 

financiamento externo direto ou por meio de Concessões Públicas, isto é, quando o estado 

não possui poupança própria ou interesse para financiar ou gerir os projetos dessa natureza. 

Conforme Borges (2013), os investimentos em infraestrutura são cruciais para 

viabilização do crescimento econômico, tendo em vista seus reflexos positivos sobre os 

demais investimentos e sobre os outros setores da economia, culminando também na 

geração de demanda e, consequentemente, no longo prazo, da oferta. No aumento da 

produtividade e competitividade das empresas brasileiras via redução de custos. 
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Os investimentos em infraestrutura, contudo, possuem certas características que tornam 

mais difícil a decisão de executá-los, conforme indicação deste mesmo autor: 

 

a) São investimentos elevados em recursos tipicamente de ativos imobilizados 

(construção civil, máquinas e equipamentos). Isto implica altos custos fixos, 

que obrigam a permanência do investidor no empreendimento por um longo 

período de tempo. 

b) São, muitas vezes, bens públicos – no sentido de apresentarem a característica 

de não exclusividade do consumo – ou reversíveis ao poder concedente e 

monopólios naturais. Por isso, normalmente são objeto de concessão e 

regulação estatal, o que dificulta ou inviabiliza sua utilização como garantia de 

empréstimos (valem pela receita que podem gerar). 

Uma maneira de lidar com os riscos atrelados a investimentos em infraestrutura seria a 

realização de acordo entre os interessados, ou seja, identificação de um parceiro investidor 

que escolha a parceria em detrimento das demais opções contidas no mercado. Essa 

parceria, por sua vez, consistirá no mapeamento dos riscos envolvidos nos projetos 

segregando-os entre as partes (estado e investidor). Constitui, dessa maneira, uma 

Sociedade de Propósito Específico – SPE, e surge os denominados: “Project Finance”. 

O Estado através das agências reguladoras passa a exercer apenas a supervisão da 

fiscalização dos contratos firmados e o Tribunal de Contas da União – TCU, das agências 

reguladoras, conforme demonstrado por meio da Figura 1.  
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Figura 1: O Controle externo da desestatização da regulação de Serviços Públicos. 

 
Fonte: http://prezi.com/s2pc2ter281_/historico-da-atuacao-do-tcu-no-controle-da-desestatizacao-e-da-

regulacao/#share_embed, acessado em 25/04/2013. 

 

Considerando que financiamento externo direto requer por parte do Governo maior 

amplitude da máquina pública, acarretando maior custo operacional e consequentemente 

em longo prazo elevação de gastos. Eis que os investidores nacionais e até mesmo 

internacionais interessados em realizar momentaneamente a troca de papeis entre os 

agentes públicos, assumindo o risco e o bônus por um determinado período, a fim de 

garantir retornos justos e em consonância com a prática de austeridade dos contratos, 

tornando-os mais eficientes gestores do que as Esferas Públicas. 

Mais precisamente na última década, o Governo Federal brasileiro tem se posicionado 

de maneira a promover a credibilidade junto aos mercados financeiros, atraindo cada vez 

mais interessados em assumir riscos em detrimentos de retornos esperados pelo emprego 

dos recursos superavitários dos fundos, das organizações e até mesmo de investidores 

autônomos. Todavia, este trabalho não tratará as políticas adotadas pelo Governo Federal e 

suas implicações para sociedade ou mesmo para economia real (emprego e renda), mas 

sim, discursará na análise da modelagem da decisão que permeia o processo de escolha dos 

projetos de fomento da economia. 
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Projetos de investimentos podem ser analisados da perspectiva estratégica exclusiva, 

ou aqueles que vislumbram resultados superavitários econômico-financeiros, visto que os 

interesses de seus investidores é garantir compensação justa ao capital enquanto projetos 

de cunho estratégicos permitem resultados deficitários, analisaremos nesse trabalho apenas 

os que detêm interesses econômico-financeiros. 

A adoção dos institutos de origem romano-germânica e os da common law poderão ser 

observados em 1965, através da lei 4728/65, que instituiu a alienação fiduciária em 

garantia no Mercado Financeiro e de Capitais. Consequentemente, outras leis que surgiram 

vieram seguindo a mesma doutrina, como em 1976 com a Lei das S/As, a alienação 

fiduciária de imóveis (1997 – SFI) e, ultimamente, o acesso ao controle de concessionárias, 

a figura do step-in-right (2004 – PPP). Na sequência, as reformas referentes ao processo de 

privatização (1991), às licitações públicas (1993), às concessões (1995), à arbitragem 

(1996), com a promulgação do Novo Código Civil (2001), culminando com a lei das 

Parcerias Público-Privadas (2004). 

Então, para que estes investidores possam escolher entre um portfólio de possibilidades 

de investimentos existente hoje no Brasil que vão desde construção de Unidades de Saúde 

– no âmbito do SUS de um determinado município da federação até de Concessões 

Públicas de Rodovias Federais e Interestaduais, há a necessidade de se fazer estudos 

elencando o máximo de variáveis tangíveis e intangíveis possíveis, aplicando análises 

técnicas e subjetivas para correta escolha dos investidores. 

Diante da conjuntura apresentada, desenvolver e descrever um modelo capaz de elencar 

as variáveis mais importantes que devem ser observadas e sugerir aos investidores as 

ferramentas mais apropriadas para realização da análise investimento tornar-se-á um 

avanço para aqueles que buscam dominar esses modelos. Para compreender a ideia do 

problema, hoje diversas análises são feitas frente a um mesmo projeto de investimento, 

pois cada investidor elabora um estudo próprio e customizado e, por inúmeras vezes, se 

deparam com questões antes não percebidas, se comparado com outro estudo para o 

mesmo projeto de investimento. 

O presente trabalho analisou o processo pelo qual ocorre a escolha de um “Project 

Finance”, isto é, estudando as planilhas eletrônicas, caracterizando-as, descrevendo-as e 

por fim, sob à luz dos aspectos técnicos econômico-financeiro, rastreabilidade dos 

resultados aferidos, da utilização otimizada e eficiente da ferramenta e quanto a 

usabilidade. Pois, segundo Moore e Weatherford (2005), na modelagem prevalece o 
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aspecto abstrato, conforme ilustrado pela Figura 2. Possibilitando ao tomador de decisão 

uma visão holística dos fatos atinentes a esse processo. 

 

Figura 2: O processo de modelagem. 

 
Fonte: Moore e Weatherford (2005, p.29) 

 

Além disso, houve uma avaliação qualitativa de cinco planilhas eletrônicas do 

Microsoft Excel, que são tradicionalmente utilizadas para suporte ao processo decisório 

perante investimentos em Concessões Públicas e Parceria Público-Privadas. Além disso, 

são construídas a partir de solicitações de investidores às empresas de consultoria 

especializadas na construção da modelagem desses Project Finace.  

Por conseguinte, conforme Filho (2002, p186), a aplicação da análise multicriterial, em 

consonância com este trabalho, se tornaram complexas, visto que se correlacionam:  

a) Racionalidade limitada: não há curso predeterminado para a escolha da 

alternativa; haverá limites de conhecimento, e ocorrerá uma forte base de 

caráter qualitativo como critério; 

b) Incerteza: as variáveis envolvidas relacionam-se ao ambiente cultural, político, 

econômico e tecnológico; descartando, inclusive, a possibilidade de se trabalhar 

com riscos, para se trabalhar com incertezas; 

c) Multicritério: uma grande quantidade de objetivos e políticas cujo caráter 

qualitativo e quantitativo norteará a decisão dos investidores. 
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Portanto, será escolhido um projeto de investimento com a finalidade de aplicar as 

análises contempladas e de observar como elas determinam o parecer favorável ou 

desfavorável durante o processo decisório através da modelagem. 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

 

 

Uma questão relevante neste projeto de pesquisa é a de como modelar estudos de 

viabilidade econômico-financeira através de planilhas eletrônicas. Considerando projetos 

de Concessões Públicas ou Parcerias Público-Privadas, numa perspectiva de investimentos 

no mercado brasileiro.  

 

1.3. Objetivos 
 

 

Os objetivos listados nos itens a seguir estão em harmonia com foco original da 

pesquisa. 

1.3.1.  Objetivo Geral 
 

 

O objetivo geral desta dissertação é avaliar se as planilhas eletrônicas cedidas por 

empresas de consultorias – e, consequentemente, utilizadas pelos investidores no processo 

de modelagem – são capazes de apoiá-los no processo decisório e na disponibilização de 

norteamentos dos nós de decisão. A fim de que se tenha uma apropriada avaliação do 

quando, como e em qual projeto investir às Concessões Públicas e Parceria Público-

Privada. 
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1.3.2.  Objetivos Específicos 
 

 

Os objetivos específicos deste trabalho consistiram em: 

 

a) Avaliar as planilhas em termos das informações que delas podem ser obtidas; 

b) Identificar os riscos inerentes ao uso de planilha eletrônico no processo de 

modelagem de projetos de investimento. 

c) Descrever uma proposta de estrutura mínima para elaboração de uma planilha 

eletrônica que atenda os critérios exigidos de um Sistema de Suporte à Decisão. 

 

1.4. Justificativa e Relevância 
 

 

Embora inúmeros investidores utilizem, cada vez mais, as planilhas eletrônicas como 

ferramenta de modelagem para os projetos de investimentos, não se identifica a abordagem 

associada ao processo de modelagem, durante a pesquisa bibliográfica, Neste caso, seria 

necessária uma análise de investimento que houvesse uma perspectiva do investidor em 

Concessões Públicas e Parceria Público-Privada. Dessa forma, admite-se a hipótese de que 

o tema é pouco desenvolvido no meio acadêmico e carece de maiores investigações acerca 

do assunto. 

“Certamente, as planilhas são usadas por milhões de administradores para analisar 

problemas comercias. Hoje elas contêm muitas ferramentas poderosas que podem ser 

utilizadas para analisar modelos mais sofisticados e tomar decisões melhores.” (MOORE, 

2001). 

Atualmente, as planilhas são elaboradas “ad-hoc” para fins específicos e projetos que 

se apresentam oficialmente. Logo, os investidores e empresas interessadas em analisar as 

oportunidades de negócios não aprimoram o processo de construção dos modelos de 

avaliação em um menor intervalo de tempo, dependendo cada vez mais das empresas de 

consultorias para auxiliá-los no processo de modelagem e, consequentemente onerando 

decisões que podem simplesmente não serem consideradas escolhidas no processo 

decisório. 
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Logo, a proposta dessa dissertação norteará trabalhos futuros para desenvolvimento de 

competências técnicas capazes de tornar aquele que compreende, analisa, compila as 

melhoras práticas e tornar-se referência na construção, no uso das planilhas eletrônicas – 

para processo de modelagem e análises de viabilidade econômico-financeira de Novos 

Negócios junto à PPPs e Concessões Públicas. 

1.5. Organização do Trabalho 
 

O Quadro 1 apresenta a organização da dissertação em cinco capítulos, por capítulo, 

título e conteúdo. 

 

Quadro 1: Organização da Dissertação. 
 

CAPITULO TÍTULO CONTEÚDO 

1 Introdução 
Contextualização; definição do tema e problema da pesquisa; 
justificativa e relevância; objetivos geral e específico e organização 
da dissertação. 

2 
Contextualização 

do Tema 

Processo de Desestatização pós 1989 - PND (Plano Nacional de 
Desestatização); Escopo dos Projetos de Investimentos denominados 
“Project Finance”; 

3 
Revisão da 

Literatura 

Processo de Tomada de Decisão; Mitigação do risco via 
modelagem; Sistemas de Informações Gerenciais para Suporte a 
Decisão; Análises Econômico-financeiras; Heurística da 
Usabilidade; 

4 Metodologia Descrição da metodologia adotada na Dissertação. 

5 Análise dos Dados 
Descrição do processo de análise de Investimento em PPP e 
Concessões Públicas; Métodos; Variáveis; Identificação de Erros e 
Falhas; Aplicação de heurística da usabilidade; 

6 
Conclusões e 

Recomendações 

Conclusões abstraídas da pesquisa quanto às análises dos multicasos 
sob perspectiva da  metodologia em consonância com o referencial 
teórico, atendendo os objetivos específicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



24 
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 
 

Este capítulo tem como objetivo descrever o contexto ao qual se encontra inserido o 

tema central da dissertação, por meio da descrição do ambiente, especificidades do 

processo licitatório para concessões e Parceria Público-Privadas vistas pelos autores 

citados como uma oportunidade de se desatar os nós da economia brasileira. 

2.1. Processo de Desestatização pós 1989 – PND (Plano Nacional de 
Desestatização) 

 

O desprendimento do modelo de crescimento fundamentado pela intervenção Estatal 

manifestou no seu esgotamento na década de 70. Assim, as políticas instituídas não 

apresentavam resultados satisfatórios para legitimar a aplicabilidade permanente desse 

modelo intervencionista, como por exemplo, as baixas taxas de crescimento associadas a 

altas taxas de inflação – situação denominada como fenômeno da stagflation, baixa taxa de 

crescimento com processo inflacionário (KON, 1999). 

As economias desenvolvidas passaram a se preocupar com o comportamento 

deficitário apresentado. Então, no ano de 1975, emergiu-se um relatório denominado “The 

Crisis of Democracy
1
”, no qual explanava as preocupações referentes ao rumo que tomaria 

a economia capitalista. Nele discutia-se o desígnio da continuidade de transferências dos 

recursos ao setor social e, elevando cada vez mais o déficit Estatal, sugeriria que este 

mesmo Estado liberasse as amarras da responsabilidade com os compromissos 

reivindicados pelo clamor público, em prol da promoção do bem estar social.  

Deste modo, culminou-se numa crescente oneração das contas públicas e um 

desequilíbrio orçamentário. Obviamente, a funcionalidade do Estado tem como premissa 

responsabilidade social, no entanto a sua degradação tende a provocar distúrbios ainda 

maiores, resultando na deterioração de uma coletividade social. 

                                                 
1 “Este relatório foi elaborado para atender a encomenda de uma missão trilateral formada por cidadãos 
representantes do Japão, dos EUA e da Europa Ocidental e que reunia textos elaborados por Juji Watanuki, 
Samuel P. Huntington e J. Crozier que, respectivamente, tratavam dos problemas por que passavam suas 
democracias (Huntington, 1975). As recomendações deste relatório foram objeto da crítica de Claus Offe, 
que atribui ao seu conteúdo o estatuto de uma teoria neoconservadora sobre a crise que se manifestava nos 
anos 70, postulando que as perturbações do capitalismo se originam de erros de construção do próprio 
sistema , sugerindo que a aplicação das terapias recomendadas pelo relatório, além de não resolverem o 
problema, atuariam no sentido de agravá-lo.” (Kon, 1999) 
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Em contrapartida, isso encerrou gerando grande expansão das dívidas do setor público. 

Logo, foi realizada em profusão a desmobilização do setor produtivo estatal e dos serviços 

públicos, como forma de gerar receitas necessárias para servir de abatimento de parcela do 

endividamento público. 

 
Em 1979, com a eleição de Margaret Thatcher, a Inglaterra conquista a primazia 
de ser o primeiro país desenvolvido a aplicar o programa neoliberal. Destacam-
se a partir daí uma série de experiências na configuração da supremacia da onda 
neoliberal, como os Estados Unidos de Ronald Reagan, que ganha a Presidência 
em 1980, a Alemanha em 1982, a Dinamarca em 1983 e, na seqüência, quase 
todos os outros países nórdicos. Austrália e Nova Zelândia, do outro lado do 
mundo, adotam fervorosamente o princípio neoliberais voltados a desmontar o 
chamado “Estado de bem-estar social”, que, segundo as conclusões contidas no 
relatório The Crisis of Democracy, conduziu a maioria das democracias 
ocidentais à situação de ingovernabilidade. Segundo Perry Anderson, a Nova 
Zelândia foi provavelmente a experiência mais extremada do desmonte do 
Estado de bem-estar social, superando os resultados obtidos pela “dama de 
ferro”, Margaret Thatcher, na Inglaterra. Não se pode deixar de citar que as 
nações do Leste Europeu, após a desarticulação do “socialismo real” ao longo do 
período de 1989 a 1991, também adotaram com firmeza a prática das chamadas 
políticas neoliberais. (KON, 1999, p.170 e 171) 
 
 

Como pode ser observada, a ideia da privatização permanece ao longo da década de 80. 

O Brasil, depois de um ciclo importante de expansão do setor produtivo estatal, assistiu o 

esgotamento do modelo de industrialização nacional: a adoção de medidas de 

desestatização.  

Em função disso, o desmonte do Estado transcorreu ao longo dos anos 90, 

fortalecido pelas ideias de transferência de ativos públicos para o setor privado, como 

forma de estabelecer um novo condutor do desenvolvimento econômico e social. Ao 

Estado, coube um espaço (tarefa, norte, papel) regulador, voltado para o estímulo da 

competição e da eficiência dos mercados, bem como uma variável importante adotada no 

ajuste fiscal. 

O Brasil possui, desde 1990, um modelo econômico que se diferencia profundamente 

do determinado entre as décadas de 1930 e de 1970. Ao invés da defesa da produção e do 

emprego nacional, privilegia-se a promoção da integração do sistema produtivo nacional à 

economia mundial.  

Portanto, o padrão de intervenção estatal perdeu grande parte de sua funcionalidade. 

Diante da competitividade, enquanto segmentos do setor público desapareceram, outros 

foram privatizados, concedidos, terceirizados e reformulados. Em grande medida, a ênfase 

na reforma do Estado foi provocada pelo recente avanço hegemônico da ideologia liberal. 
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A partir da difusão da concepção de que o aparto estatal impediria a inovação tecnológica, 

sendo ineficiente na alocação dos recursos na economia e na promoção da redução do 

déficit fiscal. Em síntese, estabeleceu-se uma interpretação equivocada de que o padrão de 

intervenção estatal anterior impedia a modernização e a eficiência econômica. 

Na América Latina, poucos países já registravam desde 1980 algumas experiências de 

desestatização, como no caso do Chile e México. Contudo, foi a partir do Consenso de 

Washington, ao final dos anos 80, quando as teses liberais tornaram-se hegemônicas na 

América do Sul, onde o programa ampliado de privatização do setor produtivo estatal e dos 

serviços públicos ganhou grande importância. (KON, 1999). 

A transferência de parte significativa dos ativos do setor público para a iniciativa 

privada seguiu, de alguma forma, três objetivos básicos: 

 

a) O primeiro objetivo esteve associado à constituição de um novo modelo 

econômico, em que o Estado tenha um papel mínimo na atividade econômica. 

Assim, caberia ao setor privado exercer plenamente suas funções, sendo o 

norteador da dinâmica econômica, conduzindo o investimento ao estágio 

superior.  

b) O segundo objetivo ganhou importância com o desenvolvimento do papel do 

Estado na função de regulação da concorrência privada, e teve, ainda, 

participação focada e reforçada nas áreas sociais: como educação e saúde. 

Logo, a redução do tamanho do Estado na economia ocorreu concomitante a 

realização de reformas administrativa, previdenciária e tributária, além de 

representar um rearranjo do setor público.  

c) O terceiro objetivo representou parte de uma estratégia geral (unânime, comum, 

universal) de combate à inflação. Como o modelo de estabilização monetária 

caçado esteve vinculado à constituição de uma âncora cambial2, houve a 

imposição de taxas de juros elevadas para atrair o ingresso e manutenção. E, 

                                                 
2 Instrumento de política econômica utilizando para estabilizar o valor de uma moeda fixando o seu valor na 
taxa cambial. O instrumento é empregado nos casos de inflação acelerada ou de hiperinflação, em conjunto 
com outras políticas (congelamento de preços, p.e.), para estabilizar os preços e as desvalorizações da moeda. 
A âncora cambial pode ser acompanhada por uma política de conversibilidade total ou parcial. A adoção 
desse mecanismo exige, no entanto, que o país disponha de reservas suficientes e de um balanço de 
pagamentos sob controle para evitar o jogo especulativo em torno de uma futura desvalorização do câmbio. 
(Sandroni, 2000). 
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por tempo necessário de reservas em moedas fortes, foi empregado, neste caso, 

o dólar americano. (KON, 1999). 

 

Dentro dessa perspectiva, o ano de 1990 marcou uma forte ruptura no padrão de 

intervenção do Estado na economia brasileira. Com a vitória de Fernando Collor nas 

eleições de 1989, não apenas as medidas estabelecidas pelo Consenso de Washington 

passaram a ser instituídas no Brasil, como foi constituído um novo modelo econômico. 

A retomada do pensamento liberal pelos países da América Latina foi propiciada em 

detrimento de um encontro realizado em novembro de 1989 em Washington, reunindo 

personalidades do governo dos EUA, do Fundo Monetário Internacional, do Banco 

Mundial e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), absorvidos e 

especializados nos problemas vigentes. Batizado, formalmente, de “Latin American 

Adjustment: How Mush Has Happened” e, informalmente, de “Consenso de Washington”. 

(KON, 1999). 

O Consenso de Washington baseia-se na formulação de políticas macroeconômicas a 

fim de proporcionar a solvência do estado, obstante a responsabilidade social caracterizada 

pela própria natureza do Estado. A ênfase na revisão do papel do Estado abrangeu, além da 

realização das reformas administrativa, tributária e previdenciária, a preocupação com a 

promoção de um intenso programa de privatização. 

As resoluções oriundas desse Consenso têm como estrutura a indicação de dez áreas, 

conhecidas também como “dez pontos”; a) disciplina fiscal; b) priorização dos gastos 

públicos; c) reforma tributária; d) liberalização financeira; e) regime cambial; f) 

liberalização comercial; g) investimento direto estrangeiro; h) privatização; i) 

desregulação; j) propriedade intelectual. (KON, 1999). 

O Brasil lidou com uma mudança substancial a partir da aprovação do Programa 

Nacional de Desestatização em 1990 (Lei 8.031/90, que foi revogada em 97 pela Lei 

9.491-97 juntamente com o Decreto 2.594-98), com o Governo Collor. A partir de então, a 

desmobilização do setor público assume um papel central na agenda governamental, sendo 

instrumento-chave do processo de ajuste fiscal.  

Neste ano de 1990, o BNDES privatizou dezesseis empresas controladas e outrora 

inadimplentes com o Banco. O sucesso das primeiras privatizações no âmbito do BNDES 

estimulou o governo federal a instituir o Programa Nacional de Desestatização – PND, 

estendendo a privatização para o âmbito federal. Desde 1990, por delegação do governo 
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federal, o BNDES é o gestor do Fundo Nacional de Desestatização – FND, depositário 

legal das ações das empresas incluídas no PND. 

O programa de privatização constituiu uma das mais significativas reformas em curso 

no Brasil. Engloba e outorga concessões ao setor privado a venda de indústrias e de 

empresas de serviço público pertencentes aos governos federal, estadual e municipal. 

Fazem parte de uma profunda transformação institucional que visa a redução do déficit 

público, a criação de novas oportunidades de investimento, o incentivo à competição e o 

fortalecimento do mercado acionário. Nessa nova dimensão, o papel do Estado não é mais 

o de produtor de bens e serviços e sim o de regulador das concessões de serviços públicos, 

através das novas agências reguladoras. 

A privatização transformou-se em imperativo do modelo econômico adotado em 1990, 

quando a geração de receitas públicas adicionais, tornando-se necessária para abater parte 

do endividamento produzido por juros expressivos, enquanto sustentáculo da estabilidade 

monetária. Ao mesmo tempo, a aposta governamental na tese da atração de investimentos 

tecnológicos, amplamente difundidos neste contexto, influenciou a decisão de atrair 

empresas transnacionais com o objetivo de elevar o investimento. Sendo assim, a 

privatização de importantes empresas estatais um passo fundamental no curso do processo 

de desnacionalização econômica iniciada nos anos 90.  
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2.2. Escopo dos Projetos de Investimentos denominados “Project Finance” 
 

 

Parcerias público-privadas consistem de relações entre Administração Pública e a 

iniciativa privada, com a função de viabilizar atividades cujo Estado é o responsável. Essas 

por sua vez, são regidas pela Lei nº 11.079/04 (Lei federal de PPP) que rege o seguinte: 

 

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. 
§ 1º - Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 
envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 
§ 2º - Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 
execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 
§ 3º - Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 
entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata 
a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

 

Segundo Michael Gartenkraut , que para conseguir o desenvolvimento em infraestrutura 

deve o ente público buscar novos parceiros privados, isto, pois, “não existem recursos nos 

orçamentos públicos para enfrentar esse tipo de desafio numérico.” 

Conforme Carlos Ari Sundfeld, a idéia do que seria a PPP teve início na década de 90 

com o programa de Reforma do Estado, mais precisamente, no período de presidência de 

Fernando Henrique Cardoso. Nesta ocasião, ocorreram privatizações de empresas estatais, 

serviços públicos foram flexibilizados, além, da diminuição do monopólio estatal. Todavia, 

só a partir de 2002, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, e, 

posteriormente, a de Luiz Inácio Lula da Silva, é que as PPPs passaram a ganhar força, 

vide relação de contextualidade e alocação necessária de capital sintetizado por meio da 

Figura 3. 
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Figura 3: Contexto aplicáveis à Concessão. 

 
Fonte: Ribeiro, Maurício Portugal; Desenvolvimento de Parceria Público-Privadas, DF, 2008. 

 

Logo, as PPP surgiram diante da necessidade de se atrair investimentos privados para 

projetos públicos cujo principal problema seria a execução e administração exclusiva de 

órgãos públicos, em curto prazo e da impossibilidade de o Estado executar com seus 

recursos próprios, sendo a maior parte desses projetos relacionados a setores de 

infraestrutura e, de acordo com esta necessidade existente, foi criada a Lei Federal de PPP, 

Lei 11.079/04. 

As PPPs objetivam a transferência de atribuições então específicas e exclusivas do 

Estado ao parceiro privado, conforme demonstrado pela Figura 4. 
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Figura 4: Transferência de Atribuições. 

 

Fonte: Adaptada de Maurício Portugal Ribeiro, Desenvolvimento de Parceria Público-Privadas, DF, 

2008. 

 

Por meio deste novo instrumento o Estado se utiliza de uma forma de financiamento 

para o caso de infraestruturas que não possam ser amortizadas apenas com tarifas. Ao 

invés de utilizar empréstimos com instituições financeiras para obter recursos, o Estado se 

utiliza de contratos com empresas privadas que tenham interesse de financiar as obras e/ou 

prestar os serviços contratados. No caso de a tarifação não cobrir os gastos, as chamadas 

concessões patrocinadas, ou no caso em que não há tarifação, as chamadas concessões 

administrativas, o Estado pagará pelo montante financiado pela empresa privada dentro do 

prazo de vigência do contrato e apenas depois de disponibilizado o serviço. 

Desta forma, não serão considerados PPP os contratos de concessão regidos 

exclusivamente pela Lei de Concessões, as concessões comuns, cuja remuneração dos 

agentes concessionários de serviços ou obras públicas for exclusivamente advinda das 

tarifas cobradas dos usuários e por quaisquer outras receitas alternativas previstas 

legalmente e contratualmente. 

Nesse âmbito, é importante salientar a questão da remuneração do parceiro privado, 

sendo este o principal ponto que distingue os contratos de PPP e os de concessão comum. 

Nos contratos de concessão comum o concessionário se remunera das tarifas arrecadadas 

dos usuários após a entrega do serviço ou obra, nas PPP a remuneração do concessionário 

será executada, parcial ou integralmente, pela Administração Pública.  
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Nos termos do artigo 1º da Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, essa forma de 

contratação pode ser realizada por todos os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e poderá ser utilizada pela Administração Pública direta, por suas 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista ou por 

suas demais entidades em que figure como controladora direta ou indireta. 

A Lei de PPP cita ainda que nas contratações públicas a Administração Pública poderá 

participar financeiramente do custeio do serviço público; remunerar financeiramente o 

parceiro privado de acordo com o seu desempenho; dividir com o parceiro privado os 

riscos do projeto; e oferecer garantias ao parceiro privado com o intuito de garantir o 

pagamento de sua remuneração. 

Para os projetos cujo valor do contrato seja menor que R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais) não é permitida a contratação de parcerias público-privadas e/ou quando 

o período de prestação dos serviços for menor que cinco anos ou maior que trinta e cinco 

anos, assim como para as contratações que sejam apenas de fornecimento de mão de obra 

e/ou fornecimento e/ou instalação de equipamentos da execução de obra pública.   

Além disso, se faz necessário saber que os contratos de parceria público-privados 

sejam executados por sociedades de propósito específico, conhecidas como “SPE”. Estas 

constituídas pelos licitantes vencedores das concorrências que serão promovidas com a 

finalidade de tornar mais transparentes os resultados do parceiro privado, a fim de 

possibilitar o acompanhamento constante da situação econômico-financeira da sociedade e 

ainda para facilitar a fiscalização da parceria por parte da Administração. Por fim, cabe 

salientar que diversos Estados e Municípios têm editado suas próprias regulamentações 

sobre PPP.  

Tais regulamentações estaduais e municipais são referentes às PPP realizadas pelas 

entidades da respectiva Administração Pública, de acordo com o estabelecido pela Lei 

Federal de PPP, Lei 11.079/04,. Estas podem ainda criar Conselhos Gestores de PPP, 

responsáveis pela aprovação e acompanhamento dos projetos desenvolvidos pela 

respectiva Administração Pública. 

De acordo com Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, a Lei Federal n° 11.079/2004 não 

traz um conceito sobre o que seria a Parceria Público-Privada. Segundo ela, a lei apenas 

apresenta as duas modalidades desta parceria. Ou seja, “a parceria público-privada é o 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa” 

(artigo 2º) 21.  
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Através do § 1° e § 2º, juntamente ao artigo 2º da lei, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO 

elabora seu conceito de Parceria Público-Privada: 

(...) a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que tem 
por objeto: (a) a execução de serviço público precedido ou não de obra pública, 
remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do 
parceiro público, ou (b) a prestação de serviço de que a Administração Pública 
seja a usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e 
instalação de bens, mediante contraprestação do parceiro público. (grifos do 
autor)  
 

Paulo Modesto, por sua vez, conceitua a PPP partindo de seus aspectos diferenciados, que 

são características das duas modalidades de contratação administrativa:  

(...) contrato administrativo de longo prazo, celebrado em regime de 
compartilhamento de riscos, remunerado após a efetiva oferta de obra ou serviço 
pelo parceiro privado, responsável pelo investimento, construção, operação ou 
manutenção da obra ou do serviço, em contrapartida a garantias de rentabilidade 
e exploração econômica assegurada pelo Poder Público23. (grifos do autor) 

2.2.1.  Concessão Patrocinada 
 

A concessão patrocinada diz respeito à concessão de serviços públicos de acordo com a 

Lei de Concessões, no entanto, será considerada quando houver, além da tarifa cobrada dos 

usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, de 

acordo com a Lei Federal n° 11.079/04. 

Os contratos de concessão patrocinada, assim como nas concessões comuns, terão por 

objeto serviços públicos econômicos, tarifados, titularizados por um dos entes da 

federação, mas suscetíveis de exploração pela iniciativa privada mediante delegação (art. 

175 da Constituição Federal). Entretanto, diferentemente do que ocorre nos contratos de 

concessão, a concessão patrocinada terá por objeto serviços públicos econômicos ditos não 

autossustentáveis, Aplicando, de forma subordinada e genérica, as regras da Lei Federal n° 

8.987/95 (Lei das Concessões) e Lei Federal n° 9.074/95 (estabelece normas para outorga e 

prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos) 

Assim, esta modalidade poderá ser utilizada nos casos em que a contrapartida obtida 

pela cobrança de tarifa dos usuários não se faz suficiente para remunerar integralmente os 

investimentos a serem feitos e/ou os serviços a serem prestados pelo parceiro privado, 

desta forma a Administração Pública poderá optar por complementar os recursos 

necessários para viabilizar o serviço, empreendimento ou obra.  

Existem ainda situações em que a cobrança de tarifas poderá ser considerada suficiente, 

porém, para que o usuário não seja onerado altas tarifas, a Administração Pública poderá 
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optar por instituir um limite para o valor da tarifa e oferecer uma contraprestação ao 

parceiro-privado.  

A partir disso vemos que em condições normais, para viabilizar uma concessão 

particular, seria necessário antever em contrato uma tarifa de valor elevado que fosse 

suficiente para amortizar os investimentos realizados para criação e manutenção da 

infraestrutura, assim como para remunerar o capital e o trabalho do investidor privado ao 

longo do prazo de execução do contrato. O valor das tarifas a serem cobradas dos usuários, 

poderá ser muito elevado, reduzindo a faixa social de usuários com acesso a determinados 

serviços ou reduzindo a possibilidade de sua fruição. Isso é claramente visto em serviços 

como saneamento básico e até mesmo nos serviços de transporte coletivo. Estes poderiam 

ser casos em que a acessibilidade ao serviço só poderá ser implementada com a utilização 

de algum tipo de subsídio. 

Este cenário seria propício à celebração de uma concessão patrocinada, pois o déficit 

oriundo da insuficiência da receita tarifária seria suprido pelo Poder Público. A Lei Federal 

n° 8.987/1995, já previa em seu artigo 35 a possibilidade de contraprestação pelo Poder 

Público, no entanto, necessitava de regulamentação específica para ser implementada esta 

contraprestação. Com a edição da Lei de PPP, foi prevista esta contraprestação, sem haver 

a necessidade de previsão legal, por autorizá-la desde logo (§1° do artigo 2°). 

Para Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, mesmo que não previsto expressamente na Lei 

das PPPs, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado para a 

realização de serviços públicos deverá ser realizada nas situações que este não consiga 

sustentar-se economicamente apenas com a cobrança das tarifas aos usuários. 

Bem a propósito, argumenta Fernando Vernalha Guimarães: 

O modelo pressupõe assim ajustes em que a receita tarifária com outras fontes de 
financiamento não se mostram suficientes a produzir um projeto auto-sustentável 
(concretamente-delineado), havendo daí a necessidade de complementar as 
receitas do concessionário a partir da participação (pela adição de recursos 
públicos) do Poder Público no seu financiamento. Há hipóteses em que um 
projeto de concessão, considerando-se todas as fontes de financiamentos viáveis 
(receita tarifária em patamar módico, receitas alternativas e acessórias) assim 
como prazos-limites a propiciar o retorno do investimento + o lucro do 
concessionário, afigura-se economicamente inviável. Há insuficiência das fontes 
de financiamento do serviço público. A hipótese de adicionar contraprestação do 
Poder Público consiste assim num modo de viabilizar a execução de projetos 
nesta condição. (grifos do autor) 

 
Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira afirma que os subsídios repassados pelo ente público 

podem chegar a 70% da remuneração do parceiro privado. Mas, conforme o §3° do artigo 
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10 da Lei das PPP’s, caso venha ultrapassar este percentual, deverá ter a autorização 

legislativa específica. 

Esta remuneração feita pelo parceiro público pode ser em dinheiro, bem como, ordem 

bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da Administração 

Pública, outorga de direitos sobre bem dominicais, além de outros meios admitidos em lei 

(§1° do artigo 2° e artigo 6° da Lei Federal n° 11.079/04). 

Por fim, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira menciona que na concessão comum a 

remuneração por subsídios feita pela Administração Pública é possível, mas, não é 

obrigatória. Já no caso da concessão patrocinada, “o subsídio é parcial e obrigatório (...)” 

O sistema de remuneração previsto para as concessões patrocinadas é um sistema misto 

de retribuição: contraprestação pecuniária da Administração Pública somado às tarifas 

arrecadadas diretamente dos usuários dos serviços e, se for o caso, receitas acessórias e 

complementares à concessão. 

Com relação à contraprestação, é importante salientar que o artigo 6º da Lei Federal de 

PPP, Lei 11.079/04, aponta os meios que poderão ser utilizados pela Administração 

Pública para o pagamento da contraprestação nos contratos de PPP; no entanto, essa 

relação ocorre na medida em que o inciso V do referido artigo aponta que a 

contraprestação da Administração Pública nos contratos de PPP se realize por outros meios 

admitidos em lei.  

O conteúdo do contrato de parceria público-privada deve conter também as formas de 

remuneração e de atualização dos valores contratuais, onde devem ser previstos os 

reajustes e seus índices, a correção monetária e eventuais revisões, conforme estabelece o 

inciso IV do artigo 5º da Lei nº 11.079/04. O parágrafo primeiro do mesmo artigo 

determina a aplicação de cláusulas de atualização. 

A Lei nº 11079/04, não dispõe sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

porém, como bem observa Maria Di Pietro, não há como negar às partes a observância 

desse direito. Na concessão patrocinada, esse direito advém da aplicação subsidiária dos 

artigos 9º e 10 da Lei nº 8.987/95. Na concessão administrativa não há disposição expressa 

nem aplicação subsidiária da Lei nº 8.987/95. Mas o direito ao equilíbrio econômico-

financeiro resulta da aplicação de princípios como o da equidade, da razoabilidade, da 

continuidade e da indisponibilidade do interesse público. 
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Todas as condições referentes à contraprestação deverão constar detalhadamente no 

contrato de concessão, dentre as quais cabe destacar a necessidade de expressa menção do 

valor devido e de sua forma e periodicidade de pagamento. 

O pagamento da contraprestação será realizado apenas quando houver a 

disponibilização do serviço pelo concessionário, cabendo ressaltar ainda que, em algumas 

situações, o pagamento da contraprestação poderá ocorrer de forma parcial, com base na 

parcela fruível do serviço (artigo 7º e parágrafo único, da Lei Federal de PPP, Lei 

11.079/04). 

O valor da contraprestação que deverá ser paga ao concessionário poderá ser variável, 

de acordo com o seu desempenho e resultado, sendo este avaliado através de parâmetros 

que deverão estar no contrato de modo claramente descrito com vias de assegurar a 

qualidade dos serviços prestados. 

No que se refere tendo em vista que, no contrato de concessão patrocinada, a 

remuneração do concessionário é composta, mesmo que em parte, pela cobrança de tarifa 

diretamente dos usuários, impõe-se que a gestão comercial da concessão fique sob a 

responsabilidade do concessionário. 

2.2.2. Concessão Administrativa  
 

Com relação à concessão administrativa, ao contrário da concessão patrocinada, não há 

semelhança da tradicional concessão de serviço público. A Lei Federal de PPP, Lei nº 

8.987/95, diz que os contratos de concessão administrativa como contratos de prestação de 

serviços nos quais a Administração Pública, na qualidade de usuária direta ou indireta, 

assume a responsabilidade do seu pagamento. 

Nos casos em que os serviços poderão ser concedidos por meio de um contrato de 

concessão administrativa, cabe ressaltar que tal forma de contratação poderá ocorrer 

quando a cobrança de tarifas se fizer inviável econômica ou socialmente, de acordo com a 

decisão política a ser verificada e fundamentalmente tomada pelo Estado, ou juridicamente 

vedada, como a cobrança pela saúde ou educação pública (artigos 196 e 206, IV da 

Constituição Federal), ou porque o único usuário do serviço a ser prestado é o próprio 

Estado.  

Assim, por envolver serviços economicamente inviáveis através dos regimes 

tradicionais de contratação, a diferença entre esses dois institutos está fundamentalmente 
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no fato de que na concessão administrativa, por razões técnicas, políticas ou econômicas, 

não é possível efetuar a cobrança de qualquer tarifa diretamente dos usuários, sendo a 

Administração Pública contratante responsável pelo pagamento da contraprestação dos 

serviços prestados. 

A remuneração do concessionário nos contratos de concessão administrativa é o ponto 

de distinção entre os modelos de contratação da concessão comum e da concessão 

patrocinada, visto que a inexistência de relação direta com os usuários dos serviços, o que 

decorre, dentre outros, do fato de o concessionário não efetuar cobrança de tarifas em razão 

da prestação do serviço. 

Já na concessão administrativa, a remuneração do concessionário é unicamente 

realizada pela Administração Pública na forma de contraprestação. 

Da mesma forma como ocorre na concessão patrocinada, o pagamento da remuneração 

será realizado apenas quando o serviço for disponibilizado pelo parceiro privado, de 

acordo com a Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04,, e a remuneração poderá ser variável em 

função do desempenho do parceiro privado, conforme metas, padrões de qualidade e 

disponibilidade constantes no contrato. 

Nos termos dos incisos I, II e III, do § 2º, do art. 5º da Lei das PPPs: (i) os requisitos e 

condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle da sociedade de 

propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua 

reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se 

aplicando neste caso as exigências previstas no inciso I do parágrafo único do art. 27 da 

Lei nº 8.987/95; (ii) cláusulas prevendo a emissão de empenho em nome dos financiadores 

do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública; e (iii) a 

legitimidade e dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção 

antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais 

garantidores de PPPs. 

Conforme mencionado e adotado nos artigos 22 e 28 da própria Lei nº 11.079/04., para 

esta modalidade contratação não é necessário estabelecer vínculo entre o concessionário e 

os usuários, mas exclusivamente entre o concessionário e a Administração Pública, sendo 

esta usuária direta ou indireta dos serviços.  

Assim, a Administração Pública é quem irá manter relação com os usuários, sendo dela 

a responsabilidade de estabelecer, garantir e exigir os direitos e obrigações desses usuários, 

conforme legislação vigente. Contudo, isso não faz com que o concessionário se exima da 



38 
 

responsabilidade de prestar adequadamente os serviços, nos termos das leis e normas 

regulamentares aplicáveis. 

É importante deixar claro que, não obstante a Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, não 

tenha disposto expressamente acerca da ausência de relação direta entre o concessionário e 

o usuário, faz se entender que essa foi a intenção do legislador ao instituir esse novo 

modelo de contratação. Cabe ainda dizer que, nos casos em que uma modelagem na qual a 

remuneração é realizada totalmente pela Administração Pública, o parceiro privado será 

responsável pela gestão comercial da concessão. 

Algumas características das parcerias público-privadas, mesmo sendo comuns em 

relação à concessão patrocinada e à concessão administrativa, serão examinadas por se 

distinguirem do modelo aplicável à concessão comum tratada na Lei de Concessões, Lei nº 

8.987/95. 

Conforme consta na Lei Federal nº 11.079/04 , os contratos de PPP são, em sua 

maioria, contratos de longo prazo e que envolvem altos valores e possuem a viabilidade e a 

manutenção das contratações realizadas de acordo com a modelagem da parceria público-

privada dependendo, primordialmente, dos recursos públicos providos da contraprestação 

paga pela Administração Pública. Assim é possível afirmar que os contratos de parceria 

público-privada, para serem viáveis e sustentáveis, dependem da previsão de garantias de 

pagamento nas datas estabelecidas e ininterruptos. 

A Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04,, com vistas à subsidiar as garantias de pagamento 

para o sucesso das PPP, diferentemente do modelo da concessão comum, prevê a 

possibilidade de se exigir da Administração Pública a concessão de garantia em favor do 

particular a fim de assegurar o pagamento da contraprestação pecuniária conforme previsto 

em contrato.  

O artigo 8º da Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, esclarece que as obrigações 

pecuniárias contraídas pela Administração Púbica em contrato de PPP serão garantidas 

mediante o seguinte: 

 
Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em 
contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: 
I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal; 
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não 
sejam controladas pelo Poder Público; 
IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras 
que não sejam controladas pelo Poder Público; 
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V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa 
finalidade; 
VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

 
 

Além das garantias de pagamento ao concessionário, a Lei Federal de PPP, Lei 

11.079/04, prevê outros pontos em favor dos financiadores dos projetos de PPP. Um deles 

é o direito de a SPE ofertar como garantia adicional ao financiador parte dos recebíveis, 

reduzindo o risco de crédito, direito esse já conferido aos financiadores nos contratos de 

concessão comum. A Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, prevê ainda o direito de os 

financiadores assumirem o controle da SPE em caso de inadimplência, sendo ela já 

constatada ou iminente, com o objetivo de promover sua reestruturação financeira e 

assegurando a continuidade da prestação dos serviços.  

O direito de assunção do controle da SPE pelo financiador é de extrema importância 

quando as perspectivas de receita do projeto constituem o lastro principal nos contratos de 

financiamento; através desse mecanismo, o financiador poderá se resguardar contra o risco 

de ineficiência ou deficiência da gestão da SPE, evitando a sua falência ou a rescisão do 

contrato em função da inadimplência. 

Além disso, os contratos de PPP poderão conter cláusula prevendo a possibilidade de 

os financiadores empenharem, diretamente, o valor da contraprestação pecuniária devida 

pela Administração Pública e receberem indenizações por extinção antecipada do contrato. 

Assim como os pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de 

parcerias público-privadas. 

Paulo Modesto, por sua vez, conceitua a PPP partindo de seus aspectos 

diferenciados, que são características das duas modalidades de contratação 

administrativa:  

(...) contrato administrativo de longo prazo, celebrado em regime de 
compartilhamento de riscos, remunerado após a efetiva oferta de obra ou serviço 
pelo parceiro privado, responsável pelo investimento, construção, operação ou 
manutenção da obra ou do serviço, em contrapartida a garantias de rentabilidade 
e exploração econômica assegurada pelo Poder Público. 

 

Diferentemente dos contratos de concessão comuns, nos quais os riscos relacionados à 

concessão são geralmente alocados em sua totalidade ao concessionário, nas parcerias 

público-privadas, para ambos os tipos de contratos de concessão patrocinada e 

administrativa, os riscos são compartilhados entre a Administração Pública e o parceiro 
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privado, devendo o contrato de PPP identificar qual das partes e em que proporção cada 

risco será suportado. 

Verificando que ao se tratar dos riscos do negócio, é cabível à Administração Pública a 

opção por compartilhá-los ou não com o parceiro privado, observando-se atentamente as 

principais leis norteadoras dos contratos de Concessões e PPP, conforme Figura 5.  

 

Figura 5: Síntese das principais leis norteadoras dos contratos de Concessões e PPP. 

 
Fonte: Maurício Portugal Ribeiro, Desenvolvimento de Parceria Público-Privadas, DF, 2008. 

 

Sabendo que os contratos de parceria público-privada envolvem uma contrapartida 

pecuniária por parte da Administração Pública, a Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, 

estabelece um limite de endividamento público à entidade contratante, com a finalidade de 

evitar o comprometimento do orçamento público de maneira desmedida. 

De acordo com o artigo 28 da Lei federal de PPP, Lei nº 12.024/09, os entes federados 

que comprometerem mais de 3%  de sua Receita Corrente Líquida com contratos de PPP, 

não mais receberão garantias ou transferências voluntárias da União, conforme transcrição 

abaixo: 

Art. 28. A União não poderá conceder garantia e realizar transferência voluntária 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter 
continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes 
tiver excedido, no ano anterior, a 3% (três por cento) da receita corrente líquida 
do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 
subsequentes excederem a 3% (três por cento) da receita corrente líquida 
projetada para os respectivos exercícios. (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 
2009) 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem 
empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão 
encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente 
à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput 
deste artigo. 
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§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as 
despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração 
pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. (Redação dada 
pela Lei nº 12.024, de 2009). 
 
 

Com isso, fica explícito que o limite imposto pela Lei Federal de PPP não impede a 

celebração de contratos de parceria público-privada, mas impede que o Estado realize 

transferências voluntárias e conceda garantias ao ente que ultrapassar os limites 

estabelecidos. 

Além dos requisitos exigidos legislação municipal ou estadual existentes nos casos em 

que se fizer necessária, a instauração do procedimento licitatório para a contratação de uma 

PPP estará condicionada, aos seguintes fatores: 

• O atendimento aos requisitos orçamentários:  

o A contratação de parcerias público-privadas, em qualquer de suas 

formas, implica investimento de recursos públicos, a legislação 

aplicável condicionou a sua formalização ao atendimento de alguns 

requisitos orçamentários e financeiros, visando identificar a 

disponibilidade de recursos para o pagamento das despesas geradas por 

estes, assim como o impacto dessas despesas no orçamento. 

o Um dos requisitos exigidos pela legislação é a existência de autorização, 

expedida pela autoridade competente do órgão contratante, 

fundamentada em estudo técnico capaz de demonstrar: 

� A conveniência e oportunidade da contratação, mediante 

identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de 

parceria público-privada, isto é, a motivação que levou à escolha 

da PPP e de uma de suas modalidades, concessão patrocinada ou 

administrativa; 

� Que as despesas criadas ou aumentadas com a contratação da 

PPP não terão efeito nas metas de resultados fiscais previstas, 

devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 

redução permanente de despesa; 
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� Que as obrigações contraídas pela Administração Pública estão 

em de acordo com os limites e condições decorrentes da 

aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange às 

operações de crédito efetuadas pelo ente federado e sua dívida 

pública consolidada. 

 

No que diz respeito à elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro das 

despesas da PPP, outro requisito exigido na Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, nos 

exercícios em que vigerá o respectivo contrato administrativo. 

A mesma Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04, rege que sejam devidamente 

providenciadas, antes mesmo da abertura da licitação, declaração do ordenador da despesa 

de que as obrigações contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato são 

compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão previstas na lei orçamentária 

anual” e “estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante 

a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela 

Administração Pública. 

É ainda necessário ainda que o objeto da parceria público-privada esteja contemplado 

no Plano Plurianual (PPA) em vigor do ente contratante. 

• A existência de licença-prévia ou diretrizes para o licenciamento ambiental: 

o Conforme o artigo 10 da Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04,, a abertura 

do procedimento licitatório para a contratação de PPP está condicionada 

à obtenção da licença prévia para a realização do empreendimento ou à 

expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do 

empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do 

contrato exigir, caso em que caberá ao parceiro privado obter as licenças 

ambientais exigidas para a atividade. 

 

• A consulta Pública: 

o Por fim, conforme rege Lei Federal de PPP, Lei 11.079/04,, a minuta do 

edital e de contrato deve ser submetida à consulta pública, “mediante 

publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por 

meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a 

identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor 
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estimado, fixando-se prazo mínimo de trinta dias para recebimento de 

sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos sete dias antes da data 

prevista para a publicação do edital”. (Art. 10, inciso VI, da Lei Federal 

de PPP, Lei 11.079/04). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Este capítulo tem como objetivo desenvolver uma base conceitual introdutória sobre o 

tema estudado, observando as abordagens dos diversos autores acerca dos métodos tratados 

por este trabalho no alcance do objetivo de descrever o processo pelo qual os agentes 

tomam decisões frente aos projetos de investimento, os modelos de análises e técnicas 

avançadas de apresentação compilação de dados pra tomada de decisão. 

Segundo Ehrlich (1937), o dinheiro assume diversos papeis na sociedade 

contemporânea, que vão além da prerrogativa de meio de troca. Contudo, talvez seja a 

mais importante dentre as funções de servir de elemento importante no processo de 

produção de bens e serviços transacionados, assim como a distribuição dos resultados da 

produção entre a população. Este mesmo autor classificou a ação da participação do 

dinheiro no processo produtivo como investimento. “O investimento é, pois, uma aplicação 

de dinheiro em projetos de implantação de novas atividades, expansão, modernização, etc., 

da qual se espera obter uma boa rentabilidade”. (EHRLICH, 1937) 

3.3. Processo de Tomada de Decisão 
 

Tomar decisão pode ser definido como sendo a escolha entre duas ou mais alternativas 

de ação que possibilite o resultado esperado. Tomar decisões pode ser entendido com um 

sinônimo para administrar (RASKIN, 2006). Para se tomar uma decisão deve se avaliar 

duas ou mais alternativas caso o contrário não haverá o que decidir e isso deve ser feito 

com racionalidade e consciência para que se escolha a opção que apresente o resultado 

desejado ou pelo menos o mais próximo dele. Corroborando com a ideia de Megginson et 

all (1998), “a escolha consciente de um rumo de ação entre várias alternativas possíveis 

para se chegar a um resultado desejado”. 

 Conforme Mañas (2002), “a tomada de decisão pode ser definida como a seleção 

consciente de um curso de ação entre as alternativas disponíveis para obter um resultado 

desejado”. A análise estará restrita ao contexto contemporâneo, considerando como um 

aspecto essencial, a utilização de informações gerenciais como fator fundamental e 

relevante para o administrador na retaguarda nas tomadas de decisões, tentando justificar 

que as grandes mudanças atuais na economia e na sociedade, ditadas pela globalização dos 

mercados, pelas novas estratégias empresariais, pelos novos rumos da organização e do 



45 
 

ambiente empresarial interno e externo, ratificam a idéia da utilização de informações 

gerenciais, no mundo dos negócios atua. 

As decisões possuem uma hierarquia, onde cada passo consiste na implementação dos 

objetivos predefinidos. Porém, pode ocorrer uma visão ou interpretação errônea das 

decisões determinadas, ou quando elas se apresentam imperfeitas, os objetivos tornam-se 

ambíguos e difíceis de serem atingidos, ocasionando uma relatividade da decisão. Esta 

decisão, muitas vezes sendo a melhor, pode não resolver o problema. A solução estaria em 

adotar um objetivo como o principal, e o outro secundário, canalizando todos os esforços 

em uma única direção separadamente. 

A tomada de decisão pode ser colocada como a escolha consciente de um curso de ação 

dentre as alternativas existentes para alcançar um resultado preestabelecido. Segundo 

Mañas (2002), na tomada de decisões deverão existir esquemas fundamentais a serem 

seguidos: 

1. Entender e definir o problema; 

2. Desenvolver alternativas; 

3. Avaliar alternativas; 

4. Tomar decisões e implementá-las; 

No esquema proposto por Mañas (2002), deverá apoiar-se numa ética gerencial que 

envolve uma visão interativa, grupal e de colaboração. Isso para que não se confunda o 

poder de decisão com o poder de manipulação de pessoas, pois se entende que mandar não 

é dirigir. Ainda, nas colocações de Mañas (2002), “decidir, pode ser uma tarefa estimulante 

quando enriquecida por uma equipe motivada e que participa das decisões, pelo menos em 

forma de sugestões”. 

Frequentemente, as empresas se encontram diante de problemas complexos de decisões 

a serem tomadas pelos seus administradores. Uma pessoa física poderia analisar o 

problema e escolher a melhor alternativa de decisão de modo inteiramente informal. Em 

uma empresa, os problemas são muitos amplos e complexos, envolvendo riscos e 

incertezas que necessitam de opinião e participação de muitas pessoas, em diversos níveis 

funcionais; portanto, o processo de decisão de uma empresa deve ser organizado, 

estruturado e resolvido de modo formal, detalhado, consistente e transparente. 

Pode-se dizer que, com exceção aos problemas de rotina e problemas vivenciados 

constantemente pelas empresas, nem sempre é possível realizar um planejamento e 

estratégias de aplicabilidade no momento em que o administrador necessita tomar uma 
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decisão devido à complexidade do processo de formular alternativas de decisão e escolher 

a melhor entre elas. 

Um dos fatores relevantes, é que em decorrência dos indivíduos e das empresas não 

possuírem visão clara e completa dos objetivos e dos meios que definem o problema de 

decisão; outro fator é decorrente da incerteza e da falta de estrutura das informações 

gerenciais que acabam inviabilizando a aplicação sistemática da maior parte das 

metodologias de decisão. 

As tomadas de decisões realizadas pelo administrador devem admitir que muitos 

aspectos da realidade são substancialmente irrelevantes em dado instante e por isto, deve-

se efetuar escolhas alternativas, considerando alguns fatores mais relevantes e cruciais, 

passando assim, a adotar um modelo simplificado da realidade para objetivar e direcionar o 

administrador a operar sob incerteza em um mercado imperfeito. Segundo definição de 

Cyert e March citados por Shimizu (2001), apresentam um modelo simplificado, o qual 

deve levar em consideração quatro conceitos que representam a essência da teoria da 

tomada de decisão nas empresas que são: “(a) quase resolução do conflito; (b) 

minimização da incerteza; (c) busca de solução em torno de um objetivo principal; e (d) 

aprendizagem”. 

Mesmo adotando a simplicidade imposta pela racionalidade limitada, os modelos e 

métodos de decisão devem ser classificados e analisados com bastante detalhe. De acordo 

com Padoveze (2000), “sob o ponto de vista da tomada de decisão, os problemas podem 

ser classificados em três categorias: problemas estruturados, semi-estrutrados e não 

estruturados”. Além disso, a decisão sobre qualquer um dos três tipos de problema pode ser 

diferenciada por níveis de decisão: estratégico (decisão para dois a cinco anos); tático 

(decisão para alguns meses até dois anos); e operacional (alguns dias a alguns meses). 

É de extrema relevância o procedimento aplicado pelo administrador catalisador que 

antecede e acompanha a estruturação e tomada de decisão, pois à medida que existir 

incompatibilidade entre os objetivos almejados e os resultados obtidos deve-se alterar os 

modelos e métodos de decisão para outro modelo alternativo, ou modelo mais complexo. 

Para a empresa muitas vezes não é interessante ter apenas a melhor decisão no momento, 

mas também conhecer as alternativas possíveis de decisão, poderia se contentar com uma 

boa decisão dentro de suas possibilidades, ou a segunda melhor decisão, essa análise da 

variação das possibilidades em torno de uma decisão escolhida será possível por meio de 

uma análise de sensibilidade das estratégias ou alternativas de decisão. Em geral a 
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empresa, ou o decisor gostaria de fazer a seguinte pergunta denominada pergunta do tipo 

“What-If?”: o que aconteceria com a decisão escolhida, se o panorama ou as condições 

fossem outros. 

Um problema importante e sujeito a muita discussão refere-se à objetividade e 

qualidade dos dados utilizados na decisão, além do processo pelo qual a decisão foi 

tomada, na medida em que as variáveis elencadas para serem observadas estão dispostas 

em uma planilha eletrônica, outro problema que deve ser analisado com extremo cuidado é 

a organização e a validade dos dados coletados que deram suporte às projeções de receitas 

e despesas indicadas no modelo, entretanto; não é difícil perceber que modelos perfeitos 

são na aplicabilidade difíceis de serem formulados, ou mesmo manipulados, devido às 

dificuldades de obter conhecimento completo do problema num cenário de constantes 

mutações.  

A tomada de decisão é uma tarefa difícil e muito essencial desempenhada para um 

administrador. Uma decisão é sempre uma escolha entre várias maneiras de realizar uma 

determinada tarefa ou atingir um determinado fim. Fazer tais escolhas, frequentemente é 

difícil, porque uma decisão somente pode ser tomada após se ter levado em conta vários 

critérios isolados, derivados do exame de muitos fatos. O mais provável é que uma decisão 

seja um acordo entre o que o administrador quer, em sentido ideal, e o que realmente pode 

ser feito, mas sua responsabilidade é selecionar a ação que obtém o máximo, ao menor 

custo e com o mínimo de desvantagens. Mas seja qual for a complexidade da tomada de 

decisão, em qualquer área, há elementos que são comuns a qualquer tipo de decisão. 

a) Tomador de decisão: Aquele que tem a responsabilidade e obrigação de 

escolher uma entre varias opções. 

b) Objetivos: Ponto a ser alcançado, onde o problema proposto será sanado. Nem 

sempre uma única decisão resolve por completo o objetivo do projeto, mas 

ainda sim pode ser a melhor decisão do momento. Ao trabalhar com mais de 

um objetivo assegurar-se que um não interfira ou anule outro e vice-versa. 

Nesse caso define-se um como principal e abandona-se outro. 

c) Preferências: Tendências seguidas pelo tomador de decisão, variando se o 

mesmo tem aversão ou não ao risco. 

d) Estratégias: Métodos ou caminhos traçados pelo tomador de decisão para 

chegar ao melhor resultado, esta pode ter uma ou mais decisões no seu 

desenvolvimento.  
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e) Situação: Momento (interno e externo) atual vivido pela empresa. 

f) Resultado: consequências da decisão tomada, que pode ser a solução de um 

problema ou a escolha para uma próxima etapa decisória. 

 

Quando o processo de decisão é considerado complicado, ele e que impactará no futuro 

de uma maneira radical, o responsável pela decisão deve seguir sete etapas, que o ajudarão 

na execução da tarefa. Essas sete etapas são definidas por Horngren (1978, p. 986), da 

seguinte forma: 

 

1. Determinar o problema e os objetivos específicos que a administração deseja. 

• Reconhecer um problema ou oportunidade; 

• Essa etapa é crucial, pois se não for bem feita todo trabalho de uma 

equipe será desperdiçado. 

 

2. Determinar os cursos alternativos de ação. 

• Elaboração de alternativas de ação; 

• É necessário elaborar alternativas, pois se elas não existem, não há 

decisão a ser tomada; 

• Para facilitar a segunda etapa, foi desenvolvido um instrumento gráfico, 

denominado “árvore de decisão”, que avalia as alternativas disponíveis 

(esse processo é normalmente usado quando há muitas alternativas a 

serem discutidas). 

 

3. Determinar as consequências de cada alternativa e quem implantará cada 

uma. 

• Avaliação das vantagens e desvantagens das alternativas. 

 

4. Tentar calcular os custos e os retornos de cada alternativa avaliando a 

incerteza. 

 

5. Selecionar uma alternativa. 
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• Selecionar a alternativa escolhida; 

• Após a alternativa ser escolhida deve-se anunciá-la com confiança e de 

forma decisiva, pois caso contrário poderá ser despertado um sentimento 

de insegurança nos outros. 

 

6. Transformar a decisão em ação. 

• Implementar a alternativa escolhida; 

• Um erro comum é implementar a alternativa escolhida na época errada.  

 

7. Avaliar os resultados. 

• Avaliação dos resultados da decisão. 

 

Nessa etapa é necessário perseverança por parte do tomador, pois se os resultados 

não são os esperados, muitas vezes sai mais barato admitir o erro que manter a decisão. 

 

Segundo Raskin (2006), existem dois tipos básicos de decisão: as programadas e as 

não-programadas. As decisões programadas são repetitivas e rotineiras e fornecem 

estabilidade, aumento de eficiência e redução de custos. As decisões não programadas são 

novas e desestruturadas, cujas soluções são encontradas à medida que os problemas 

aparecem, por isso requerem mais atividades de pesquisa dos gerentes para encontrar a 

solução. 

A criação de uma estratégia organizacional requer dos gerentes decisões não 

programadas para encontrar a melhor forma de criar valor, usando as melhores habilidades 

e recursos. Para essas decisões, os gerentes se baseiam em julgamento, intuição e 

criatividade para resolver os problemas, e não em regras e normas. As organizações devem 

ter a capacidade para tomar ambas as decisões. (RASKIN, 2006). 
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Figura 6: Ações na tomada de decisões. 

 
Fonte: Raskin (2006) 

 

Referente ao grau de certeza que norteia o processo de decisão, esse por sua vez vai ao 

encontro do problema a ser solucionado mediante a decisão a ser tomada. Entretanto, um 

problema pode ser definido como uma discrepância entre o que é (a realidade) e o que 

poderia ou deveria ser (planejado). Os problemas podem ser divididos em dois grupos: 

 

• Problemas estruturados  

a. Problemas semiestruturados 

• Problemas não estruturados  

 

Quantidade de estrutura de um problema diz respeito à quantidade necessária de 

julgamento e avaliação humana em cada trabalho. Quanto mais estruturado for um 

processo, mais simples será automatizá-lo e mais estável será o SI decorrente.  

Um problema estruturado pode ser perfeitamente definido, pois as suas variáveis são 

conhecidas. Predominam em operações ou transações, cujos processos de recuperação e 

controle de dados são repetitivos, onde todos os dados relevantes são disponíveis e a 

necessidade de julgamento e avaliação é pequena. Esse tipo de problema pode ser 

subdividido em três categorias:  

 

a) Decisão sob certeza - onde as variáveis são conhecidas e a relação entre a ação 

e as consequências é determinística. 

A decisão conduz a um resultado específico. 

b) Decisão sob risco - as variáveis são conhecidas e a relação entre a 

consequência e a ação é conhecida em termos probabilísticos.  

c) Decisão sob incerteza - as variáveis são conhecidas, mas as probabilidades 

para determinar a consequência de uma ação são desconhecidas ou não podem 
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ser determinadas a partir de algum grau de certeza. As possibilidades associadas 

aos resultados são desconhecidas. 

  

Um problema não-estruturado é aquele que não pode ser claramente definido, pois 

uma ou mais de suas variáveis é desconhecida ou não pode ser determinada com algum 

grau de confiança. Geralmente são situações difíceis, frequentemente únicas, com diversas 

facetas, alguns dados indisponíveis, necessitam julgamento humano e criativo e são de 

difícil automação. 

Um problema semiestruturado é aquele que algumas partes do problema podem ser 

resolvidas por métodos de decisão formais e automatizadas. O grau de estruturação não é a 

complexidade do problema: problemas complexos podem ser decompostos. 

No momento da decisão a incerteza deve ser um instrumento de motivação para o 

administrador na elaboração de estratégias e alternativas com o intuito de entender o 

processo de controle e avaliação do risco. 

No intuito de reduzir o nível de incerteza ou risco, é necessária a obtenção de todo o 

tipo de informação possível do problema em questão. Entretanto, é impossível obter a 

informação exata, pois esta só se pode especular sobre, uma vez que não se adivinha prevê 

o futuro. O melhor recurso a ser empregado é a obtenção de informação por meio de 

pesquisa de mercadológica, ou por meio de consultoria profissional, mesmo que a 

informação final obtida será baseada em experiências e acontecimentos passados, não 

garantido o acerto ou o erro final. 

Pressupõe-se, que o fator incerteza não garante ao administrador informação suficiente 

para conhecer os resultados de diferentes ações. Sob condições de incerteza o tomador de 

decisão poderá estar seguro de suas opiniões, mesmo que lhes faltem informações 

pertinentes ou se não puderem estimar a probabilidade dos diferentes resultados de suas 

ações. Quanto maior a variedade de consequências estimadas probabilisticamente, e não se 

souber com certeza o que irá acontecer, mais estará diante de riscos. 

Os estudos nos mostram a relação direta e proporcional existente entre o risco e o 

retorno esperado dos investimentos, e que maiores graus de risco deverão ser compensados 

por taxas de retorno também mais elevadas, caracterizando um determinado prêmio pelo 

risco. 

Segundo Sharpe (1964), "investimento, em sentido amplo, significa o sacrifício de 

capital corrente por capital no futuro, dois atributos estão geralmente envolvidos: tempo e 
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risco. O sacrifício acontece no presente, e é certo. A recompensa vem mais tarde, se vier, e 

seu montante é em geral incerto". Dessa forma, pode-se verificar que o investimento no 

presente, que envolve sacrifícios, está intimamente relacionado com o risco, incorporado à 

expectativa de retornos futuros. Quando se compara duas alternativas de investimento, 

risco e retorno tendem a caminharem juntos. 

Para um determinado investimento ou para uma carteira de investimentos, os níveis de 

risco e de retorno evidenciam a existência de uma relação direta entre eles. Ou seja, quanto 

maior for os níveis de retorno esperado maior deverão ser os níveis de risco. Além disso, as 

políticas de investimentos devem ter seus objetivos fixados em termos tanto de risco 

quanto de retorno esperado, tentando buscar um equilíbrio entre essas duas variáveis. 

Os investidores sensatos não correm riscos sem propósito. Por isso, esperam da carteira 

de mercado uma rentabilidade mais elevada do que a dos Bilhetes do Tesouro (BREALEY; 

MYERS, 1998), evidenciando o princípio de que risco e retorno devem caminhar lado a 

lado, e que investidores buscam recompensas adicionais para assumirem riscos mais 

elevados. 

Corroborando essa afirmação, Sharpe (1964) nos apresenta que, em geral, se assume 

que os investidores são contrários ao risco, o que significa que certo investidor, se lhe for 

dada tal possibilidade, escolherá aquela alternativa de investimento de menor risco, 

considerando taxas de retornos semelhantes. 

Segundo Weston e Copeland (1992), a parte difícil do processo de decisão de 

investimentos em condições de incerteza repousa em decidir quanto retorno extra será 

necessário para que seja aceito o risco adicional. Além disso, existe um processo de trade-

off: situação de escolha conflitiva. Isto é, quando uma ação econômica que visa a resolução 

de determinado problema acarreta inevitavelmente outros (SANDRONI, 1996) linear entre 

as taxas de retorno esperadas e o risco do investimento. Ativos que possuem retornos mais 

sensíveis às condições gerais da economia precisam proporcionar taxas mais altas de 

retorno esperado para que possam atrair os potenciais investidores. 

Um ativo com um grau de risco mais elevado necessita proporcionar um taxa de 

retorno esperada relativamente maior para atrair os investidores (BRIGHAM; 

GAPENSKY; EHRHARDT, 2001). Em geral, estes investidores são avessos ao risco de 

forma que não investirão em ativos de maior risco a menos que tais ativos possuam taxas 

de retorno esperadas mais elevadas. 
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Os diferenciais de risco apresentados pelas diferentes alternativas de investimentos são 

importantes para os investidores. Devemos esperar que o prêmio decorrente do efeito das 

diversas variáveis que afetam o risco seja positivo. Nesse contexto, aqueles investimentos 

com maior exposição a estas variáveis de risco deverão proporcionar retornos esperados 

mais elevados. (HAUGEN, 1997). 

Investidores demandam taxas de retorno mais elevadas como compensação para os 

incrementos no risco decorrentes das decisões tomadas pela empresa. Esses precisam ser 

adequadamente compensados pelo risco inerente aos seus investimentos, como forma de 

aumentar sua riqueza. (RAPPAPORT, 1998). 

Robicheck e Myers (1976) afirmam que, embora vários temas em finanças comportem 

controvérsias e discussões eventualmente acaloradas, estudiosos e pesquisadores têm sido 

unânimes em opinar que os investidores são, em geral, possuidores de aversão a riscos. 

Sendo assim, a aversão ao risco pode ser formalmente definida de maneira que uma pessoa 

possui aversão a riscos, em dada situação, se, na escolha entre dois retornos com idêntico 

valor monetário esperado, prefere a alternativa com riscos inferiores. 

A teoria financeira atual reconhece a existência de uma relação direta entre risco e o 

retorno esperado para as diversas alternativas de investimento disponíveis ao investidor, 

em dado momento. Tal fato pode ser verificado através do exame dos trabalhos elaborados 

por diversos pesquisadores e estudiosos que, em geral, consideram esse postulado como 

válido e aplicável a maior parte das situações práticas. Essa formulação ocorre na maioria 

das literaturas financeiras (SHARPE; ALEXANDER; BAILEY, 1995 e HAUGEN, 1997). 

A origem dessa visão se encontra no pressuposto de que, em geral, o investidor possui 

certo grau de aversão ao risco que se manifesta na sua expectativa de obter um retorno 

adicional como compensação para assumir maiores níveis de risco. No seu processo de 

tomada de decisão de investimentos, em condições de incerteza, esse investidor terá 

preferência, entre dois ou mais ativos de mesmo retorno esperado, por aquele de menor 

risco. 

Incentivar e buscar o uso da inteligência nas empresas nem sempre é fácil de ser 

logrado com sucesso. As informações indicam que há três problemas elementares que 

tornam a perseguição da inteligência evasiva nas empresas.  

O primeiro problema é o da ignorância, pois o futuro é incerto em decorrência disto, 

não se consegue possuir conhecimento total do todo. As consequências de tomar uma ou 

outra ação são difíceis de serem antecipadas com precisão. O futuro organizacional acaba 
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sendo dependente em parte das ações de diferentes pessoas nas empresas, para Stoner e 

Freeman (1992) tentando frequentemente antecipar os futuros diferentes, baseadas em 

estimativas de probabilidades acabam determinando possíveis margens de amplitude para o 

futuro, utilizando princípios heurísticos para simplificar a tomada de decisão. 

O segundo problema é o do conflito nas empresas. Procura-se inteligência em nome de 

múltiplos atores entrelaçados sobre múltiplos períodos de tempo entrelaçados. As 

preferências e identidades permanecem ou mudam com o tempo, e ações que eram 

inteligentes em certo instante são inconsistentes com outras ações que são inteligentes, 

quando vistas sob uma perspectiva diferente de tempo. O terceiro e último problema é o da 

ambiguidade, pois as preferências a serem perseguidas e as identidades a serem assumidas 

são, em geral, supostas como claras estáveis e exógenas.  

Neste ponto, é possível relembrar as elucidações da literatura da administração que 

abrange esta particularidade e atribui a denominação de ilusão de controle, como sendo 

uma crença, segundo a qual alguém pode influenciar eventos mesmo quando esse alguém 

não tem nenhum controle sobre o que irá acontecer. Nos negócios, essa confiança 

excessiva pode conduzir ao fracasso porque o tomador de decisão ignora os riscos e falhas 

ao avaliar objetivamente as chances de sucesso. Na verdade, nas empresas as preferências 

e identidades não são tipicamente claras, nem estáveis, nem exógenas e são definidas 

muitas vezes de modo grosseiro e ambíguo.  

Como em qualquer outro sistema adaptativo, as empresas enfrentam dificuldades em 

equilibrar a exploração e o refinamento. Por exploração, entende-se busca, descoberta, 

novidades e inovação que envolve variações, riscos e experimentos, podendo conduzir a 

desastres, mas ocasionalmente conduz a novos rumos e descobrimentos importantes. Por 

refinamento entende-se melhoramento, roteirização, produção e assentamento do 

conhecimento, envolvendo escolha, eficiência e confiabilidade, normalmente conduz ao 

aperfeiçoamento, mas frequentemente é cego para efetuar um redirecionamento. Achar um 

equilíbrio ótimo entre a exploração e o refinamento é difícil ou impossível, porque envolve 

entendimentos no decorrer do tempo, entre pessoas e entre os níveis de um sistema. O 

equilíbrio ótimo pode variar de pessoa para pessoa ou de empresa para empresa. 

Processo estocástico, sinônimo de processo probabilístico ou processo aleatório, cobre 

os todos os fenômenos descritos pela teoria da probabilidade. Na realidade, o termo 

processo estocástico é mais usado quando o fenômeno probabilístico leva em consideração 

variação no decorrer do tempo.  
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Os modelos mais representativos do processo estocástico são: problemas de filas, 

simulação, e também o mais conhecido, o método de Monte Carlo. O problema de filas 

analisa e avalia o comportamento das filas de espera (waiting lines) que se formam no 

decorrer do processo de atendimento em uma estação de serviço (service station). 

Em geral, a formação da fila resulta em decorrência da taxa de chegada de clientes ser 

maior que a taxa de atendimento. Por serem problemas que envolvem probabilidades, a 

análise e avaliação das capacidades, do tempo de espera e dos custos de um problema de 

filas são efetuadas por meio de valores médios. A simulação resolve problemas 

estocásticos, gerando valores probabilísticos ou aleatórios sobre os modelos que imitam ou 

simulam a realidade.  

O termo Monte Carlo é um sinônimo do processo de simulação, pois, em alguns 

problemas, a geração de valores probabilísticos está ligada ao uso da roleta dos jogos. Os 

modelos utilizados pela simulação são algoritmos ou programas de computador que geram, 

com base em valores aleatórios ou valores sorteados, grandes quantidades de resultados 

possíveis do problema possibilitam calcular os valores médios, os desvios, os valores 

máximos ou mínimos de variáveis do problema simulado. 

Kelliher e Mahoney (2000) reportaram que o Método de Monte-Carlo (MMC) teve o 

seu auge na década de 80, entretanto nessa mesma época os PCs – Personal Computers, 

não possuíam capacidade de processamento para realizar as simulações sugeridas pelo 

Método. Dessa maneira, somente os computadores com elevada capacidade de 

processamento (mainframe) seriam capazes de executar a tarefa, contudo o usuário deveria 

dominar a linguagem de programação. Atualmente, uma simples planilha e alguns 

softwares de suplementos, como o @RISK
® ou o Crystall Ball

® possibilitam o emprego do 

Modelo de Monte-Carlo nas projeções. 

Abaixo o algoritmo de uma simulação pelo Método de Monte-Carlo: 
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Figura 7: O fluxo processual de uma Simulação Simples de Monte-Carlo 

 
Fonte: SMITH (194, p. 21). 

 

2.3.1. Mitigação do risco via modelagem 
 

O esforço a visar a identificação, avaliação e mensuração dos impactos do risco, em 

suas diversas modalidades, representa uma das questões de maior relevância no cenário 

atual da gestão de projetos, de empresas em geral e da teoria financeira, em particular. 

Cada vez mais os aspectos relacionados à adequada identificação e administração do risco 

vêm ocupando porção significativa do tempo de professores, pesquisadores, executivos e 

profissionais financeiros. As publicações especializadas e as revistas de negócios têm 

dedicado espaço crescente a esse assunto, que vem ganhando importância como elemento 

decisivo no processo de tomada de decisões empresariais. 



57 
 

A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o 

domínio do risco: noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que 

homens e mulheres não são passivos ante a natureza. (BERNSTEIN, 1997).  

No mundo atual, a capacidade de administrar o risco e a disposição de fazer opções 

mais ousadas são elementos-chave da energia que impulsiona o sistema econômico. Até as 

sociedades pré-escrita e camponesa, os indivíduos eram capazes de tomar decisões, agir no 

sentido dos seus interesses e desenvolver sua atividade econômica, sem uma compreensão 

real do risco ou da natureza da tomada de decisões. Atualmente, age-se de forma diferente 

dependendo menos da superstição e da tradição não pelo fato de ser mais racional, mas 

porque a compreensão do risco permite tomar decisões de modo racional. 

A palavra risco deriva do italiano risicare, que significa ousar. Neste sentido, risco é 

uma opção, e não um destino (BERNSTEIN, 1997). O desenvolvimento do seu estudo ao 

longo dos anos envolveu uma contraposição contínua entre aqueles que afirmam que as 

melhores decisões são tomadas com base em instrumentos matemáticos que dependem de 

informações, na sua maior parte, numéricas, e os que baseiam suas decisões em graus de 

crença mais subjetivos acerca das incertezas do futuro. 

Com o passar dos anos, essa controvérsia ainda não solucionada entre a quantificação 

suportada pelas observações do passado e a abordagem subjetiva orientada para a 

realização de previsões acerca do futuro ganhou um significativo apoio da matemática 

moderna e das facilidades proporcionadas pela informática, que em muito contribuíram 

para o desenvolvimento da moderna administração do risco. 

Embora lidemos com o risco o tempo todo em suas mais variadas formas, sua 

conceituação é muito difícil. Além do problema da conceituação, existe uma grande 

dificuldade em estabelecermos a aversão ao risco. Situações que podem parecer de alto 

risco para uma pessoa poderão ser consideradas de risco aceitável para outras. Esta 

variedade de posturas em relação ao risco é que permite muitas vezes, a ocorrência de 

negócios. As diferentes perspectivas, geradas por diferentes conjuntos de informações, é 

que estabelecerão o nível de risco de um evento. 

A aversão ao risco é característica das preferências de um indivíduo em situações de 

risco. É uma medida de disposição para pagar a fim de reduzir a exposição ao risco. Ao 

avaliar as substituições entre os custos e os benefícios de reduzir o risco, as pessoas 

avessas a ele preferem à alternativa do risco menor pelo mesmo custo. A empresa que está 

disposta a aceitar uma taxa de retorno menor em um investimento porque oferece uma taxa 
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de retorno mais previsível, esta é avessa ao risco. Quando da escolha entre alternativas de 

investimento com a mesma taxa de retorno esperada, aquele avesso ao risco escolhe a 

alternativa com o menor risco. 

Mas antes de se definir o que é risco, é necessário distingui-lo do conceito de incerteza. 

A incerteza existe sempre que não se sabe ao certo o que vai ocorrer no futuro. O risco é a 

incerteza que “importa”, porque tem um impacto significativo no bem-estar das pessoas. 

Sendo assim, incerteza é uma condição necessária, mas não suficiente para o risco. Toda 

situação de risco é incerta, mas não pode haver incerteza no risco (BODIE; MERTON, 

1999). Nas sociedades ocidentais, a noção de risco no encerra, em geral, uma visão voltada 

para o perigo, para a possibilidade de perda ou prejuízo. O risco representa a possibilidade 

mensurável de perder ou de não ganhar. O risco difere da incerteza, que não é mensurável 

(DOWNES; GOODMAN, 1993). 

Partindo de definições simples sobre o conceito de risco, como por exemplo, a de 

Gitman (1984): “no sentido mais básico, risco poder ser definido como a possibilidade de 

perda” ou a de Solomon e Pringle (1981): “risco é o grau de incerteza a respeito de um 

evento”, nas duas podemos destacar a ideia de probabilidade pelo uso de termos como: 

“possibilidade” e “grau de incerteza” (SECURATO, 1996). Em Finanças, o conceito de 

risco encerra um significado distinto daquele atribuído a esse termo quando utilizado em 

nossa linguagem coloquial ou empregado em situações que ocorrem fora do âmbito 

financeiro. 

Segundo Sharpe (1964), "virtualmente todos os livros-texto que tratam de 

investimentos (este não é uma exceção) definem o risco de uma carteira de investimentos 

como sendo a volatilidade dos seus retornos, medida pelo desvio padrão (ou, de forma 

equivalente, pela variância) da distribuição de probabilidades desta carteira”. 

Dessa forma, o autor relaciona o risco de um investimento à variabilidade dos retornos 

esperados, que podem ser tanto negativos, de acordo com a visão comum de risco, quanto 

positivos “um desvio padrão maior significa uma maior dispersão e, consequentemente 

maior risco”. 

Todos nós possuímos certo sentimento acerca do risco que normalmente associa risco a 

ocorrência de um evento inesperado ou indesejável. No entanto, em uma definição mais 

confiável, tanto qualitativamente quanto quantitativamente o risco é qualquer variação 

inesperada. (GALITZ, 1995). 
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Segundo Van Horne (1984), o risco pode ser abordado como a possibilidade de que o 

retomo realizado decorrente do investimento em uma ação se desvie do retomo esperado. 

Quanto maior for a magnitude do desvio e maior a probabilidade de sua ocorrência, mais 

arriscada será considerada aquela ação. O risco é definido como a variabilidade dos 

retornos possíveis em relação ao esperado. Em outras palavras, o risco é representado pelo 

elemento surpresa presente nas expectativas de retornos futuros decorrentes de um 

determinado investimento. 

O que torna arriscado um investimento no mercado de ações é a dispersão dos 

resultados possíveis. A medida habitual desta dispersão é o desvio-padrão ou variância 

(BREALEY; MYERS, 1998). O grau de risco associado a um valor esperado deve, 

normalmente, corresponder a uma função positiva de variância de sua distribuição, ou de 

outra medida qualquer de dispersão (ROBICHEK; MYERS, 1976). Dessa forma, a 

dispersão da distribuição de probabilidades de uma estimativa poderá ser considerada 

como uma medida do risco, variando inversamente em relação ao grau de confiança 

depositada nessa estimativa. 

Solomon e Pringle (1981) associam o risco de uma empresa à estabilidade dos 

rendimentos líquidos. O volume de risco que uma empresa deve permitir-se assumir 

depende da variação prevista da flutuação dos rendimentos operacionais, que serão, por sua 

vez, decorrentes das flutuações verificadas nas principais variáveis macroeconômicas, nas 

condições de preços e quantidades prevalecentes nos mercados fornecedores e 

consumidores, e nos condicionantes tecnológicos de produção. 

Brealey e Myers (1998) associam o risco de um determinado investimento à maior ou 

menor certeza que se possa ter com referência aos eventos futuros previstos em um 

determinado projeto de investimento. Nesse sentido, os valores considerados para fins de 

análise do empreendimento representariam a melhor previsão disponível, não havendo 

certeza acerca da sua efetiva realização. 

O risco é uma situação em que, partindo-se de um conjunto de ações, vários resultados 

são possíveis e se conhecem as probabilidades de cada um vir a acontecer. Corresponde à 

condição própria de um investidor diante das possibilidades de perder ou ganhar dinheiro. 

(SANDRONI, 1996). 

A teoria financeira na atualidade enfoca, de maneira predominante, o risco como a 

variabilidade dos resultados esperados, contemplando, portanto, tanto as variações 

positivas quanto negativas, apresentadas pelos valores realizados em relação às 
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expectativas. Sob essa ótica, quanto maior for a variabilidade conforme descrita acima, 

maior será o risco de um determinado investimento ou de uma empresa. Todas as decisões 

empresariais de natureza financeira ou que produzam impacto nessa dimensão através do 

aumento ou diminuição da incerteza relacionada com os resultados futuros irão afetar, 

igualmente, o risco da empresa. 

Nesse cenário, uma interessante abordagem ao risco empresarial é proposta por Minsky 

(1982), que analisa essa questão sob a ótica dos fluxos de caixa esperados. Na proposição 

deste autor, é enfocado o risco do empresário como associado às dúvidas acerca da 

possibilidade de obter os fluxos de caixa esperados produzidos pelo negócio, enquanto que 

o risco do credor decorre da inadimplência por parte do credor originário do não 

cumprimento involuntário ou de qualquer outro motivo. 

Sob o prisma dos fluxos de caixa esperados, o método de modelagem poderá trazer 

maior grau de certeza na os fluxos esperados de um projeto, por natureza incerta, com o 

pagamento dos fluxos financeiros fixos decorrentes do endividamento, o risco do credor 

tende a crescer. A contrapartida desse risco mais elevado se dá através de um prêmio de 

risco mais elevado na proporção em que o grau de endividamento (em geral, o grau de 

endividamento é avaliado através da relação entre capitais próprios e de terceiros) da 

empresa cresce. 

A modelagem via projeção do fluxo de caixa propicia uma análise mais crítica quanto 

da probabilidade de ocorrência do resultado esperado, convergindo na principal garantia de 

um “Project Finance”, essenciais e imprescindíveis em se tratar contratos de PPP, dadas as 

características da parceria, pois o interesse é mútuo na conclusão do projeto, conforme 

Borges (2013). Dada as demais garantias essas por sua vez não são aplicáveis para projetos 

de grandes envergaduras, ora pelos prazos dilatados pelo judiciário na execução de bens 

móveis ou imóveis ora pela limitação do grau de endividamento por parte dos investidores. 

 Entre os elementos mitigadores de risco de um “Project Finance”, Borges também 

cita: 

a) Os seguros, que protegem os financiadores contra falhas ou atrasos na 

construção do projeto bem como desempenho na execução dos contratos; 

b) Contratos de longo prazo com fornecedores, que reduzem o risco de oferta; 

c) Contratos de longo-prazo com clientes ou concessão de monopólios naturais, 

que minimizam o risco de demanda; 
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d) Garantias incidentes diretamente sobre recebíveis e sobre o caixa da empresa, 

as quais impedem que os acionistas desviem recursos do projeto destinados ao 

pagamento dos financiamentos; 

e) Consórcios de agentes financeiros envolvidos para diluir o risco e a exposição; 

f) Garantias reais e acordos de voto incidentes sobre as ações da sociedade de 

propósito específico, os quais facilitam a fiscalização do andamento do projeto 

e possibilitam ao financiadores assumir o controle do mesmo em caso de 

inadimplemento (step-in-rights). 

 

2.4. Sistemas de Informações Gerenciais para Suporte a Decisão 

 

Para compreendermos o conceito de sistemas de informação é necessário que saibamos 

primeiramente o que é um “sistema”. De acordo com O’Brien (2001), “sistema é um grupo 

de componentes inter-relacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum 

recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de 

transformações”. Desta forma podemos citar alguns sistemas fora do âmbito tecnológico, 

nos quais esta teoria é empregada. Como exemplo, podemos citar o sistema de injeção 

eletrônica de um veículo que controla a mistura de combustível e ar para um bom 

funcionamento do motor. Se algum de seus componentes falharem, isso poderá interferir 

imediatamente no bom funcionamento do carro e até mesmo causar uma falha geral no 

funcionamento do carro.  

Sendo assim, os sistemas de informação são dependentes de cada uma de suas partes 

componentes para seu correto e eficaz funcionamento. 

As organizações atuais recorrem cada vez mais às tecnologias da informação em seus 

processos decisórios e no desenvolvimento de suas estratégias tendo como desafio, a 

obtenção de informações de qualidade. Desta maneira, os sistemas de informação são 

primordiais, pois têm o propósito de reagir aos problemas no ambiente de negócios criando 

novas maneiras de conduzir o trabalho. 

Independente de tamanho, todas as organizações precisam conhecer todos os seus 

processos, abrangendo tanto o seu ambiente interno quanto o externo, para terem um bom 

gerenciamento de suas informações em um sistema de informação. 
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 Os tipos de sistemas de informações, segundo O’Brien (2001) podem ser classificados 

como: 

• Sistemas de Apoio Gerencial que fornecem informação de apoio às tomas de 

decisões para todos os tipos de gerentes dos altos executivos até aos 

supervisores. Sendo subdividido em sistemas de informação gerencial, sistemas 

de apoio à decisão e sistema de informação executiva. 

• Sistemas de Apoio às Operações que gerenciam os dados gerados nas operações 

realizadas pelas organizações produzindo inúmeros produtos para a utilização 

tanto em seu ambiente interno quanto externo. Também subdividido em 

sistemas de processamento de transações, sistemas de controle de processos e 

sistemas colaborativos. 

Decision Support System (DSS) é o conjunto de procedimentos (softwares) baseados 

em modelos de processamento de dados e analise de problemas, dando assistência aos 

administradores no processo decisório (SHIMIZU, 2001). Segundo Cunha (2012), os 

Sistemas de Suporte a Decisão – SSD, como também são conhecidos, são ferramentas 

projetadas para reduzir a demanda cognitiva associadas ao processo de decisão. São 

projetadas também para empreender uma série de processos cognitivos associados à 

tomada de decisões, incluindo: identificação e aquisição da informação, comparação de 

opiniões, recuperação das informações e, comunicação dos resultados da decisão. 

O DSS é um sistema de computação formado por três componentes interativos: 

• Um sistema de linguagem (que permite a comunicação entre usuários e 

os subsistemas do DSS); 

• Um sistema de conhecimento (que armazena os dados, os 

procedimentos e as informações inteligentes disponíveis); 

• Um sistema para processar problemas (estrutura que executa os modelos 

para resolver os problemas apresentados). 

 

O uso do DSS é essencial para aquelas empresas que apresentem: 

 

• Operação em economia instável;  

• Crescente competição no país e no exterior;  

• Dificuldades, em acompanhar numerosas operações empresariais;  
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• Em meio a um crescimento, tentam aumentar a eficiência, a lucratividade e a 

entrada em mercados mais lucrativos;  

• Sistemas de informação saturados no atendimento a diversas necessidades da 

empresa; 

•  Funções de análise dos negócios da empresa não inerentes, dentro dos sistemas 

existentes.  

 

Segundo Souza (2011), o desenvolvimento de um DSS é essencial para levantamento 

de informações precisas e facilita o uso ao usuário final, que não precisa ser especializado, 

devido a simplicidade dos instrumentos e procedimentos. Os DSSs objetivam a melhoria e 

a eficácia do processo de decisão proporcionando melhor controle administrativo e 

facilitando a comunicação e permitindo a análise de diversas alternativas de decisão 

existentes, sendo estas otimizantes ou combinadas. 

SSD pode ser definido como um SI interativo, flexível e adaptável, desenvolvido com 

o objetivo de suportar soluções para problemas não estruturados visando um melhor 

processo de tomada de decisão (TURBAN, 2010). Ainda segundo o autor, os SSD 

apresentam as seguintes características e capacidades: 

 

a) Suporte aos níveis gerenciais desde a média gerência até os executivos. 

b) Suporte tanto a trabalhos individuais quanto a grupos de trabalho. 

c) Suporte a decisões interdependentes. 

d) Envolvem todas as fases do processo de decisão: inteligência, projeto, escolha e 

implementação. 

e) São capazes de dar suporte a uma ampla variedade de processos de tomada de 

decisões, levando em consideração os diferentes estilos. 

f) Têm como principal objetivo melhorar a eficácia e a eficiência da tomada de 

decisões. 

g) O tomador de decisão tem o controle total de todos os passos no processo de 

tomada de decisão para resolução de um problema. 

h) São capazes de ser atualizados, em um processo contínuo de desenvolvimento e 

melhoria. 

Diante disso, as planilhas eletrônicas reúnem todos os atributos necessários para 

viabilizar a construção de um DSS – Decision Support System ou SSD – Sistemas de 
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Suporte a Decisão, pois a planilha eletrônica é um sistema de computador que representa 

uma tabela na qual os dados ficam distribuídos em células de forma matricial, linhas e 

colunas, com a finalidade de facilitar a interação dos registros. 

Nas células de uma planilha podem ser registrados quaisquer tipos de dado como, 

número, texto, data, hora, expressões matemáticas ou funções pré-programadas. As 

planilhas também podem ser dividas em pastas, dentro de um mesmo arquivo. 

As primeiras planilhas eletrônicas foram elaboradas em 1979 para facilitar a 

visualização de grandes quantidades de dados bem como para a realização de cálculos 

através computador. A primeira planilha eletrônica foi o VisiCalc, considerada o software 

que alavancou a venda de computadores no início da década de 80 e já possuía memória de 

cálculo e efetuava operações complexas. Em 1983 foi lançado o Lotus123, que apresentava 

melhorias bastante significativas. E, finalmente, a Microsoft, disponibiliza em 1982 o 

MSExcel mais conhecido e difundido atualmente, inicialmente denominado de Multiplan, 

o programa era bem popular em sistemas CP/M (sigla de Control 

Program/Microcomputer). No entanto, os sistemas MS-DOS, perdiam em popularidade 

para o Lotus nas versões 1-2-3, o que desencadeou o desenvolvimento do Excel, contendo 

este muito mais função e praticidade. 

As planilhas antigas possuíam alguns problemas computacionais, porém, o MSExcel 

foi inovador para a época, pois permitia que usuário definisse a aparência das planilhas, 

introduzindo um modelo diferente de computação em suas células, chamado de 

recomputação inteligente de células, na qual apenas células dependentes da célula a ser 

modificada são atualizadas. Já os programas anteriores recomputavam tudo o tempo todo 

ou aguardavam um comando específico do usuário. 

Há no mercado inúmeros softwares de planilhas eletrônicas, alguns, inclusive, gratuitos 

e que podem ser adquiridos livremente pela internet como o OpenOffice Calc e o 

Spreadsheet Free, que pode ser utilizado no computador ou celular. 

As planilhas eletrônicas possuem hoje uma enorme gama de possibilidades 

operacionais que facilitam a extração de informação dos dados que contém como 

ordenação, geração de gráficos, tabelas dinâmicas e cálculos que fazem cruzamento de 

dados através de macros, que são uma série comandos que podem executar uma tarefa 

repetidas vezes com o acionamento de apenas um botão. O MSExcel dispõem de uma 

divisão interna denominada “abas”, que por sua vez remete a uma funcionalidade capaz de 
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organizar a planilha por temas, sem que os dados contidos nas células deixem de se 

associar por meio de cálculos, fórmulas ou funções internas do próprio software. 

O relacionamento entre os dados através do uso de planilhas eletrônicas revolucionou a 

simulação de cenários facilitando a modelagem definitiva durante a decisão dentro das 

organizações modernas. 

Então, diante do disposto e em consonância com Passolongo (2004), os Sistemas de 

Informações podem ser classificados em conformidade com o tipo de atividade 

organizacional que apoiam – operações ou tomada de decisão gerencial. Os Sistemas de 

Apoio às Operações dividem-se em: Sistemas de Processamento de Transações e Sistemas 

Colaborativos. Os Sistemas de Apoio Gerencial dividem-se em: Sistema de informação 

Gerencial, em que, basicamente, reproduzem relatórios parametrizados para gestão; 

Sistema de Apoio à Decisão, em que oferecem apoio interativo à decisão; e, por 

consequência, Sistema de Informação Executiva, em que fornece informações elaboradas 

especialmente para os executivos, conforme Figura 8.  

 
Figura 8: Conceitos e Gerenciamentos de SI 

Fonte: (RAINER; TURBAN, 2010, p. 32). 
 

Dentre essas modelagens de Sistemas, as planilhas eletrônicas se enquadrariam na 

classificação de Sistema de Suporte a Decisão (SSD). De acordo com Zwass (1992), os 

Sistemas de Suporte a Decisão são elaborados com objetivo de fomentar diretamente o 
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processo decisório, estando-os aptos a propor soluções para problemas estruturados e não 

estruturados. Além de flexibilizar ajustes com intuito de absorver novas variáveis 

resolutivas acerca de uma nova situação então não prevista em suas rotinas. 

Enquanto há consenso com Souza e Zwicker (2003) os sistemas ERP são sistemas de 

informações integradas, adquiridas na forma de pacotes comerciais de software, com a 

finalidade de dar suporte à maioria das operações de uma empresa industrial – 

suprimentos, manufatura, manutenção, administração financeira, contabilidade, recursos 

humanos, etc. 

2.5. Técnicas Utilizadas nas Análises Econômico-financeiras de Project Finance 
 

Diante de uma infinidade de opções as quais se apresentam diariamente, dada à 

necessidade monetária entre os agentes, há de se identificar o primeiro problema central 

para aplicação de capitais, isto é, questionar qual investimento poderia ser alvo desses 

excedentes de capitais. A resposta para esta questão, segundo Ehrlich (1937), pode ser 

encontrada utilizando as bases da análise matemática, validada para responder com elevado 

grau de precisão a escolha correta, também conhecida com engenharia financeira, análise 

de investimento ou mesmo análise econômica-financeira.  

Segundo Groppelli e Nikbakht (2001, p.3) as decisões financeiras dependem “[...] de 

uma série de princípios econômicos e financeiros objetivando a maximização da riqueza da 

empresa e do valor de suas ações”. Logo, o aspecto econômico é fator predominante às 

opções de investimento sejam por meio de uma empresa ou no entendimento geral de 

projeto de investimento, de acordo com Casarotto Filho (2000) e Lohmann e Baksh (1993). 

Segundo, Adriano Assaf Neto, 2012, ressalta que a dinâmica das decisões financeiras 

se baseia em quatro perspectivas; planejamento financeiro, controle financeiro, 

administração de ativos e administração de passivos. Porém, antes mesmo de fazer uso do 

arcabouço matemático, há de se definir previamente os parâmetros aos quais cada projeto 

de investimento será submetido, podendo ser elencados variáveis possivelmente comuns 

que deverão ser analisadas frente ao objetivo proposto de geração de resultados, que por 

sua vez garantirão ao investidor receber quantia superior originalmente alocada no projeto. 

Realizar periodicamente a análise de projetos de investimentos se tornam uma 

atividade determinante no sucesso das corporações contemporâneas. Através de estudos 



67 
 

econômico-financeiros, que é possível atribuírem, adequar e criar um conjunto de 

indicadores que deverão ser continuamente apurados para subsidiar a tomada de decisões. 

Contudo, a análise detalhada com o maior conjunto de variáveis significativas não é 

uma atividade trivial, requer estudos frequentes de novas metodologias que melhor possam 

se adequar a realidade organizacional, que por sua vez deverá eleger um conjunto dos 

principais indicadores a serem acompanhados e confrontados com empresas do mesmo 

segmento ou setor econômico para qualificar os resultados apresentados. Voltados para as 

Finanças Corporativas (Corporate Finance) da perspectiva destacada pelo Adriano Assaf 

Neto (2012), como sendo uma das linhas de pesquisa da área financeira. A linha de 

pesquisa que trata da Precificação de Ativos não foi abordados neste trabalho, por razões 

óbvias. 

Na visão de Athar (2005), os indicadores de balaços transformam-se informações 

econômico-financeiras de modo a relatar: 

 

• Causas que determinam a evolução ou involução do projeto; 

• Tendências futuras; 

• Eficiência ou ineficiência da utilização de recursos. 

 

Martins e Assaf Neto (1985) definem que indicadores de rentabilidade visam avaliar os 

resultados auferidos por uma empresa e determinados parâmetros que melhor revelem suas 

dimensões. E como base de comparação para estes indicadores, os resultados são 

normalmente utilizados, por sua vez, é o lucro operacional, que é qualificado com aquele 

gerado pelos ativos e o lucro líquido, aquele após o imposto de renda. 

Um ponto importante no entendimento das bases de cálculos dos indicadores de 

rentabilidade, é que, conforme descrito por Martins e Assaf Neto (1985), devemos 

considerar os passivos sem encargos como redutores dos ativos circulantes. Para que não 

ocorram distorções no custo do dinheiro de terceiros, com isso reduz-se o valor dos ativos 

que demandam recursos próprios ou tomados emprestados de terceiros. 

Com base nos autores, Matarazzo (1997) e principalmente Martins e Assaf Neto (1985) 

e Martins (1980), segue a decomposição dos principais indicadores utilizados nas planilhas 

eletrônicas caracterizados neste trabalho como sendo SSD, visto que deram suporte na 

compilação das variáveis que norteiam o processo decisório, embora foram analisadas 

apenas as planilhas finais, aquelas que por sua vez sintetiza todos os resultados das demais 
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planilhas de projeção de receitas do próprio projeto e dos demais projetos agregados, 

construídos a partir de sub-relatórios de projeção de receitas. 

2.5.1. CAPM - Capital Asset Priccing Model 
 

A relação entre o retorno esperado e o risco não diversificável, bem como a avaliação 

dos ativos que dela decorrem, representa a essência do modelo CAPM (Capital Asset 

Priccing Model). Ele foi desenvolvido em 1965 pelos americanos William F. Sharpe e 

John Lintner a fim de calcular o retorno de títulos individuais, uma vez que tais títulos 

integram uma carteira ampla. Este modelo, ainda, é visto como uma abordagem 

aprimorada do cálculo da taxa de desconto de um projeto arriscado cuja ideia principal é 

linha de argumentação dos modelos de avaliação de ativos que adotam a perspectiva do 

investidor e as informações de mercado (SHARPE, 1964; LINTNER,1965).  

Segundo o modelo CAPM, as taxas de descontos para projetos de investimentos são, 

geralmente, consideradas como sendo as estimativas de custo de capital. 

Desta forma, é possível descrever, matematicamente, por: 

 
Equação 1: Capital Asset Priccing Model 

 
Fonte: Finanças Corporativas e Valor  - Assaf Neto, 2012. Pág.452 

 
Rp = Taxa de retorno do investimento, também chamado de taxa de atratividade 

mínima. 

Rm = Taxa média de retorno do mercado. 

Rf = Taxa de retorno de um investimento livre de risco. 

B = Beta. 

A equação apresentada pelo CAPM demonstra o retorno esperado de um investimento 

que leva a uma situação de equilíbrio. Em outras palavras, não permite que o mercado faça 

qualquer arbitragem. Portanto, nesta equação, o ß é o parâmetro que representa o risco 

sistemático: quando maior do que 1, é ação agressiva; e menor que 1, ação defensiva.  

Vale ressaltar que, enquanto o ß > 1 é considerado arriscado e, assim, maior é o retorno 

esperado, o ß = 0 significa o risco esperado, o retorno livre. Já o ß < 1, significa risco baixo 

e, consequentemente, menor retorno. 
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2.5.2. Técnicas Baseadas em Orçamento de Fluxo de Caixa 
 

Fluxo de Caixa 

As planilhas foram desenvolvidas utilizando como base o fluxo de caixa, logo esta 

metodologia de análise econômico-financeira será o mais desenvolvido neste trabalho. O 

fluxo de caixa de uma empresa é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários 

por um determinado período (HUHNEM,1996). Tal previsibilidade deve ser realizada com 

base nos dados suscitados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa ou do 

projeto que se pretende realizar. Todavia, é preciso considerar a memória de dados que 

respaldará essa mesma previsão. De acordo com Hunhem, ainda, o principal objetivo dessa 

previsão é fornecer informações para a tomada de decisões, tais como: 

 

a) Prognosticar as necessidades de captação de recursos bem como prever os 

períodos em que haverá sobras ou necessidades de recursos;  

b) Aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentáveis para a 

empresa sem comprometer a liquidez. 

c) Fluxo de Caixa é a demonstração visual das receitas e despesas distribuídas 

pela linha do tempo futuro. 

 

 São contemplados normalmente numa projeção do fluxo de caixa os seguintes dados, 

conforme Gitman (2010):  

Entradas: 

a) Contas a receber; 

b) Empréstimos/recurso de terceiros; 

c) Recursos próprios. 

Saídas: 

a) Contas a pagar; 

b) Despesas gerais de administração (custos e despesas) 

c) Pagamento de empréstimos (amortizações, juros, multas, etc); 

d) Compras à vista.  

Fonte: Princípios de Administração Financeira – Gitman, 2010. Pág. 99. 
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Segundo esse mesmo autor, existem três diferentes tipos de fluxos de caixa dentro de 

uma empresa, são eles: fluxos operacionais, fluxos de investimentos e fluxos de 

financiamentos.  

Fluxo de caixas operacionais: corresponde às entradas e saídas diretamente 

relacionadas à produção de bens e serviços (atividades operacionais do dia a dia), e 

também as receitas da empresa. Exemplo: salários, contas a pagar e receber, vendas. 

Fluxos de caixa de investimentos: são gerados através da compra e venda de ativos 

imobilizados e da participação em outras empresas. 

Fluxos de caixa de financiamento: são aqueles resultantes da captação de recursos, 

quer sejam próprios ou de terceiros. Exemplo: compra e venda de ações. 

O fluxo de caixa é considerado um dos principais instrumentos de análise e avaliação 

de uma empresa. Ele proporciona ao administrador uma visão futura dos recursos 

financeiros da empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas 

de aplicações, receitas, despesas e as previsões.  

As decisões relacionadas à compra e venda, investimentos, aportes de capital pelos 

sócios, captação ou pagamento de empréstimos e desinvestimentos, constituem um fluxo 

contínuo entre as fontes geradoras e as utilizadoras de recursos. O fluxo de caixa deve e 

pode ser utilizado por empresas de qualquer porte devido à sua importância e simplicidade, 

conforme Gitman (2010). 

Segundo Gitman (2010), a projeção do fluxo de caixa permite avaliar a capacidade de 

uma empresa criar recursos para: suprir o aumento das necessidades de capital de giro 

geradas pelo nível de atividades, remunerar os proprietários/investidores do projeto, efetuar 

pagamento de impostos e reembolsar fundos oriundos de terceiros. Vantagens do fluxo de 

caixa: 

a) Demonstra ao administrador financeiro o momento adequado para as 

retiradas de caixa, sem acarretar problemas financeiros para a empresa; 

b) Permite o uso dos recursos de maneira racional, sem comprometer a 

liquidez da empresa; 

c) Permite a elaboração de planos de financiamento, bem como da projeção 

dos períodos de amortização; 

d) Auxilia verificar os períodos em que a empresa terá excedentes de caixa, 

além de estimar os valores dos saldos de caixa e os períodos em que eles 

ocorrerão; 
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e) Possibilita a escolha de investimentos dos recursos financeiros, bem como 

das linhas de crédito necessárias ao financiamento dos déficits de caixa; 

f) Possibilita o planejamento integrado das atividades da empresa; 

g) Facilita o processo decisório; 

h) Possibilita a visualização dos pontos fortes e vulneráveis da empresa, 

permitindo a implantação de medidas corretivas; 

i) Permite o estabelecimento de objetivos e metas a serem atingidos, bem 

como fornece parâmetros financeiros concretos para avaliação. 

 

De acordo com Camargo, 2007, as estimativas contidas no fluxo de caixa têm como 

base a projeção das receitas, que se for mal elaborada compromete todo o resultado; A 

implantação do fluxo de caixa poderá sofrer restrições por segmentos na empresa, o que 

demanda um trabalho de conscientização no momento da implantação. 

Os primeiros resultados podem não atender às expectativas dos proprietários, pois até 

que se elabore o sistema de forma a atender às especificidades da empresa podem ocorrer 

erros. Além disso, os resultados não são sempre exatos. Eventos não programados (tanto 

ingressos quanto desembolsos) podem acontecer, comprometendo as previsões elaboradas. 

A não compreensão destas limitações pode frustrar e comprometer a implantação do 

instrumento. 

Segundo Brigham et al, (2001) os instrumentos de planejamento somente são válidos 

se houver o acompanhamento e análise posteriores, comparando-se o projetado com o 

realizado, a fim de que medidas corretivas possam ser implantadas. Flutuações de mercado 

podem comprometer as projeções feitas, comprometendo os resultados estimados no fluxo 

de caixa. 

O planejamento dos ingressos de caixa é o ponto mais complexo do fluxo de caixa, 

pois depende da realização de pagamentos a serem efetuados por outrem, sobre os quais a 

empresa não tem controle total. 

Quanto aos desembolsos, sua estimativa é facilitada pelo fato de que a empresa 

normalmente planeja as saídas de caixa de acordo com o vencimento das obrigações. As 

saídas de caixa podem ser regulares, razoavelmente regulares ou irregulares (eventuais). 

As saídas regulares são aquelas que estão vinculadas diretamente à atividade 

operacional da empresa, e incidem de forma periódica As saídas razoavelmente regulares 

(ou intermitentes) são aquelas que aparecem e desaparecem em um determinado período de 
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tempo. As saídas irregulares ocorrem poucas vezes e estão vinculadas a disponibilidade de 

caixa e a planos de expansão, modernização, segundo (CAMARGO, 2007). 

O quadro a seguir sintetiza os principais ingressos e desembolsos de caixa: 

 

Quadro 2: Estrutura do Fluxo de Caixa 
 

Ingressos: Fontes Internas: a) desconto de títulos 
b) cobrança de valores a receber 
c) venda de itens do ativo permanente 
d) lucros reinvestidos 
e) receitas financeiras 

f) aluguéis recebidos, etc. 
Fontes Externas: a) empréstimos bancários 

b) governo 
c) acionistas 
d) empréstimos de coligadas/controladas 
e) receitas à vista 

Desembolsos: Regulares: a) aquisição de estoques 
b) pagamentos de salários 
c) despesas administrativas 
d) despesas com geração de receitas 

Razoavelmente 
regulares: 

a) principal/juros pagos às instituições         
financeiras 

b) despesas tributárias 
c) resgate de títulos 
d) retiradas de sócios 
e) pagamentos de dividendos 

Irregulares: a) ampliação da empresa 
b) modernização 
c) novas instalações 
d) (re) localização da empresa 

 

Fonte: Gitman, 2004. Pág.87 

 

O insumo básico de qualquer fluxo de caixa é a previsão de receitas. Normalmente ela 

é fornecida ao administrador financeiro pelo departamento de marketing. Com base nesta 

projeção, pode-se prever: 

 

a) Quando as receitas serão recebidas; 

b) Os gastos relacionados com a produção, estoques, distribuição; 

c) Nível de imobilizado desejado, isto é, ativo com baixa liquidez; 

d) O montante de financiamento necessário e as possibilidades de sua 

obtenção. 

A previsão de receitas pode estar baseada numa análise de dados externos ou internos. 
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As Previsões Externas são baseadas nas relações que podem ser observadas entre as 

receitas da empresa e certos indicadores econômicos. Já as Previsões Internas, no geral, 

são baseadas na elaboração de previsões de receitas da empresa. Normalmente, a equipe de 

vendas é solicitada a estimar as receitas para um determinado período, que serão 

posteriormente ajustadas pela direção da empresa, conforme Gitman, 2004. 

Período de recuperação ou Payback 

 

Segundo Horngren, Datar e Foster (2004) é o tempo necessário para recuperar o 

investimento realizado, segundo Assaf Neto, 2012, o método de análise de investimento 

Payback fornece uma medida simplificada do risco de um projeto de investimento, na 

medida em que mensura o período necessário para a recuperação do investimento inicial 

desembolsado, dadas a característica do fluxo de caixa estimado do projeto como vem no 

item Fluxo de caixa desse módulo. Na verdade, o critério de Payback (PB) pode ser 

utilizado de duas formas: 

Payback Simples (PBS) não se considera o valor do dinheiro no tempo, ou seja, os 

fluxos de caixa são utilizados em seu valor original. Payback Descontado (PBD) 

considera-se o valor do dinheiro no tempo, descontada a uma taxa mínima de atratividade 

(TMA), a qual é descontada os fluxos de caixa originais do projeto a partir de t = 1. 

De acordo com EHRLICH, 1937, no método PBS – payback simples compara-se o tempo 

necessário para recuperar o investimento no projeto com o tempo máximo tolerado pela 

empresa ou investidor. Na verdade, essa análise consiste em uma projeção linear simples 

dos fluxos de caixa acumulados do projeto, como representado na Figura 4, que ilustra o 

cálculo do Payback. 

Figura 9: Ilustração gráfica do cálculo do Payback 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (EHRLICH, 1937. Pág. 93) 
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Assaf Neto (2004), ressalta que é importante destacar que no período de decisão 

relacionado ao payback simples, quanto menor o valor calculado, melhor é o projeto, 

porque menor é o tempo necessário para a recuperação do investimento inicial. Vale 

ressaltar que o valor calculado do projeto deve ser comparado como valor máximo que é 

aceito dentro das alternativas de avaliação para empresa ou investidora empresa.  

As limitações associadas ao payback simples são decorrentes basicamente de: 

 

• Não considerar o valor do dinheiro no tempo: no PBS, o retorno recebido no 

primeiro ano tem o mesmo valor do retorno recebido em qualquer ano 

posterior; o que pode ser entendido como falta de sofisticação por alguns 

administradores financeiros; 

• Não considerar todos os fluxos de caixa do projeto: o PBS pode levar à decisão 

equivocada de aceitar um projeto de curta duração e baixa rentabilidade em 

detrimento de um projeto de maior maturação e alta rentabilidade. 

 

O payback simples é recomendado nas seguintes situações: em projetos com 

desembolso em mais de um período e projetos que apresentam fluxos de caixa irregulares, 

ou seja, com mais de uma mudança de sinal. 

O critério do PBS é um importante ponto de partida na seleção de projetos, pois 

fornece uma medida básica relacionada ao tempo de recuperação do investimento. 

Já o método do Payback Descontado (PBD) trata de um dos pontos fracos do PBS, qual 

seja a consideração do valor do dinheiro no tempo. A ideia básica deste método consiste 

em incluir, na avaliação do tempo de recuperação do investimento, o custo de oportunidade 

do capital da empresa, ou o valor da melhor alternativa abandonada em favor da alternativa 

escolhida. A mensuração do valor da melhor alternativa é dada pela taxa mínima de 

Atratividade (TMA), a qual desconta os fluxos de caixa do projeto em cada período. 

A única diferença entre o cálculo do PBS e do PBD reside na determinação do valor 

presente de cada fluxo de caixa futuro. Na verdade, a determinação do PBD segue a 

mesma ideia do PBS no tocante ao período e dentro do ano no qual ocorre a recuperação 

plena.  

Dada a característica de descontar os fluxos de caixa a uma TMA, o método PBD 

evidencia alguns resultados interessantes. Como ele é o prazo de recuperação do 

investimento remunerado à taxa mínima requerida, os fluxos de caixa após o PBD 
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determinam a rentabilidade do projeto. Em outras palavras, os projetos com PBD agregam 

valor à empresa. Além disso, ainda apresentam a desvantagem de desconsiderar todos os 

capitais do fluxo de caixa, mantendo o viés analítico do PBS – que consiste na 

possibilidade de aceitação de projetos curta maturação e baixa rentabilidade, em 

detrimento de projetos com maior maturação e alta rentabilidade. Por outro lado, as 

mesmas restrições observadas para a aplicação do PBS também se verificam no critério do 

PBD.  

É possível, de acordo com Lapponi (2000), fazer uma analogia entre PBD e os critérios 

do TIR e VPL. Quando o PBD é menor que o prazo de análise do projeto, o VPL do 

mesmo será positivo; quanto menor o Valor do PBD, maior o VPL do projeto e se o PBD 

de um projeto for igual à duração do mesmo, então: (a) o VPL do projeto será igual a zero 

e (b) a TIR é igual à TMA utilizada para calcular o PBS. 

 

VPL = valor presente líquido 

TIR = taxa interna de retorno 

 

Pode-se ainda entender o método do payback como a definição de um ponto de 

equilíbrio do projeto, ou seja, quando aplicamos o PBS estamos obtendo um ponto de 

equilíbrio contábil, ao passo que aplicando o PBD estamos obtendo um ponto de equilíbrio 

financeiro. 

 

Taxas Internas 

Os conceitos de Taxa Interna de Retorno (TIR) e Valor Presente Líquido (VPL) são 

fundamentais na compreensão do comportamento dos fluxos de caixa de um projeto de 

investimento e na determinação da rentabilidade de diversas alternativas. 

A análise da TIR mede a eficiência da capacidade de uma empresa honrar seus 

compromissos e efetuar pagamentos. Além disso, mede a eficiência perante as entradas e 

saídas de custo de oportunidade no mercado. 

 

 

Taxa Interna de Retorno - TIR 
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Assaf Neto (2012) expõem que o conceito de Taxa Interna de Retorno (TIR) está 

relacionado ao comportamento do conjunto de fluxos de caixa de um investimento, e não a 

um fluxo de caixa individual. Ela é considerada por diversos autores a técnica de 

orçamento de capital mais sofisticada. Os fluxos a que o conceito de TIR está associado 

são compostos tanto por elementos positivos quanto negativos: os fluxos negativos 

correspondem a desembolsos de caixa (saídas), ao passo que fluxos positivos 

correspondem a pagamentos recebidos (entradas). 

Para demonstrar a aplicabilidade da TIR, considera-se o investimento em um título de 

renda fixa cujo período é composto por dois fluxos de caixa distintos (LUENBERGER, 

1998): o depósito inicial ou pagamento (fluxo negativo) e o recebimento posterior (fluxo 

positivo). 

Assim, dado o fluxo de caixa (x0, x1,..., xn), associado com um investimento, temos a 

seguinte fórmula do valor presente: 

 

Equação 2: Valor Presente 

 

Fonte: Finanças Corporativas e Valor – Assaf Neto, 2012. Pág. 363. 

 

Segundo Guitman (2010), se o investimento correspondente a este fluxo é 

construído de uma série de depósitos e resgates a uma taxa de juros r, esta taxa de juros 

determina o retorno deste investimento, para pagamentos constantes, este valor é fácil de 

determinar. Entretanto, para pagamentos não constantes, a taxa de retorno deve ser 

estimada a partir de um conjunto de procedimentos gerais, que são aplicáveis a qualquer 

estrutura de fluxos de caixa. 

Portanto, dado um fluxo de caixa, expandimos a representação da Equação 2 e então 

encontramos o valor de r que iguala o valor presente a zero. Este valor é denominado Taxa 

Interna de Retorno porque equivale à taxa de juros implícita na estrutura interna do fluxo 

de caixa. (LUENBERGER, 1998). Vale ressaltar que essa é uma definição preliminar, 

porque pode haver mais de uma solução para um polinômio de grau n.  

A taxa interna de retorno é determinada apenas pelos fluxos de caixa do investimento, 

sem nenhuma especificação de alguma taxa de juros. Este é o motivo do termo “interno” 

da TIR: seu valor é determinado internamente, sem nenhuma referência ao ambiente 

financeiro externo. Desta feita, a determinação de uma taxa efetiva de juros em uma 
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operação financeira é na verdade a determinação da TIR, pois a taxa efetiva de uma 

operação é a taxa que anula o VPL da mesma, conforme Weston & Brigham (2000, p.536). 

Então, o seguinte teorema básico, o qual ilustra a aplicação deste conceito a um fluxo 

de caixa de investimentos: 

Figura 10: Ilustração da Taxa Interna de Retorno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Custo médio Ponderado de Capital (WACC) 

 

A definição de 'Weighted Average Cost Of Capital – WACC', Custo Médio Ponderado 

de Capital difundido por Modigliani e Miller (1958, 1963), consiste basicamente na 

mensuração do custo de capital da empresa em que cada categoria de capital é, 

proporcionalmente, ponderada. Todas as fontes de capital, sejam elas ações ordinárias, 

ações preferenciais, títulos e qualquer outra dívida de longo prazo – estão incluídas no 

WACC. Todo o resto igual, o WACC de uma empresa aumenta à medida que o beta e taxa 

de retorno sobre os aumentos de capital, como um aumento no WACC observa uma 

diminuição na valorização da empresa ou projeto, consequentemente elevando o risco. 

A equação CMPC é o custo de cada componente de capital multiplicada pelo seu peso 

e depois somando proporcional: 

 

Equação 3: Custo Médio Ponderado de Capital 

 
Fonte: Adaptado de Finanças Corporativas e Valor – Assaf Neto, 2012. Pág. 552. 
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Onde: 

Re = custo de capital próprio; 

Rd = custo da dívida; 

E = valor do patrimônio líquido da empresa no mercado; 

D = valor da dívida da empresa no mercado; 

V = E D; 

E / V = percentagem de financiamento que é patrimônio; 

D / V = percentagem de financiamento que é dívida; 

Tc = taxa de imposto sobre as sociedades. 

 

As empresas muitas vezes os fluxos de caixa de desconto em WACC para 

determinar o valor presente líquido (VPL), uma vez que o WACC ou também conhecido 

Custo Médio Ponderado de Capital remete ao custo do capital da estrutura de capital de 

uma empresa ou projeto. 

 

 Valor Presente Líquido - VPL 

O Valor Presente Liquido (VPL) é considerado uma técnica sofisticada de orçamento 

de capital por considerar o valor do dinheiro no tempo, abordado tanto por Gitman (2010), 

quanto por Assaf Neto (2012). Esse método avalia alternativas de investimento pela 

classificação de alternativas em função de seus valores atuais – quando maior o Valor 

Presente, melhor é a alternativa. Quando utilizamos este princípio, devemos incluir todos 

os fluxos de caixa associados com o investimento, tanto os fluxos positivos quanto os 

negativos. Colocando de uma maneira mais clara, a expressão Valor Presente Líquido é o 

valor presente de todos os benefícios menos o valor presente de todos os custos do 

investimento. Ou seja, o método do VPL mostra a contribuição do projeto de investimento 

no valor da empresa ou na riqueza do investidor. 

Os dois autores apresentam que o VPL sugere uma vantagem relacionada ao fato de 

que a soma de valores, presentes de investimentos diferentes, pode ser avaliada em 

conjunto (i.e., o VPL da soma dos fluxos de caixa é igual à soma dos VPL’s individuais). 

Devido a essa propriedade, um investidor pode calcular o valor presente de investimentos 

individuais e também o valor presente de uma carteira de investimentos, pela seguinte 

observação: 
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a) Se o VPL for positivo o projeto é viável e deverá ser aceito; 

b) Se o VPL for negativo o projeto é inviável, portanto deverá ser rejeitado. 

 

Ou seja, se a empresa investir em um projeto de VPL negativo, seu valor no mercado 

cai. Por outro lado, se ela investe em um projeto de VPL positivo, seu valor aumenta. 

O VPL possui uma característica que o diferencia de todas as outras taxas: pode-se 

somar VPL´s de projetos isolados para alcançar o VPL acumulado para uma organização. 

Ambos métodos têm sua relevância, mas em situações distintas (LUENBERGER, 1998). O 

VPL e a TIR são regras de tomada de decisão que competem entre si e que geralmente 

chegam à mesma conclusão na maioria das vezes. Contudo, suas diferenças tornam-se 

evidentes quando os gestores financeiros têm que optar entre projetos mutuamente 

excludentes. 

Por outro lado, se o investimento não pressupõe a possibilidade de reaplicação descrita 

anteriormente e as alternativas são mutuamente excludentes (no sentido de que um deve 

ser escolhido em detrimento do outro), o critério do VPL é preferível, pois ele compara as 

alternativas de investimento com os retornos obtidos no mercado financeiro (os quais 

oferecem rentabilidade a uma taxa de juros pré-determinada). Toda vez que houver 

confronto de técnicas, a tomada de decisão é pelo VPL. 

2.5.3. Tecnicas baseadas no Desempenho e na Rentabilidade 
 

ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido  

Segundo Wernke (2008, p.267), “o ROE evidencia o retorno do capital próprio (PL) 

aplicado na empresa”. Diante desse método, os investidores são capazes de observar 

diretamente o retorno do investimento, podendo, inclusive comparar se ele foi superior às 

alternativas esperadas e até mesmo se comparado com os retornos aferidos junto ao 

mercado para projetos similares além, é claro do retorno oferecido pelo mercado 

financeiro. Já para Assaf Neto (2009), o ROE trata-se da mensuração do retorno que a 

empresa tem dos recursos aplicados por seus proprietários (acionistas/investidores), ou 

seja, para cada 1 unidade monetária de recursos próprios (patrimônio líquido) investido na 

empresa, quanto os acionistas embolsam de retorno. Para calculá-lo usa-se a seguinte 

expressão:  
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Equação 4: Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

 

Fonte: Adaptada de Princípios de Administração Finenceira – Lawrence J. Gitman 2010. Pág. 60. 

 

O ROE, conforme Assaf Neto (2009), “deve ser comparado sempre com a taxa de 

retorno mínima exigida pelo acionista”. Por isso, para tornar-se atraente, “todo o 

investimento deve oferecer uma rentabilidade pelo menos igual à taxa de oportunidade”. 

(NETO, 2009, p.231). 

 

ROC – Retorno Sobe Clientes  

O ROC (Return on Customer) ou Retorno sobre Clientes, trata-se de uma métrica que 

possibilita analisar se o conjunto de clientes está criando valor para o negócio, ou seja, se o 

padrão de consumo sinalizado pelos clientes sustentará o a lucratividade e a taxa de 

crescimento projetado para aquela empresa ou projeto. Importante analisar e identificar se 

há acréscimo de valor por parte da carteira de cliente ao negócio, tanto para os atuais, 

quanto para os futuros clientes.   

Conforme Peppers e Rogers (2007), para toda carteira de clientes, o ROC tem o mesmo 

valor do Retorno Total ao Acionista (TSR – Total Shareholder Return). Isso acontece 

porque o ativo mensurado em clientes é virtualmente igual ao Fluxo de Caixa Descontado 

(DCF – Discounted Cash Flow) de um negócio, então, quando se adiciona o lucro obtido 

durante um período à variação no valor do ativo em clientes, o resultado é o valor total 

criado pela empresa. Dessa maneira, no mínimo, o ROC de uma empresa tem que ser mais 

alto do que o seu custo de capital, senão ela não estará criando nenhum valor. 

 

EBITDA – Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization 

O Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA), conhecido 

como EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation, and Amortization), 

representa a geração operacional de caixa da companhia. Demonstrando o quanto a 

empresa ou o projeto gera de recursos observando apenas em sua atividade, sem levar em 

consideração a depreciação (que não se paga por ela, que efetivamente não sai do fluxo), 

os efeitos financeiros e de impostos que podem incidir sobre o processo. É um importante 

indicador para avaliar a qualidade operacional do projeto ou empresa. Basicamente é a 

��� = ����� �í�����
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receita menos os custos e as despesas, sem levar em consideração ainda a depreciação ou a 

amortização. Refletindo com isso a capacidade de geração de caixa operacional por parte 

da empresa, se ela não quiser expandir ou tiver que substituir ativos depreciados. 

É fortemente correlacionado com o fluxo de caixa livre da empresa. É um tipo de 

“Lucro antes de Impostos”, cabe ressaltar que não se trata de um indicador contábil 

apresentado normalmente nas demonstrações de resultados. (BRUNI, 2011). 

 

EBIT – Earnings Before Interest and Taxes 

Conforme Bruni (2011), o Lucro antes de Juros e Impostos (LAJIR), conhecido como 

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes), é uma variável do EBITDA. É o EBITDA 

(LAJIDA) menos a depreciação e a amortização de intangíveis. Refletindo o resultado das 

atividades operacionais da empresa.  

 

Equação 5: EBIT (Ernings Before Interests and Taxes) 

EBIT = (receitas operacionais - custos operacionais) – custos administrativos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

NOPAT - Net Operating Profit After Tax 

Definição de Lucro Operacional líquido após impostos, NOPAT é a mensuração do 

potencial de uma empresa ou projeto, ou seja, se a sua capitalização foram alavancados 

observando a situação sem dívidas, isso inclui juros e impostos, conforme demonstrado 

pela Equação 6: 

 

Equação 6: NOPAT 

NOPAT = Lucro Operacional x (1 - Tax Rate) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

NOPAT é um olhar mais acurado na eficiência operacional para as empresas 

alavancadas. Não inclui a poupança fiscal, muitas empresas recebem, porque eles têm 

dívida existente. 

 

EVA – Economic Value Added 
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Silva (2008, p.147) comenta que, embora seja um conceito antigo, o EVA 

proporcionou uma nova perspectiva na análise financeira ao considerar o custo de 

oportunidade do capital próprio. Cabe ressaltar que o EVA não considera 

especificadamente o custo do capital próprio. Logo, a empresa “só gera valor para os 

acionistas se seus lucros forem superiores ao custo de todo capital empregado em suas 

operações”. 

No que tange à conceituação do EVA, Stewart (2005, p.117) refuta que a:  

 
real medida de desempenho que apropriadamente leva em consideração todas as 
maneiras pelas quais o valor corporativo pode ser agregado ou perdido é o valor 
econômico agregado (EVA). O EVA é uma medida de receita residual que 
subtrai o custo do capital dos lucros operacionais gerados em um 
empreendimento. A área operacional pode fazer inúmeras coisas individuais para 
criar valor, mas todas elas devem em algum momento cair em uma das três 
categorias medidas pelo EVA. Este aumentará se os lucros operacionais puderem 
ser incrementados sem que seja inserido qualquer outro capital, se um novo 
capital for investido em todos e quaisquer projetos que produzirem mais do que o 
custo total do capital e se o capital for desviado ou retirado de atividades 
negociais que não cubram seus próprios custos de capital. (BRIGHAM et al 

2001, p.64) 
 

Ressalta-se que o EVA é uma estimativa do efetivo lucro econômico da empresa para o 

período e difere muito do lucro contábil. Segundo Brigham, o EVA representa o lucro 

residual que permanece após o custo de todo o capital, incluindo o capital que tenha sido 

deduzido, enquanto o lucro contábil é determinado sem se colocar uma carga do capital 

próprio. Na concepção do EVA, o capital próprio tem um custo, pois os fundos aportados 

pelos acionistas poderiam ser investidos em algum outro lugar onde obtivessem retorno. 

Faria e Costa (2005, p.415) mencionam que o EVA pode ser sintetizado como a 

diferença entre os resultados operacionais pós-tributação e o custo do capital empregado 

originalmente.  

 

2.5.4. Análise de Usabilidade - Discount Usability Engineering 
 

As organizações têm investido grande parte de seu capital em tecnologias tentando 

suprir suas necessidades de informações, aumentar sua produtividade e melhorar seus 

serviços e produtos através de sistemas interligados e, consequentemente, aumentar a 

produção e facilitar o processo de decisão. 
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No entanto, nem sempre o alto investimento em sistemas de informação é suficiente se 

o sistema não oferece de maneira fácil e eficaz a análise das informações necessárias. 

Nesse âmbito as avaliações heurísticas, propostas por Jakob Nielsen em 1994, podem ser 

utilizadas para avaliar a usabilidade e design de um sistema com o objetivo de facilitar a 

interação do sistema com o usuário. 

Segundo Nielsen e Molich (1990) avaliação heurística é um método informal de 

avaliação, a partir de uma lista de heurísticas, avaliam uma interface em relação à sua 

usabilidade. 

As avaliações heurísticas consistem de uma lista de critérios que o sistema deve 

contemplar para que o usuário identifique com facilidade como encontrar as informações 

necessárias, também conhecidas por definições de usabilidade, que contemplam critérios 

cognitivos de interação com os sistemas. 

A avaliação heurística proposta por Nielsen e Landauer (1993) possui 10 princípios 

básicos, conforme descritos por Preece (2005), a saber: 

• “Visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre manter os 

usuários informados sobre o que está acontecendo através de feedback 

(respostas às ações do usuário) adequado e no tempo certo. 

• Correspondência entre o sistema e o mundo real: o sistema deve utilizar 

palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de 

utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores. O 

designer deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a 

informação apareça em uma ordem natural e lógica, conforme esperado pelo 

usuário. 

• Controle e liberdade do usuário: os usuários frequentemente realizam ações 

equivocadas no sistema e precisam de uma saída de “emergência” 

claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter de percorrer um 

diálogo extenso. A interface deve permitir que o usuário desfizesse e 

refizesse suas ações. 

• Consistência e padronização: os usuários não devem ter de se perguntar se 

palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O 

designer deve seguir as convenções da plataforma ou do ambiente 

computacional. 
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• Prevenção de erros: melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto 

cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja possível. 

•  Reconhecimento em vez de memorização: o designer deve tornar os objetos, 

as ações e opções visíveis. O usuário não deve ter de se lembrar para que 

serve um elemento de interface cujo símbolo não é reconhecido 

diretamente; nem deve ter de se lembrar de informação de uma parte da 

aplicação quando tiver passado para uma outra parte dela. As instruções de 

uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que 

necessário. 

• Flexibilidade e eficiência de uso: aceleradores – imperceptíveis aos usuários 

novatos – podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, 

permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários 

experientes e inexperientes. Exemplos de aceleradores são botões de 

comando em barra de ferramentas ou teclas de atalho para acionar itens de 

menu ou botões de comando. Além disso, o designer pode oferecer 

mecanismos para os usuários customizarem ações frequentes. 

• Projeto estético e minimalista: a interface não deve conter informação que 

seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação 

em uma interface reduz sua visibilidade relativa, pois compete com as 

demais unidades de informação pela atenção do usuário. 

• Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de 

erros: as mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples 

(sem códigos indecifráveis), indicar precisamente os problema e sugerir 

uma solução de forma construtiva. 

• Ajuda e documentação: embora seja melhor que um sistema possa ser 

utilizado sem documentação, é necessário oferecer ajuda e documentação de 

alta qualidade. Tais informações devem ser facilmente encontradas, focadas 

na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não ser 

muito extensas”. (BARBOSA; SILVA, 2010). 

As avaliações heurísticas não devem ser limitadas a um planejamento de acordo com 

uma listagem definida pela investidos, como no caso, ao contrário, deverão ser dinâmicas e 
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se adaptarem de acordo com a necessidade de cada sistema a fim de manter a viabilidade 

do sistema analisado. 

Através das avaliações heurísticas propostas por Nielsen, o usuário mantém o foco de 

análise nas informações disponibilizadas no sistema, e não nas dificuldades em entender a 

forma como o sistema foi apresentado, dando o enfoque exclusivamente na tomada de 

decisão. 

A aplicação da usabilidade tem como finalidade mensurar o grau de interação da 

ferramenta com o usuário, portanto os avaliadores podem ser definidos pela organização 

formando um grupo de especialistas e de não usuários do sistema proposto, fazendo assim 

com que mesmo as pessoas que não possuem amplo conhecimento do sistema e/ou das 

informações disponibilizadas possam facilmente localizar dados e efetuar interações com o 

sistema. 

Os avaliadores devem desenvolver sua própria listagem de heurísticas, e não precisam 

ser treinados para avaliar os requisitos propostos. A partir da avaliação da usabilidade do 

sistema, deverão ser propostas melhorias que facilitem a interação com os usuários.  

A usabilidade é a ferramenta de aproximação mais eficaz do usuário com o sistema e 

para ser desenvolvida é necessário considerar um conjunto os fatores que facilitem a 

compreensão de suas funcionalidades por seus usuários. Cada usuário tem uma visão 

diferente do sistema, e a usabilidade visa quebrar as barreiras de interação e compreensão 

de cada processo necessário à tomada de decisão. 

É fundamental garantir que o sistema avaliado é viável e agradável ao usuário. As 

avaliações heurísticas devem envolver os usuários em todos os processos englobados pelo 

sistema envolvido. Existem diversas maneiras de aplicar essas avaliações podendo ser 

através de observação, entrevistas, testes, questionários, e diversas outras formas conforme 

a necessidade de melhoria da usabilidade, desta maneira, a equipe conseguirá informações 

valiosas de como o sistema poderá ser utilizado. E ao final dos processos de avaliação a 

equipe terá maior facilidade em implantar melhorias no que precisa, e aprimorar o que já 

foi feito. 

A importância de observar as tabelas pela perspectiva da Avaliação Heurística consiste 

em identificar possibilidade de aperfeiçoamento da ferramenta junto aos usuários, 

viabilizando ingerências de melhorias às tabelas, como também facilitar o uso da 

ferramenta da forma que foi construída por um número maior de usuários sem treinamento 

específico para tal análise. 
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Segundo Furgeri 2005, além das técnicas heurísticas, a interface humana computador 

deve ser avaliada durante o ciclo de vida do design, constantemente, conforme 

demonstrado pela Figura 11. 

 
Figura 11: Ciclo de vida do design 

 
Fonte: Furgeri, Sérgio: Apresentação – Metodologias para Avaliação de Interfaces. CEUNSP – ITU, 2005. 

 

 

 

Logo, as premissas relativas às etapas ou interações com o usuário tais como: 1-

facilidade para entrada de dados, 2-facilidade de entendimento da estrutura da planilha 

(interligação das abas, etc), 3-uso de ferramentas do Excel, 4-facilidade para compreender 

os cálculos efetuados, 5-facilidade para compreender os resultados gerados pela planilha, 

6-controles da planilha para garantir integridade dos dados de entrada, 7-controles da 

planilha para garantir a integridade/precisão dos cálculos efetuados, 8-recursos gráficos 

gerados pela planilha, 9-tratamento do risco pela planilha (seja pela analise de 

sensibilidade ou de cenários) devem ser constantemente avaliados. 

O método de heurística de Nielsen é o principal método proposto por avaliação de 

interfaces, segundo Furgeri 2005. Contudo, recomenda-se que deva ser feito por mais de 

um avaliador, Nielsen 1995, visto que um único avaliador não conseguiria facilmente 

encontrar todos os problemas de usabilidade de uma interface. A avaliação é feita em um 

primeiro momento individualmente. Cada avaliador percorre a interface diversas vezes, 
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inspecionando os diferentes componentes do diálogo e ao detectar problemas os relata 

associando-os claramente com as heurísticas violadas. 

A Figura 12  mostra um exemplo de um estudo de caso de avaliação heurística, onde 

19 avaliadores foram utilizados para encontrar 16 problemas de usabilidade em um sistema 

de resposta de voz que permite aos clientes o acesso a suas contas bancárias (Nielsen, 

1992). Percebe-se que a medida que os problemas de Usabilidade vem sendo difíceis de se 

identificar a avaliação consequentemente ficará comprometida. 

Figura 12: Amostra de distribuição de Avaliação por múltiplos usuários 

 

Fonte: Figura obtida do endereço: http://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-

heuristic-evaluation/, adaptada pelo autor. 

Cabe ressaltar que embora a presente pesquisa objetiva compreender melhor o processo 

decisório, sem consultar demais usuários, descaracterizando assim os princípios de uma 

avaliação a rigor da proposta de Nielsen, porém as contribuições acerca das perspectivas 

das heurística nortearam os trabalhos de crítica referente ao objeto de estudo. 

Logo, para este trabalho foram analisadas as cinco planilhas utilizadas no processo 

decisório de “Project Finance” utilizadas pelos investidores ou parceiros públicos na 

aplicação de do método de modelagem, compreendido como um Sistema de Suporte a 

Decisão customizado, logo deverá ser observado também a metodologia utilizada por 

Nielsen (1990).  
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4. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo será abordada a metodologia aplicada na presente dissertação, sua 

abrangência, a escolha dos casos, a unidade de análise, a delimitação do tema e as técnicas 

de análise, corroborando com o tema e o respectivo objetivo geral e específico. 

A pesquisa, para ser científica, requer um procedimento formal, realizado de “modo 

sistematizado, utilizando para isto método próprio e técnicas específicas”. (RUDIO, 1980). 

Como parte fundamental da pesquisa, a metodologia visa responder ao problema 

formulado e atingir os objetivos do estudo de forma eficaz, com o mínimo possível de 

interferência da subjetividade do pesquisador (SELLTIZ; JAHODA; DEUTSCH; COOK, 

1965), referindo-se a regras da ciência para disciplinar os trabalhos, bem como para 

oferecer diretrizes sobre os procedimentos a serem adotados. 

No que tange à sua especificação, a metodologia inclui um número de atividades 

intimamente relacionadas, que se sobrepões continuamente, como a delimitação do tipo, da 

estratégia e do método de pesquisa; do universo e da amostra a ser pesquisada; da unidade 

de observação; do planejamento e das técnicas de coleta de dados, além do tratamento e 

análise dos dados. 

O presente tópico apresenta o tipo de pesquisa adotada, o método e sua justificativa, 

bem como as razões que levaram à escolha da pesquisada, a escolha dos sujeitos da 

pesquisa, o instrumento de coleta de dados, a realização das entrevistas e a forma de 

análise dos dados.  

A pesquisa utiliza a classificação adotada por Gil (1991), que a qualifica em relação a 

dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa adotada foi 

descritiva, tendo em vista o objetivo nela enunciado, que envolve fundamentalmente a 

descrição e análise das escolhas de projetos de novos negócios, além de uma análise 

detalhada das variáveis que contribuíram para escolha ou refutação do projeto. Esse tipo de 

pesquisa segundo Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1965), busca descrever um fenômeno 

ou situação em detalhe, especialmente, o que está ocorrendo, permitindo abranger com 

exatidão as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como 

desvendar a relação entre os eventos. O seu propósito foi tão somente “verificar a presença 

ou ausência de um determinado fenômeno”. (RUDIO, 1980). Para melhor compreendê-lo, 

o mais importante foi a clara formulação do que e quem seria avaliado e a eficácia e boa 
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fundamentação das técnicas para a avaliação. (SELLTIZ; JAHODA; DEUTSCH; COOK, 

1965).  

Quanto aos meios, a pesquisa adotada foi documental. Documental porque coletou se 

apropriou da observação frente à prática, embora não sejam diretamente os sujeitos da 

pesquisa, contudo objetivou a observação do processo sistematizado de escolha, definição 

e análise dos projetos de Novos Negócios, além do detalhamento da legislação específica 

sobre a Parceria Pública Privada – PPP e das Concessões Públicas, nomeadas nesta 

pesquisa como as únicas onde se aplicarão os estudos de viabilidade econômico-financeira. 

 
O processo da pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, 
estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, 
reformulando-se constantemente, de maneira que, por exemplo, a Coleta de 
Dados num instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, e esta, em seguida, é 
veículo para nova busca de informações. (TRIVINÕS, 1987, p.137). 
 

 
Cabe destacar que, dentro das ciências sociais e, por influência da perspectiva 

positivista, “a tradição quantitativa condenava a pesquisa qualitativa como sendo 

impressionista, não objetiva e não cientifica [...] já que não permite mensurações, 

supostamente objetivas [...]”. (MOREIRA, 2002). A perspectiva positivista “aprecia 

números[...] pretende tomar a medida exata dos fenômenos humanos e do que os explica”, 

na busca da objetividade e da validade dos saberes construídos (LAVILLE; DIONNE, 

1999). De acordo com, “a ciência prefere o tratamento quantitativo porque ele é mais apto 

aos aperfeiçoamentos formais: a quantidade pode ser testada, verificada, experimentada, 

mensurada [...]”. 

Já os adversários da perspectiva positivista e quantitativa “propõem respeitar mais o 

real” (LAVILLE; DIONNE, 1999) e abrem caminho para a pesquisa qualitativa em que se 

busca abdicar total ou quase totalmente das abordagens matemáticas no tratamento dos 

dados, trabalhando preferencialmente com a compreensão das motivações, percepções, 

valores e interpretações das pessoas, além de procurar extrair novos conhecimentos. Para 

Moreira (2002), a diferença entre a pesquisa quantitativa e qualitativa vai além da simples 

escolha de estratégias de pesquisa e procedimentos de coleta de dados, representando, na 

verdade, posições epistemológicas antagônicas. 

Entretanto, “[...] esse debate [...] parece frequentemente inútil e até falso [...]. Inútil, 

porque os pesquisadores aprenderam, há muito tempo, a conjugar suas abordagens 

conforme as necessidades” (LAVILLE; DIONNE, 1999). Assim, para o pesquisador “[...] 
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só tem a ganhar a avaliação qualitativa que souber se cercar inteligentemente de base 

empírica, mesmo porque qualidade não é a contradição lógica da quantidade, mas a face 

contrária da mesma moeda”. (DEMO, 2002). Sendo essencial que escolha da abordagem 

esteja a serviço do objeto da pesquisa, e não o contrário, com o propósito de daí tirar, o 

melhor possível, os saberes desejados. Parece haver um consenso, pois, quanto à ideia de 

que as abordagens qualitativas e quantitativas devem ser encaradas como complementares, 

ao invés de mutuamente concorrentes. (MALHOTRA, 2001; LAVILLE; DIONNE, 1999). 

No presente trabalho utilizou-se o estudo de caso para a obtenção dos dados requeridos. 

O estudo de caso caracteriza-se fundamentalmente na análise profunda de uma unidade 

especifica. Examina detalhadamente um ambiente, um sujeito ou uma situação. 

A definição de estudo de casos tem sido apresentada de várias formas. A definição 

adotada por Yin (2001) ressalta que o estudo de casos é uma forma de fazer pesquisa social 

empírica, uma vez que se investiga um fenômeno do contexto da vida real, não sendo 

definidas, de forma clara, as fronteiras entre o fenômeno e o contexto para qual se utilizam 

fontes de informações múltiplas. 

O ponto forte dos estudos de casos, segundo Hartley (1999) citado por Roesch (1999) 

“reside em sua capacidade de explorar processos sociais à medida que eles desenrolam nas 

organizações”, permitindo uma análise processual, contextual, longitudinal das várias 

ações e significados que se manifestam e são construídas dentro dela. Segundo Yin (2001), 

o estudo de caso contribui de forma significativa, para a compreensão de fenômenos 

complexos, nos níveis individuais, organizacionais, sociais e políticos, permitindo a 

preservação das características dos eventos da vida real. 

Vale ressaltar que o estudo de caso poderá ser circunscrito a uma ou a várias unidades, 

caracterizando se este será único ou múltiplo. Tais unidades poderão ser definidas como 

indivíduos, organizações, processos, programas, bairros, instituições, comunidades, 

bairros, países e, mesmo eventos (YIN, 2001; GIL, 1991). Dessa forma, apresenta-se a 

seguir o caminho percorrido para delimitar o tipo de estudo de caso e a unidade de análise 

da presente dissertação. 

O pesquisador tem como técnicas fundamentais de pesquisa a observação, a entrevista 

e uma gama de dados coletados em diferentes momentos, por variadas fontes de 

informação. 

A unidade escolhida para investigação são cinco planilhas eletrônicas elaboradas por 

consultorias renomadas junto ao mercado no apoio ao processo decisório de investimento 
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para PPP, Concessões Públicas e Privatizações. O setor de construção civil foi escolhido 

devido a sua importância na economia em vistas do faturamento, arrecadação de impostos 

e empregabilidade, a grande necessidade de lançamento de novos negócios e ao grande 

crescimento das empresas através de novos negócios. 

De acordo com Yin (2001), evidências têm demonstrado que múltiplos estudos de caso 

são frequentemente considerados, de uma maneira geral, mais robustos que estudos de caso 

únicos. No entanto, existem desvantagens, como a possibilidade de se necessitar de 

maiores recursos e de um tempo além daquele disponível por um pesquisador individual. 

Também Pozzebon e Freitas (1997) concluem que “mesmo um caso único pode ser 

considerado aceitável, desde que atinja o objetivo estabelecido”. Caso único ou poucos 

casos podem ser tratados com a mesma argumentação de validade. O próprio Yin (2001) 

também argumenta que não é a utilização de dois, dez ou cem casos que transformará um 

caso múltiplo em um estudo macroscópico. 

Conhecer o que se aprende ao realizar um estudo de caso é fundamental, pois é 

necessário que haja um estudo da particularidade e da complexidade do objeto de estudo. 

De acordo com Yin (2005), realizar um estudo de caso significa desenvolver uma 

investigação empírica, através de método que possa abranger todo o contexto do objeto de 

estudo, planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Para Merrian 

(1988, apud André 2005). 

O conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do conhecimento 

gerado a partir de outras pesquisas sendo este mais concreto e contextualizado, podendo 

este ser mais facilmente interpretado. Portanto este método foi considerado bastante 

adequado para a realização deste trabalho. 

Ao abordar a metodologia do estudo de caso, é primordial destacarmos a técnica e 

os instrumentos que contribuem com a coleta de dados do presente trabalho. O pesquisador 

se valeu única e exclusivamente do estudo de caso, obtendo os dados por oferta voluntária, 

arquivos utilizados no processo decisório norteadores de investimento. Entretanto, deve ser 

destacado que o pesquisador teve o interesse em pesquisar uma situação singular, 

particular. 

Os autores Lüdke e André, 1986, ainda nos elucidam que “o caso é sempre bem 

delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenvolver do estudo”. 

Tal estudo de caso apresenta características fundamentais que são destacadas pelas 

mencionados autores. Essas características são as seguintes: 
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1 – Os estudos de caso visam à descoberta. 

2 – Os estudos de caso enfatizam a ‘interpretação em contexto’. 

3 – Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma 

completa e profunda. 

4 – Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. 

5 – Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas. 

6 – Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social. 

7 – Os relatos de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma 

forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 18-20). 

Todas essas características apontam para um estudo que se preocupa com a 

constante reformulação dos seus pressupostos, uma vez que o conhecimento nunca está 

pronto. Vemos também que a compreensão de determinado objeto será auxiliada, levando-

se em conta o contexto em que se apresenta. 

De acordo com Flanagan (1973, p.100 apud Martins, 2005) a técnica desenvolvida 

permite a coleta de “fatos importantes relacionados ao comportamento do indivíduo”. 

Flanagan (1973, p.100 apud Martins, 2005), também apresenta a definição desta técnica 

como: 

“Qualquer atividade humana observável que seja completa em si mesma para 
permitir inferências e previsões a respeito da pessoa que executa o ato. Para ser 
crítico, um incidente deve ocorrer em uma situação onde o propósito ou intenção 
do ato pareça claro ao observador e onde suas conseqüências sejam 
suficientemente definidas para deixar poucas dúvidas no que se refere aos seus 
efeitos.” Flanagan, 1973 
 

Até mesmo antes de se iniciar o estudo, há uma preocupação em selecionar as 

informações para que elas possam ser disponibilizadas aos que se interessem. Essas 

observações preliminares podem ser demonstradas por escrito ou até mesmo por uma 

apresentação visual. 

Remetendo a um conceito antigo do chamado “vício ricardiano”, onde entendiam 

que o objeto não poderia ser plenamente útil para apresentar o todo, com relação à escolha 

do caso e à generalização dos resultados frente aos resultados alcançados poderiam sim 

apresentar anomalias, contudo a possibilidade das generalizações terem uma menor 
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relevância, isso porque os casos são tratados particularmente em um emprego específico de 

necessidade. 

Dessa forma, a questão de escolher, uma ou várias planilhas trabalhadas em 

especial está mais associada ao tema de interesse, mesmo que limitado pela condição da 

disponibilidade existente (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 23). Da perspectiva da presente 

pesquisa, foram realizado estudo de caso das planilhas selecionadas através avaliações 

dirigidas na etapa análise dos dados, tendo estes habilidades de uso das tecnologias de 

informação e comunicação em vistas compreender melhor o processo pelo qual os 

investidores tomam suas decisões subsidiados por planilhas eletrônicas por meio do 

processo de modelagem. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Este capítulo apresentará as análise e verificações feitas nas cinco planilhas eletrônicas, 

cujo objetivo será a descrição do processo de modelagem dos projetos de investimentos.  

As planilhas receberam denominações descaracterizando o vínculo com projeto 

originalmente modelado, também como valores foram alterados para garantir discrição 

prometida à fonte desses dados. Diante disso, as planilhas recebem os seguintes nomes e 

desígnios:  

• Modelo_01_AER e Modelo_02_AER, ambos voltados à modelagem de 

projetos de aeroportos; 

• Modelo_03_ROD, destinado à modelagem de uma concessão rodoviária; 

• Modelo_04_IND, destinado à modelagem da construção e operação de 

uma fábrica; 

• Modelo_05_GEN, construído para escopo de qualquer modelo de 

investimentos em infraestrutura ou concessão. 

 

4.1. Análise em termos das informações disponibilizadas através das planilhas 
 

 

O Modelo_01_AER demonstra um tamanho de 1.218kb, possibilitando assim fácil 

tráfego por meio da rede de computadores. Também dispõem de 26 abas, foram excluídas 

dessa contagem as destinadas para realizarem a função de capa, ou seja, planilhas que 

contém apenas título dos assuntos abordados à direita. Foi desconsiderada da contagem por 

haver um entendimento quanto da estratégia de usuários desenvolvedores que pretendem 

realizar a impressão de um relatório utilizando a própria ferramenta, o Microsoft Excel. 

Não foram encontradas nesse modelo abas ocultas. 

Gráficos foram encontrados apresentando os seguintes resultados:  

 

• Comparativo de Receitas, Investimentos, Despesas Operacionais;  

• Distribuição das Receitas em seus Usos;  

• Receitas Totais;  
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• Balanço Patrimonial;  

• Resultado Econômico;  

• Fluxos de Caixa Acumulados;  

• Índice de Cobertura do Serviço da Dívida – DSCR;  

• Relação Capital Vs. Dívida;  

• Rentabilidade.  

A Figura 13 refere-se a uma reprodução do painel responsável para input de dados de 

variáveis macro do projeto, observa-se também que nessa mesma tela o usuário poderá 

constatar modificações de apuração de resultado mediante aos novos dados inseridos e em 

tempo real. 

Figura 13: Painel de Inserção de dados do Modelo_01_AER 
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Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

O Modelo_01_AER abrange uma sofisticação de calibragem dos indicadores de 

Receita, Construção  e Ciclo Operacional, variando de -15% a +15%, conforme Figura 15. 

Esse dispositivo possibilita ao usuário imprimir sobre os fluxos de caixas derivados um 

conservadorismo ou uma visão arrojada dos resultados esperados, podendo, inclusive 

subdimensionar a receita e maximizar as despesas em vistas de uma prudência aguardada 

frente a materialização dos resultados. 

 

Figura 14: Input de Variação do Projeto 
 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

Os dados específicos a cada ciclo anual projetado é inserido em uma planilha 

específica, conforme Figura 15, onde as variáveis são estipuladas a partir de um estudo 

prévio acerca da capacidade de geração de tarifas, receitas, investimentos, depreciação e 

demais despesas operacionais. Cabe destacar que essa planilha receberá sintetizados os 

valores anualizados nas respectivas células, replicado por vínculo de células nas planilhas 

de Capex (Investimento Inicial – excluindo direito de outorga), Opex (Investimento 

Operacional). 

Conforme mencionado anteriormente, as planilhas são baseadas em fluxos de caixa, 

facilitando a visualização das entradas e saídas, também como o comportamento ao longo 

do prazo estipulado para o projeto. Projetos que envolvam projetos acessórios aos quais 

geram variáveis em proporções menores aos do projeto original, são também abordados 

por meio de linhas específicas dentro de um projeto executivo.  
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Figura 15: Entrada de dados específicos 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

Por consequência os fluxos das variáveis de receita, custos, despesas e as mesmas 

variáveis aplicadas aos projetos acessórios, são novamente sintetizados e plotados em uma 

planilha denominada;  “Demonstrativo de Resultado”, conforme demonstrado na Figura 

16, onde as alíquotas de impostos são aplicadas às receitas, como também os demais 

repasses comuns nesses tipos de projetos. 

 

1 - Tarifas

  Projeto Piloto
1 2 25

2 - Receitas

Receitas de Tarifas Aeroportuárias - Passageiros
Receitas de Tarifas Aeroportuárias - Carga
Receitas de Tarifas Aeroportuárias - Cias. Aéreas
Receitas Comerciais
Outras Receitas Operacionais

3 - Investimentos

Terminais de Passageiros
Pistas

Equipamentos / Sistemas

Desapropriações

Despesas Pré - Operacionais

3 - Depreciação

Terminais de Passageiros
Pistas
Equipamentos / Sistemas

Desapropriações

Amortização das Despesas Pré - Operacionais

4 - Despesas Operacionais

Mão-de-Obra 
Materiais de Consumo
Serviços de Terceiros
Utilidades
Despesas Gerais
Outras Despesas
Financeiras 

Seguros

Verba para Fiscalização
Verba para Polícia Rodoviária
Verba para Rescisão de Contratos 

Desp. Pré-Operacionais (Transf. P/ Investimentos)
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Figura 16: Demonstrativo de Resultado 
 

 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

Demonstração de Resultados - Projeto   Projeto Piloto 12-fev-14

Demonstração de Resultados Total 1 2 25

1. EBITDA

Receita 
Receitas Operacionais
  Outras Receitas Operacionais
  Receitas Financeiras Correntes

Imposto sobre Faturamento
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 4,10%

CPMF 0,30%

OUTROS 0,00%

Despesas Operacionais
Despesas Operacionais
Seguros e Garantias
Outras Despesas
Direito de Outorga
Desp. Pré-Operacionais (Transf. P/ Investimentos)
Sensibilidade (aplicada somente no Subtotal 1)

2. EBIT

Depreciação e Amortização
Depreciação Investimentos
Amortização Direito de Outorga

3. Imposto de Renda + Contribuição Social

Imposto de Renda
Contribuição Social

Parcela Tributável = 70% Lucro
Parcela Passível de Tributação = 30% Lucro
Prejuizo compensável acumulado
Parcela Tributável Adicional
Base Tributável

4. Lucro Líquido

Base Tributária para CPMF Projeto

Controle Participação nos Resultados Projeto

Participação nos Lucros Projeto
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O Modelo_01_AER, semelhantemente aos demais modelos, apresenta um fluxo 

relativo ao “funding”, isto é, as origens dos recursos necessários para a viabilização do 

projeto, dada as necessidades de recursos que antecede a geração de caixa pelo próprio 

projeto. A Figura 17 exibe as principais fontes de recursos e as respectivas taxas de 

remuneração desses valores. 

Figura 17: Funding do Projeto 
 

 
Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

Funding do Projeto   Projeto Piloto
1 - Aporte dos Acionistas Total 1 2 25

Critério do Edital Investimentos
   Aporte Mínimo Acumulado (Investimentos)

Critério Financiadores Investimentos
   Aporte Mínimo Acumulado (Funding)
Critério Saldo de Caixa
   Aporte Mínimo Acumulado (Ajuste de Saldo)
Aporte Necessário Adotado

2 - Financiamentos

2.1 - Empréstimo Ponte 

Financiamento
Juros 
Var. Cambial
Principal

2.2 - BNDES
Financiamento
Juros 
Commitment Fee
Flat Fee
Success Fee
Principal

2.3 - MLA's - Empréstimo A
Financiamento
Juros 
Commitment Fee
Flat Fee
Success Fee
Principal

2.4 - MLA's - Empréstimo B
Financiamento
Juros 
Commitment Fee
Flat Fee
Success Fee
Principal

3 - Empréstimos - Ponte (Consolidado)

Principal Desembolsado
Juros Totais + Fees
Variação Cambial 
Principal Amortizado
Saldo Devedor Médio

4 - Financiamentos de Longo Prazo (Consolidado)

Investimentos Acumulados
Limite de Financiamento

Principal Desembolsado
Juros Totais + Fees
Principal

Saldo Devedor Médio
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A planilha contempla também uma interpolação das vaiáveis Fluxo de Caixa e 

financiamento, visto que receitas não operacionais poderão ser aceitas mediante às 

aplicações no mercado financeiro, haja vista o tempo em que as reservas vem se 

acumulando para o devido pagamento das obrigações, conforme demonstrado na Figura 

18. 

Figura 18: Fluxo de Caixa com Financiamento 

 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

Fluxo de Caixa com Financiamento   Projeto Piloto
Fluxo de Caixa  V.Presente Total 1 2 25

1. EBITDA
Receita 
Imposto sobre Faturamento
Custo Operacional

2. Investimentos
Obras
Equipamentos / Sistemas
Desapropriações
Despesas Pré - Operacionais

3. Pagamentos Pela Outorga
Parcela Fixa Direito de Outorga

4. Imposto de Renda
Imp. Renda + Contrib. Social

5. Funding

Capital Aportado Pelos Acionistas

Financiamentos

Desembolsos
- Empréstimos - Ponte
- Financiamentos Longo Prazo

Pagamento de Principal
- Empréstimos - Ponte
- Financiamentos Longo Prazo

Pagamento de Juros
- Empréstimos - Ponte (Incl VC)
- Financiamentos Longo Prazo

Movimentação da Conta Reserva

Receitas Financeiras
Remuneração da Conta Reserva
Receitas Financeiras Sd Caixa

6. Pagamento de Dividendos

Fluxo de Caixa da Concessionária

Fluxo de Caixa Acumulado

Fluxo de Caixa do Acionista

Fluxo Acumulado do Acionista

Taxa Interna de Retorno do Acionista
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Existe também uma aba destinada a exibir os resultados apurados de desempenho do 

projeto, objetivando favorecer uma visualização clara acerca dos indicadores de 

desempenhos a cada período, observa com essa técnica que ao usuário modulador possa 

ajustar as demais variáveis a fim de dimensionar adequadamente as receitas ou procrastinar 

as despesas de forma a garantir uma estabilidade ao longo de todo o projeto, conforme 

Figura 19. Demais abas são demonstrações gráficas acerca das variáveis inseridas ou 

produto das funções econômico-financeiras do projeto em questão. 

Figura 19: Indicadores de Desempenho 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

Indicadores de Desempenho   Projeto Piloto
Total 1 2 25

1. Indicadores de Porte
Receitas Totais
Despesas Operacionais Totais
Despesas Financeiras
Investimentos Totais
Direito de Outorga
Dividendos Totais
Impostos Totais

Imposto de Renda / Contr. Social
Impostos Sobre o Faturamento

Ativos Totais
Patrimônio Líquido
Financiamentos

2. Indicadores de Desempenho
EBITDA
EBIT
Lucro Líquido

3. Fluxos de Caixa Acumulados
Do Projeto
Para o Acionista

4. Multiplicadores do Projeto
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR)
Dívida de Longo Prazo / Capital (LTD / E Ratio)
Capital / (Capital + Dívida)
Dívida / (Capital + Dívida)
Liquidez Corrente

EBITDA / Receitas
EBIT / Receitas
Lucro Líquido / Receitas
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O Modelo_02_AER demonstra um tamanho de 1.697kb, possibilitando assim fácil 

tráfego por meio da rede de computadores. O arquivo dispõe de 26 abas. Foram 

encontradas 3 abas ocultas, pertencente ao mesmo projeto, entretanto sem dados 

vinculados com o projeto original, provavelmente escopos abandonados do projeto 

analisado. Como no Modelo_01_AER, também foram encontradas análises gráficas, 

demonstrando o comportamento das variáveis de forma isolada projetada ao longo do 

tempo. 

Essa por sua vez apresentou ser uma tabela para  interface de inserção de dados básicos 

para interpolação com o fluxo financeiro e com demais fluxos do projeto, denominada 

“Inputs”. Apresentando apenas os fluxos, produto já das inserções de dados do próprio 

projeto. A tabela destaque do modelo analisado é a tabela denominada “Capital Cost”, 

onde estão segregadas as despesas de capital e depreciação, conforme demonstrado na 

Figura 20. 

Figura 20:  Capital Cost 
 

 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

Versão - Traduzida Versão Original
Custos de capital Capital costs

Custos de capital e DEPRECIAÇÃO CAPITAL COSTS AND DEPRECIATION

DESPESAS DE CAPITAL CAPITAL EXPENDITURE
Expansão Expansion
Fase 1 Phase 1

Custo de construção Construction Cost

Provisão para inflação Provision for inflation

Terceiros custo de desenvolvimento lance Third Party bid development cost
Gestão de taxas projeto Project management fees
Independente engenheiro, consultores credores Independent engineer, lenders consultants

Honorários de consultoria de engenharia locais Local engineering consulting fees
Seguro Insurance
Custos internos de desenvolvimento Internal development costs
Financiamento da Comissão Financing commission
Taxas de financiamento Um empréstimo Financing fees A loan
Taxas de financiamento de empréstimo OPIC Financing fees OPIC loan
Taxas de financiamento ECA empréstimo Financing fees ECA loan
ECA premium ECA Premium
Fase 2 Phase 2

Custo de construção Construction Cost
Engenharia e taxas de arquitetura Engineering & architectural fees
Taxa de administração de projeto Project Management fee
Taxa de financiamento Financing Fee
Seguro e colagem Insurance and bonding
Fase 3 Phase 3

Custo de construção Construction Cost
Engenharia e taxas de arquitetura Engineering & architectural fees
Taxa de administração de projeto Project Management fee
Taxa de financiamento Financing Fee
Seguro e colagem Insurance and bonding
Outros Other

Despesas de melhoria e renovações capitalizados Enhancement and renewals expenditure capitalized
Pista, construção e aeródromo Building, runway & airfield
Outros Other
Total Total

Capital de alocação de custos Capital cost allocation

Novo aeroporto New airport
Aeroportuária existente Existing airport

Despesas pré-operacionais Pre-operational expenses
Máquinas, instalações, mobiliário e equipamento Machinery, plant, furniture and equipment

Juros durante a construção (Fase 1 apenas) Interest during construction (Phase 1 only)

Darby empréstimo Darby loan

BID empréstimo IADB loan
Empréstimo OPIC OPIC loan

ECA empréstimo ECA loan
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A segunda aba mais relevante do processo de modelagem do modelo analisado é a 

planilha denominada “Traffic”, correspondente ao estudo do tráfico a qual será submetido 

o projeto. Conforme Figura 21. 

Figura 21: Traffic 
 

 
Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

 

A aba “Traffic” se desenvolve e apresenta o detalhamento das variáveis exibidas em 

uma outra planilha, caracterizando assim um tipo de conta detalhada da aba “Traffic”, 

viabilizando possíveis ajustes de provisionamento de tráfico por tipo de ocorrência. 

Conforme exemplificado por detalhe da Previsão da Base de dados. Também existe no 

arquivo uma planilha contendo a previsão de Receita e Despesas, denominada “Revenues 

and Costs”.  Na aba com a descrição de Receita e Despesas, foram inseridos títulos de 

Versão - Traduzida Versão Original

O Aeroporto Internacional de Thailindia Thailindia International Airport

021025 Financeiro Modelo outubro 18.xls 021025 Financial Model October 18.xls

Passageiros e de carga Passengers and cargo traffic

PASSAGEIROS, AERONAVES PASSENGER, AIRCRAFT
E PREVISÃO DO CARGO AND CARGO FORECAST

Previsões de passageiros Passenger Forecasts

Internacional International
doméstico Domestic
trânsito Transit
Total de passageiros Total passengers

Previsões movimento de tráfego de aeronaves Aircraft Traffic Movement Forecasts

International (passageiro) International (passenger)
International (toda a carga) International (all cargo)
Doméstico (programado) Domestic (scheduled)
Doméstico (não-regulares e grande GA) Domestic (non-scheduled & large GA)
Pequeno Aviação Geral Small General Aviation
Total de movimentos Total movements

Cargo (em toneladas) Cargo (in tons)

Exports Exports
Imports Imports
doméstico Domestic 

carga total Total cargo
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linhas que remetem ao conceito de Receitas geradas na comercialização e uso da estrutura, 

como também as taxas de concessão sobre a receita total. Receitas essas obtidas por 

diversos serviços prestados no ambiente de um aeroporto, tais como: taxas de terminal de 

bagagens, ônibus, táxis, estacionamento, sublocações de espaço, etc. 

O presente modelo analisado, segregou as taxas relativas a exploração dos serviços 

adicionais e agregados, com o fluxo propriamente dito do projeto de concessão, 

objetivando talvez obter um dimensionamento melhor acerca das entradas de caixa. Haja 

vista que embora as receitas adicionais sejam inferiores a receita classificada como 

operacional, os valores não podem ser desprezados em vista auxiliar o retorno mais rápido 

do investimento e minimizar possíveis erros do processo de modelagem. 

Na aba denominada “Valuation” foram incluídos as ferramentas de análise econômico-

financeira utilizadas no mercado atualmente, tais como: WACC, Fluxo de Caixa 

Descontado, EBITIDA, ROC, ROE, EBIT, NOPAT, etc. Apurados de forma a ser 

demonstrado ao usuário um cenário preciso acerca do indicador de referência ou 

benchmark preconizado pelo tomador de decisão. 

Também nesse modelo contempla uma projeção do DRE – Demonstrativo de 

Resultado do Exercício e um Balanço, analítico em conformidade com os princípios da 

contabilidade gerencial, isto é, adaptado e customizado com objetivo de  nortear de forma 

antecipadamente as ingerências imputadas no modelo por parte do usuário final. 

Os desenvolvedores desse modelo também tiveram uma preocupação em construir uma 

aba com referências às anteriores para calcular a taxa interna de retorno, a partir do fluxo 

de caixa do projeto. As dívidas contraídas para honrar os investimentos iniciais foram 

tratadas de forma a realizar um plano de pagamento ao longo do tempo de existência do 

projeto, esse por sua vez retratado em uma planilha denominada “Depreciation”. O 

processo inflacionário também foi alvo de estudo da modelagem, a consultoria replicou o 

fluxo de caixa em outra aba, aplicando assim os efeitos da inflação sobre as variáveis de 

receita e despesas. 

O Modelo_03_ROD apresenta um tamanho de 1.484kb, possibilitando assim o fácil 

tráfego por meio da rede de computadores. O arquivo dispõe de 26 abas. Não foram 

encontradas abas ocultas. Essa modelagem também apresentou resultados por meio 

gráfico, semelhante ao Modelo_01_AER, com os mesmos indicadores analisados. 
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O presente modelo apresenta uma interface de entrada de variáveis amigável, com 

células aos quais contém aspectos de interação com sugestões pré-definidas por lista de 

validação, conforme reprodução na Figura 22. 

Figura 22: Capa do Modelo_03_ROD 

 
Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

Interessante dessa funcionalidade é ter em um mesmo ambiente a entrada de dados e o 

“feedback” dos indicadores de desempenho. Nesta planilha os usuários desenvolvedores 

segregaram uma aba para listar com maior privacidade as origens dos recursos para a etapa 

de investimento. Semelhantemente ao Modelo_01_AER, há também aba destinada aplicar 
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a sensibilidade tanto nas receitas, quanto nas despesas. Podendo o usuário final, escolher o 

a forma que melhor representa seu perfil quanto ao risco. 

Além disso, o presente modelo utilizou da mesma estrutura do arquivo, segregando, 

receitas, despesas, impostos, comissões e investimento, culminando em uma planilha de 

indicadores de desempenho e as respectivas demonstrações gráficas. 

O Modelo_04_IND apresenta um tamanho de 3.323kb, valor relativamente elevado por 

se tratar das variáveis e quantidades de células preenchidas, podendo ser explicado pelas 6 

abas ocultas no arquivo preenchidas com dados relativos a um projeto de Tratamento de 

Esgoto. Porém o arquivo dispõe de 11 abas destinadas a modelagem estudada. 

Demonstrações gráficas também foram identificadas, abordando evolução do EBITDA, 

Margem, Fluxo de Caixa, Taxa e Dívida. 

A planilha demonstra logo no início de sua navegação uma interface gráfica associada 

aos campos de entrada de dados básicos, aqueles que serão utilizados como referência em 

todo processo de modelagem, conforme reproduzido na Figura 23. Divididos entre entrada 

e saída os resultados simulados poderão ser facilmente visualizados pelo usuário tão logo 

inclua a variável desejada. 

Após a aba denominada “Control Panel”, há outra aba que a complementa, denominada 

“Assumptions”, que quer dizer na tradução literal “Pressupostos”. Logo, esses pressupostos 

são utilizados nos demais campos para calcular e projetar em conformidade com um 

ambiente propício elevar cada vez mais o grau de certeza quanto da materialização dos 

fluxos projetados. Na planilha “Assumptions” contempla os seguintes assuntos: receita 

bruta, impostos, despesas gerais, comissões, amortizações, financiamentos divididos em 

instituições públicas e privadas, juros, regime fiscal, taxa de contribuição social, benefícios 

fiscais, investimentos, capex de expansão, amortizações da outorga, variáveis 

macroeconômicas, índice inflacionário, etc. 
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Figura 23: Painel de bordo - Mod_04_IND 
 

 
Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

 As análises econômico-financeiras foram alocadas na planilha denominada 

“Forecast”, que quer dizer previsão e foram selecionados os indicadores de VPL – Valor 

Presente Líquido e TIR – Taxa Interna de Retorno. O Modelo apresenta também tabelas de 

SAC – Sistema de Amortização Constante para os recursos empenhados na primeira fase 

que é de investimento (Capex). Uma inovação desse modelo se comparado com os demais 
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é de um painel com “feedback” contendo um quadro com o “Check list” das etapas de 

validação, conforme Figura 24. Semelhantemente aos demais modelos, o fluxo de caixa é 

presente no processo de modelagem, decompondo as receitas, despesas e demais 

desencaixes atinentes ao projeto. 

 

Figura 24: Check - Validação de Erros 
 

 
Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

O Modelo_05_GER apresenta um tamanho de 606 kb, valor baixo, justificado pela 

ausência de dados para simulação. O arquivo demonstra sete abas destinadas para 

modelagem, contabilizamos uma aba denominada “capa” por ter dados relevantes aos 

fluxos internos, tais como: Nome do Projeto, Dadas de Início, Data de Avisos e 

Vencimento. Não foram encontradas abas ocultas. Não há demonstrações gráficas 

referentes aos comportamentos das variáveis ou de desempenho do projeto. 

Das cinco planilhas analisadas, o presente modelo apreciado é o mais simples  de ser 

compreendido, visto que possui poucas planilhas se comparado como os demais, entretanto 

inovações do tipo entrada de dados em contrapartida aos indicadores de “feedback” estão 

presentes na planilha, logo na parte denominada “capa”, conforme pode ser observado na 

Figura 25. Também o modelo conta com um dispositivo de seleção de lista, dispositivo 

capaz de orientar o usuário no manuseio das variáveis mais apropriadas para a célula. 

 
 

STATUS STATUS

Depreciation OK Cash OK

Balance Sheet Legal reserve OK

Cash OK

Shareholder Equity OK

DRE

EBITDA OK

Cash

Cash variation OK

Debt OK

Capital invesments OK

Model OK Macro OK
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Figura 25: Painel de bordo - Modelo_05_GER 

 
Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

O modelo apresenta as abas segregadas por assuntos, tais como: capa, Painel de 

Controle, Receitas, Despesas, CAPEX, Funding, Demfinanceiras e Valuation, conforme 

Figura 26. As receitas foram centralizadas na aba que leva o mesmo nome, detalhadas por 

modalidade, receitas e impostos sobre receitas. Na aba denominada “Despesas” estão 

listados as despesas consolidadas, já sintetizados a partir de uma planilha auxiliar não 

analisada neste trabalho, apresentando os valores das respectivas despesas, entretanto com 
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uma inovação no que tange ao fator de ajuste de custo, diferenciado do modelo 

apresentado anteriormente que por sua vez utiliza-se índices inflacionários. 

 

Figura 26: Abas Modelo_05_GER 

 

Fonte: Planilhas Eletrônicas – objeto de estudo. 

 

Na aba denominada “CAPEX” estão listados todos os valores de investimentos do projeto, também 

como as taxas de remuneração e a depreciação, valores absolutos e relativos, visto que é de suma importância 

acompanhar os desembolsos de investimento, pois esses deverão estar em conformidade com o fluxo de caixa 

e as expectativas de receitas. Na aba denominada “Funding” estão listados as origens de recursos para o 

projeto como um todo, também como os juros e o plano de pagamento.   

Estando concentrados na aba “DemFinanceiras”  os mais importantes elementos do demonstrativo 

financeiro do projeto, tais como as respectivas projeções de: Resultado, Lucro Bruto,  EBITIDA, EBIT,  

Lucro Antes do Imposto, Lucro Líquido, Fluxo de Caixa (Free Cash flow), Ativo Total, Passivo Total. Na 

aba “Valuation”, foram concentrados os itens relacionados a avaliação de desempenho do projeto, tais como: 

WACC, NOPLAT, Payback e demais elementos norteadores para constatação da viabilidade econômico-

financeira do projeto. 

 

4.2. Análise dos recursos do Excel, quanto ao uso eficiente da ferramenta. 
 

 

O Microsoft Excel disponibiliza uma infinidade de recursos gráficos, de formatação e 

automatização ao usuário que pretendem elabora seus trabalhos por meio das planilhas 

eletrônicas. Entretanto, considerando que os usuários finais dessas planilhas são indivíduos 

da Alta Administração de grandes companhias e Investidores que não detém conhecimento 

técnico para operar ou sair de situações de “ERRO”, falha na indexação de células, tornar-

se-á indispensável todo cuidado na elaboração para que toda modelagem esteja assegurada 

da inexistência de interpretações ambíguas ou estruturas de dados demonstrados de 

maneira confusa. 

Para essa análise foram verificados todos os recursos sugeridos por especialistas e pelo 

próprio fabricante da ferramenta como sendo de características avançadas que permitiriam 

a manipulação das planilhas com elevado grau de eficiência, o Quadro 3 apresenta todas as 

funções selecionadas em conformidade com o objeto de estudo, excetuando as funções 
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matemáticas que serão verificadas no próximo tópico e aquelas que não se aplicaria no 

contexto, como exemplo: “Auto Filtro” ou “Filtro Avançado”. 

Quadro 3: Funções Classificadas como sendo Avançadas do Microsoft Excel 
 

Funções Avançadas do Microsoft Excel 

Formatação Condicional Trabalhando com Estatística 

Proteger Planilha Função PROCV 

Proteção de Arquivo Função PROCH 

Estrutura de Tópicos Funções de Banco de Dados 

Vincular Planilhas Funções de DATA E HORA 

Função MINIMO Cenário 

Função MÁXIMO Validação de dados 

Função SOMASE Tabela Dinâmica 

Função CONT.VALORES Gráfico Dinâmico 

Função CONTAR.VAZIO Funções do VBA 

Função PGTO Subrotinas e Funções 

Trabalhar com Porcentagem   

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Em nenhuma das cinco planilhas foi identificadas a função de formatação Condicional, 

essa função permite alterar a formação da célula ou o conteúdo conforme resultado ou 

comportamento de células associadas. 

Segurança da informação é um assunto importante e não poderia ser deixado de lado, 

pois as planilhas sintetizam a estratégia de investidores e organizações interessadas em 

aperfeiçoar suas decisões via modelagem, apropriar das planilhas de qualquer projeto de 

forma antecipada, seria comparado a abrir todos os envelopes de ofertas em um processo 

licitatório sem a presença das partes envolvidas. Diante disso, e pelos elevados anúncios de 

capturas de dados por malfeitores da internet de governos e grande organizações, todo 

cuidado com segurança eletrônica torna-se item indispensável no manuseio e tráfego dos 

estudos de modelagem. 

Conforme o Quadro 3, nem todas as planilhas eletrônicas dispunham de mecanismos 

de segurança, ora no combate aos crimes cibernéticos ora evitando erros de sobreposição 

ou eliminação de dados nas células ao manusear ou até mesmo navegar por meio das 

planilhas. 
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Quadro 4: Segurança (senhas de proteção). 
 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Quanto ao uso da estrutura de tópicos que possibilita ocultar linhas ou colunas 

facilitando a visualização e navegação nas planilhas, destacando apenas os totais ou 

aqueles que forem mais críticos da análise, nem todas as planilhas possuía a aplicação da 

função, conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 5: Estrutura de Tópicos 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Todas as planilhas possuíam vínculos entre as abas e com arquivos auxiliares de 

projeção de faturamento e gastos. 

Ao verificar e analisar a função mínimo, que por sua vez apresenta variação entre 

“MINIMO” e “MINIMOA”, pela razão de considerar ou não valores lógicos, tais como 

Verdadeiro ou Falsos em sua composição. Entretanto, os desenvolvedores das planilhas 

embora tenham utilizado a função “MINIMOA” não foi identificada situação que 

informasse no conjunto de células uma referência lógica. Destacar limites mínios e 

máximos norteia o processo de modelagem, porém conforme o Quadro 6, nem todas as 

planilhas possuía a função. 

 

 

 

Planiha Eletrônica Arquivo Planilha Fórmulas
 Modelo_01_AER Inexistente existente Inexistente
Modelo_02_AER Inexistente existente Inexistente

 Modelo_03_ROD Inexistente existente existente
Modelo_04_IND Inexistente existente Inexistente
Modelo_05_GEN Inexistente existente Inexistente

Planiha Eletrônica Estrutura de Tópicos Aplicação
 Modelo_01_AER Presente Incorreta
Modelo_02_AER Presente Correta

 Modelo_03_ROD Presente Incorreta
Modelo_04_IND Presente Incorreta
Modelo_05_GEN Presente Incorreta
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Quadro 6: Função Mínimo ou Mínimoa 
 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Semelhantemente a função “MÍNIMA” a função “MÁXIMA” apresentará o maior 

valor de uma sequencia de células, independente se há entre essas células outras funções 

como cálculos secundários. Com exceção do Modelo_02_AER, as demais apresentam a 

função aplicada corretamente, conforme o Quadro 5. 

 

Quadro 7: Função Máximo 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A função “SOMASE” possibilita ao usuário a considerar um determinado valor 

apresentado em uma soma aritmética apenas quando a coluna associada ao mesmo valor 

pertence ao tipo de critério estipulado ou quando atende o requisito, todavia deve-se 

resguardar que o critério atende basicamente o parâmetro analisado ou que legitime o valor 

a participar da soma, conforme o quadro 6, apenas o Modelo_05_GEN possuía a função. 

 

Quadro 8: Função de SOMASE 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Planiha Eletrônica MÍNIMO ou MINIMOA Aplicação
 Modelo_01_AER Presente Correta
Modelo_02_AER Inexistente Não Analisada

 Modelo_03_ROD Presente Correta
Modelo_04_IND Inexistente Não Analisada
Modelo_05_GEN Inexistente Não Analisada

Planiha Eletrônica MÁXIMO Aplicação
 Modelo_01_AER Presente Correta
Modelo_02_AER Inexistente Não Analisada

 Modelo_03_ROD Presente Correta
Modelo_04_IND Presente Correta
Modelo_05_GEN Presente Correta

Planiha Eletrônica SOMASE Aplicação
 Modelo_01_AER Inexistente Não Analisada
Modelo_02_AER Inexistente Não Analisada

 Modelo_03_ROD Inexistente Não Analisada
Modelo_04_IND Inexistente Não Analisada
Modelo_05_GEN Presente Correta



114 
 

As funções “CONTAR VALORES” e “CONTAR VAZIO” não foram encontradas em 

nenhuma das planilhas modelos. 

Ao aplicar a função “PGTO” e as respectivas variáveis listadas abaixo, solicitadas para 

construção da função, a célula apresentará o valor equivalente da parcela referente ao 

pagamento do regime PRICE de amortização como sendo o valor de PMT – Payment, = 

pagamento. Porém, existe a variável “Tipo” que determinará que o pagamento da primeira 

parcela ocorra exatamente no instante que o empréstimo foi tomado ou no final do 

primeiro período. 

 

• Taxa Obrigatória. A taxa de juros para o empréstimo; 

• Nper Obrigatório. O número total de pagamentos pelo empréstimo; 

• VP Obrigatório. O valor presente, ou a quantia total agora equivalente a 

uma série de pagamentos futuros; também conhecido como principal; 

• VF Opcional. O valor futuro, ou o saldo, que você deseja obter após o 

último pagamento. Se vf for omitido, será considerado 0 (zero), ou seja, o 

valor futuro de um empréstimo é 0; 

• Tipo Opcional. O número 0 (zero) ou 1 e indica o vencimento dos 

pagamentos. 

 

Diante disso, ao analisarmos a função de pagamento, identificamos que os autores das 

tabelas omitiram a informação quanto ao “tipo” sugerindo ao sistema que assuma o valor 

0, equivalente ao final do primeiro período. O Quadro 7, apresenta a verificação e análise 

feita aos modelos. 

Quadro 9: Aplicação da Função PGTO - Parcela Price 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 

Todas as planilhas apresentaram valores relativos e taxas, de maneira correta. Porém 

nenhuma apresentou aplicação de modelos probabilísticos ou elementos oriundos da 

Planiha Eletrônica PGTO Aplicação
 Modelo_01_AER Inexistente Não Analisada
Modelo_02_AER Presente Correta

 Modelo_03_ROD Inexistente Não Analisada
Modelo_04_IND Presente Correta
Modelo_05_GEN Inexistente Não Analisada
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estatística como regressão, testes, etc. Não foram estudadas as tabelas origens, aquelas que 

fomentaram os modelos com informações referentes aos resultados de faturamento, 

contudo tanto as tabelas origens quanto as de modelagem necessitaria de uma avaliação 

probabilística das possibilidades do fluxo se comportar daquela maneira. 

Indexação de células no Microsoft Excel é uma das funcionalidades mais utilizadas, 

portanto para facilitar a associação de células em uma matriz a ferramenta disponibiliza 

duas funções com esse objetivo, facilitar a procura para indexação, que são as funções 

“PROCV” e “PROCH”, que são a procura vertical e a procura horizontal dentre um 

intervalo de células, não foram localizadas aplicação da função “PROCH”, mas o 

Modelo_4_IND detém a função relacionada com a taxa CDI – Certificado de Depósito 

Interbancário para cada período. 

Quadro 10: Função PROCV 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 

Embora entender que os modelos são derivados de planilhas auxiliares de projeções de 

faturamento, custos, despesas, outros planos de negócios, etc. Nenhum modelo apresentou 

função de associação de banco de dados, ou seja, o usuário associou as informações das 

tabelas auxiliares utilizando a vinculação direta de célula, expondo a um risco de quebra de 

vínculo. Toda vez que um usuário utiliza dessa metodologia de trabalho ele terá que 

resguardar que jamais a fonte poderá ser modificada na referência de linhas e colunas. Se 

caso tivessem transformando em banco de dados o vínculo possuiria uma maior garantia de 

integridade. 

Não foram identificada função de dada e hora, naturalmente aceitas a inexistência, pois 

a modelagem se dá em uma análise anual, embora alguns indicadores preenchidos possuem 

a respectiva data de referência, todavia essa data não está diretamente associada a um 

conjunto de linhas ou células. 

O Microsoft Excel detém diversas ferramentas para trabalhar com hipóteses. Uma delas 

é a ferramenta Cenários. Com ela é possível criar situações, alterando os valores de 

Planiha Eletrônica PROCV Aplicação
 Modelo_01_AER Inexistente Não Analisada
Modelo_02_AER Inexistente Não Analisada
 Modelo_03_ROD Inexistente Não Analisada
Modelo_04_IND Presente Correta
Modelo_05_GEN Inexistente Não Analisada
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determinadas células e alcançar resultados diferentes, em nenhum modelo foi identificado 

a ingerência de cenários. 

Funções, fórmulas ou maneira de validar dados sempre são bem-vindas na quando está 

manipulando diversas planilhas e abas. Desenvolver uma tabela capaz de varrer o arquivo 

em busca de campos em branco, com mensagens de erros ou até mesmos valores 

destoantes da média não é uma tarefa difícil. Entre os modelos estudados, apenas o 

Modelo_04_IND demonstra uma aba denominada “check” cujo objetivo sinalizar par ao 

usuário que valores não estão dentro do esperado. 

 

Quadro 11: Verificação de Dados 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Nenhum modelo apresentou tabelas dinâmicas, contudo todos os modelos que 

apresentavam demonstrações gráficas tiveram o emprego da função do gráfico dinâmico, 

excetuando o Modelo_02_AER. 

Quanto ao uso de elementos do Visual Basic for Applications (VBA), suplemento 

contido nas planilhas capaz de automatizar comandos através de botões e de também 

realizar interações de forma automáticas entre células notificando quando necessários o 

usuário operador, esses recursos permitem a otimização de funções com o acionamento de 

um simples clique de botão ou tecla de atalho (acionamento de uma tecla ou uma 

associação de teclas). As funções de VB foram encontradas nas três das cinco planilhas: 

 

• Modelo_01_AER: As figuras 7 e 8 apresenta as linhas de comando das 

macros aplicadas, pela leitura dos comandos o objetivo é aplicar a taxa de 

desconto de 10% referente à dívida, zerando o saldo de caixa.  A macro 

de nominada “Sensibilidade” foi grava pelo método de assistência do 

próprio programa, objetivando atribuir valor nulo a um conjunto de 

células, voltando a modelagem a situação original. 

 

Planiha Eletrônica Verificação de Dados Aplicação
 Modelo_01_AER Inexistente Não Analisada
Modelo_02_AER Inexistente Não Analisada

 Modelo_03_ROD Inexistente Não Analisada
Modelo_04_IND Existente Correta
Modelo_05_GEN Inexistente Não Analisada
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Figura 27: Macro Modelo_01_AER 

 
Fonte: Objeto de estudo 

 
 

 
Figura 28: Macro Modelo_01_AER (gravada) 

 
Fonte: Objeto de estudo 

 
 

• Modelo_03_ROD: As figuras 9 e 10 apresentam as linhas de comando 

das macros aplicadas, pela leitura dos comandos o objetivo é aplicar a 

taxa de desconto de 10% referente à dívida, zerando o saldo de caixa. A 

macro denominada “Sensibilidade” foi grava pelo método de assistência 

do próprio programa, objetivando atribuir valor nulo a um conjunto de 
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células, voltando a modelagem a situação original, situação idêntica ao 

Modelo_01_AER. 

 

Figura 29: Macro Modelo_03_ROD 

 

Fonte: Objeto de estudo 
 
 

Figura 30: Macro Modelo_03_ROD (gravada) 

Fonte: Objeto de estudo 
  
 

• Modelo_04_IND: A figura 11 apresenta a macro desenvolvida para o 

modelo, que por sua vez consiste em uma cópia dos valores da planilha 
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de projeção para a planilha pressupostos. Enquanto a figura 12 apresenta 

a função que retira a fórmula das tabelas de SAC e Price da aba “fin 1”. 

 

Figura 31: Macro Modelo_04_IND 
 

 
Fonte: Objeto de estudo 

 
Figura 32: Macro Modelo_04_IND (SAC) 

Fonte: Objeto de estudo 
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4.3. Análise e Verificação quanto ao processo de modelagem 
 

Todos os modelos apresentaram uma aba que possuía um sumário executivo dos 

resultados apurados, denominadas como “Painel de Controle”, “Control Painel” e 

“Premissas”, todas elas demonstravam um aspecto de concentração dos resultados 

apurados de maneira sintética e direta, como um “Painel de Indicadores de Desempenho” , 

separando as entradas de dados (inputs) com as saídas (outputs). Conforme exemplificação 

das Figuras 13, 14 e 15. 

Figura 33: Exemplo de Painel de Bordo – Modelo_05_GEN 

 
Fonte: Objeto de estudo 
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Figura 34: Exemplo de Painel de Bordo - Modelo_03_ROD 

 
Fonte: Objeto de estudo 

 
 

Figura 35: Exemplo de Painel de Bordo - Modelo_01_AER 

 
Fonte: Objeto de estudo 

 
 

O arquivo de modelagem consiste além do “Painel de Controle” as seguintes variáveis 

em suas respectivas abas: 

 



122 
 

a) Receitas, Impostos e Taxas (Fluxo de caixa); 

b) Gastos Gerais (Custos e despesas). Planilha com as projeções de balanço, 

demonstração de resultado e fluxo de caixa. 

c) Permanente ou Imobilizado; 

d) Planilhas de Financiamentos: Capital de Terceiros, Bancos de Investimentos, 

Fundos, Bancos de Fomentos e os respectivos regimes de capitalização SAC, 

Price ou SAM; 

e) Integralização das variáveis relacionáveis; 

f) Tabelas de controle de preenchimento; 

g) Realizado. 

 

Quanto aos Inputs (Entrada de Dados) de Planilhas com o comportamento histórico de 

variáveis presentes no modelo, cujo valores em valores atualizados, aplicados índices 

inflacionários ou proporcionalizados pelo projeto. O Balanço Patrimonial, Demonstração 

do Resultado do Resultado do Exercício apresentados na estrutura de Fluxo de Caixa, todas 

com o correto preenchimento e a validação dos valores, tanto despesas financeiras, quanto 

às receitas e os investimentos.   

Dados e parâmetros imprescindíveis são convencionados, objetivando que o arquivo 

não trabalhe com taxas em bases distintas, como também as respectivas fontes de 

indicadores macroeconômicos ambíguos. 

O Ativo Circulante detém um limitador de caixa mínimo operacional para emular a 

liquidez em situações de limite mínimo de pagamento do principal da dívida, também é 

abordado as taxa praticada de juros para o reinvestimento e lucros não operacionais 

decorrente da reserva monetária ou a o retorno do próprio projeto. 

Variáveis comumente utilizadas por várias planilhas são padronizadas a fim de evitar 

erros na memória de calculo, como taxas de juros expressa em uma base única para todas 

as fórmulas que a utiliza, seja para financiamento, desconto ou investimento. Componentes 

da receita compõe uma aba específica das receitas oriundas do próprio projeto ou de 

receitas não operacionais, derivadas das vantagens do mercado financeiro ou de superávits 

temporários de recursos. Todos os valores projetados são posicionados em uma aba em 

formato de fluxo de caixa. Também são analisados os prazos médios de rotação dos 

estoques os associados às projeções. 
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Basicamente, os modelos são construídos a partir de um pilar estruturado mínima, em 

consonância com um dos objetivos específicos, cabe ressaltar que tanto da percepção dos 

direitos e obrigações, Ativo, Passivo e demais relatórios de projeções do próprio fluxo de 

caixa do projeto. Segue abaixo a lista dos itens comuns  que foram identificados nas 

planilhas analisadas. Certamente essa lista poderá sofrer alterações na medida em que 

apresente uma  necessidade de acompanhamento ou estudo de uma determinada variável 

imprescindível para o usuário tomador de decisão. 

Elementos abordados no Ativo Circulante: 

• Caixa mínimo operacional (dias de receitas brutas); 

• Taxa de juros nas aplicações financeiras (%a.a.); 

• Prazo médio recebimento das duplicatas (dias); 

• % de desconto das duplicatas; 

• Taxa de juros das duplicatas descontadas (%a.a.); 

• PDD - % da carteira de duplicatas; 

• Prazo médio rotação dos estoques (dias); 

• Adiantamentos a fornecedores - FV anual; 

• Impostos a recuperar curto prazo - FV anual; 

• Outros ativos operacionais de curto prazo – FV; 

• Ativos não operacionais de curto prazo – FV. 

 

 
Elementos abordados no Realizável a Longo Prazo: 

• Empréstimos concedidos a controladas; 

• Recebimento de juros da controladas; 

• Novos empréstimos concedidos a controladas; 

• Amortização de empréstimos concedidos a controladas; 

• Taxa de juros dos empréstimos concedidos a controladas (%a.a.); 

• IR/CSLL diferidos – FV; 

• Impostos a recuperar longo prazo – FV; 

• Ativos operacionais de longo prazo – FV; 

• Ativos não operacionais de longo prazo – FV . 
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Elementos abordados no Ativo Permanente: 

 

• Novos investimentos em controladas; 

• Resultado de equivalência patrimonial; 

• Dividendos recebidos (% da equivalência patrimonial); 

• Alíquota de amortização do ágio/deságio; 

• Outros investimentos; 

• Investimentos operacionais; 

• Taxa média geral de depreciação (%a.a.); 

• % de depreciação atribuível ao custo; 

• % de depreciação atribuível à despesa; 

• Reinvestimento da depreciação; 

• Valor reinvestido da depreciação; 

• Total de investimentos operacionais; 

• Novos investimentos via leasing; 

• Adições ao diferido; 

• % de amortização do diferido; 

• % da amortização atribuível ao custo; 

• % de amortização atribuível à despesa; 

• Intangível - FV anual. 

 

Elementos abordados do Passivo Circulante: 

 

• Prazo médio pagamento fornecedores (dias); 

• Prazo médio pagamento impostos (dias); 

• Salários e encargos a pagar - FV anual; 

• Adiantamentos de clientes - FV anual; 

• Outros passivos operacionais de curto prazo - FV anual; 

• Passivos não operacionais de curto prazo - FV anual. 
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Elementos de Empréstimos à controladas e coligadas: 

 

• Amortização de empréstimos de controladas e coligadas; 

• Pagamento juros e empréstimos de controlada e coligadas; 

• Novos empréstimos contratados controlada e coligadas;  

• Taxa de juros dos empréstimos controlada e coligadas  (%a.a.); 

• Saldo inicial ; 

• (+) Juros incorridos; 

• (-) Pagamento dos juros; 

• (-) Amortização dos empréstimos; 

• (+) Novos empréstimos contratados; 

• (=) Saldo final. 

 

Elementos do Empréstimo para capital de giro: 

 

• Empréstimo capital de giro; 

• Pagamento juros empréstimo; 

• Novo empréstimo contratado; 

• Taxa de juros do empréstimo (%a.a.); 

• Saldo inicial; 

• (+) Juros incorridos; 

• (-) Pagamento dos juros; 

• (-) Amortização do empréstimo; 

• (+) Novo empréstimo contratado; 

• (=) Saldo final. 
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Elementos dos Empréstimos (pode se repetir, projeção por contrato de empréstimo): 

 

• Amortização do empréstimo; 

• Pagamento juros empréstimo; 

• Novo empréstimo contratado ; 

• Taxa de juros do empréstimo (%a.a.); 

• Saldo inicial; 

• (+) Juros incorridos; 

• (-) Pagamento dos juros; 

• (-) Amortização do empréstimo; 

• (+) Novo empréstimo contratado; 

• (=) Saldo final. 

 

Elementos do Exigível a Longo Prazo: 

 

• Outros passivos operacionais de longo prazo – FV anual; 

• Passivos não operacionais de longo prazo – FV anual; 

• Leasing a pagar – curto prazo – transferência do LP; 

• Leasing a pagar – curto prazo – amortizações; 

• Leasing a pagar – longo prazo – adições; 

• Leasing a pagar – longo prazo – transferência para CP.  

 

Elementos do Patrimônio Líquido: 

 

• Integralização de capital; 

• Custo da operação; 

• Transferência de reserva de capital para capital; 

• Transferência de reservas de lucros para capital. 
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Elementos do Resultado (DRE): 

 

• Receita operacional bruta; 

• Impostos sobre receita (% da receita bruta); 

• Receita operacional líquida; 

• CPV sem depreciação/amortização; 

• Lucro bruto sem depreciação/amortização; 

• Despesas com geração de receitas; 

• Despesas administrativas sem depreciação/amortização; 

• Outras despesas operacionais; 

• Resultados não operacionais; 

• Alíquota de provisão da CSLL; 

• Alíquota de provisão do IR; 

• Alíquota de provisão de dividendos (% do lucro anual); 

• Pagamento de dividendos (acionistas); 

• Cálculo da TJLP sobre Patrimônio. 

 

Além da estrutura contábil tradicional os modelos elencaram índices de desempenho 

financeiro, avaliando taxa de retorno, grau de endividamento e liquidez. 
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6. CONCLUSÕES  
 

 

Após a realização da verificação e análise das cinco planilhas eletrônicas, constatou-se 

que o processo de modelagem está bem estruturado. Obstante salientar que a decisão 

resolutiva quanto ao projeto discorrerá na esfera da intenção pessoal dos investidores, 

prevalecendo o caráter subjetivo de análise frente às variáveis não contempladas pelo 

processo de modelagem e que se manifestarão na ocasião da decisão, entretanto o 

investidor sentirá maior segurança ao passo que vislumbrar um cenário com elevado grau e 

possibilidade de ocorrer, tendo em vista a customização das variáveis participantes do 

modelo àquelas que julgarem relevantes para o fomento da decisão. 

Do ponto de vista técnico, observando o aspecto quanto ao uso da ferramenta Microsoft 

Excel, há inúmeras possibilidades de melhoria para tornar as modelagens ainda mais 

eficientes, tanto do ponto aspecto de entrada de dados (input), passando pela 

operacionalização, chegando aos resultados relevantes para análise (output), também o 

cuidado a ser observado de eliminar periodicamente comandos ou dados irrelevantes ao 

processo de modelagem cujo objetivo é trazer maior clareza e pragmatismo ao sistema. 

Analisando Inicialmente a segurança, essa deverá ser implementada em todos os 

modelos propostos, inclusive na segurança de senha de acesso próprio arquivo.  

Embora o presente trabalho não analise os arquivos auxiliares e as origens de dados, 

seria interessante que o modelo contemplasse toda evolução da construção fluxo. Desde as 

projeções de faturamentos, como as despesas e as receitas agregadas, as derivadas das 

sublocações ou os serviços adicionais ao projeto original até as análises finais de 

rentabilidade, o endividamento e a liquidez apurada.  

A presença de modelos probabilísticos inseridos nas projeções trará maior segurança 

para os tomadores de decisão, via método Monte-Carlo ou por meio de outra solução como 

Crysta Ball ou @Risck, que tratará a probabilidade do projeto apresentar as receitas 

estimadas. Também não foi possível verificar se nos arquivos origens o princípio da 

prudência contábil foi preservado na projeção das receitas (minimização) e dos gastos 

(maximização). 

O uso do Visual Basic como forma de otimizar comandos, verificações e validações 

poderia ser melhor empregado. As planilhas que possuíam macros as tinham para 

compilação de dados em outra tabela, como a plotagem para geração de um novo relatório. 
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Portanto, o uso aplicado da solução VB possibilitará validações dinâmicas e obtenção de 

atualização on line de indicadores financeiros e associações diretas com variáveis obtidas 

através de consultas em sites oficiais, como índices inflacionários (IGPM, IPCA, INCC, 

etc), taxas de câmbio (Dólar, Euro, Libra, etc), taxa de juros (empréstimos, TJLP, BNDES, 

Banco Oficiais, etc), taxas de investimento (SELIC, CDI, etc), podendo inclusive capturar 

valores relativos a fundo de investimento, isto é, se recurso aportado originar de algum 

fundo destinado para o contrato em questão. 

Ao manipular as tabelas foi identificado que os desenvolvedores utilizaram de forma 

simplória uma importante funcionalidade avançada do Microsoft Excel, o Gerenciador de 

Nomes.  A partir da atribuição de nome a célula ou o conjunto de células passam a ter 

caráter exclusivo, podendo essa ser alterada de posicionamento na tabela, resguardando 

que o vínculo sempre seja preservado. Na análise realizada os desenvolvedores limitaram a 

associá-la à área de impressão. 

No que tange a geração de relatório e a demonstração gráfica, os modelos não foram 

construídos contemplando a funcionalidade de serem impressos em qualquer etapa. Logo, 

na construção de uma versão otimizada essa funcionalidade deverá ser observada, visto 

que é importante a geração de documentos físicos de análises simuladas a fim de nortear 

reuniões ou pareceres sem a necessidade de utilizar dispositivos móveis. Além de garantir 

a segurança da geração de um relatório definitivo logo após a tomada de decisão, uma vez 

que a partir da decisão tomada todas as variáveis automaticamente passarão a constituir o 

Plano Orçamentário do projeto. 

O orçamento de Gastos e Faturamento poderia ser obtido a partir da mesma 

modelagem, numa geração de relatórios orçamentários, mais uma funcionalidade do 

modelo proposto, incluindo a variante de orçamento estratégico, com a adição de um 

incremento nas receitas, mediante a ingerência do usuário da modelagem (5%, 7%, 10%, 

etc), outro plano orçamentário poderia ser impresso exatamente com os valores que 

nortearam a tomada de decisão. 

Os modelos também não foram construídos a partir de um sumário de capa, 

funcionalidade que otimizaria a navegação, podendo ter sido feito a partir de associação de 

ferramentas de formulário e botões de vinculo às células. O primeiro acesso causa 

estranheza, visto lidar com um arquivo que detém em média vinte abas e existem 

limitadores gráficos e de caracteres para nomear as respectivas estruturas de abas.  Para 
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facilitar à navegação a construção de sumário com os respectivos links e, 

consequentemente os respectivos retornos seriam desejáveis. 

Os resultados não operacionais não foram devidamente abordados nos modelos, tendo 

em vista não serem alvo das respectivas análises. Porém, esses valores poderão contribuir 

para o cumprimento dos resultados de desempenho, logo, os ganhos de capitais no 

investimento de recursos estacionários e de sublocação dos espaços a serem explorados 

deverão ser considerados, sugerindo ao tomador considerar ou não os incrementos de 

atividades não operacionais ou indiretamente associadas. 

Quanto à função TIR - Taxa Interna de Retorno do aplicativo Microsoft Excel, ela foi 

empregada de forma correta e em conformidade com a estrutura da engenharia econômico-

financeira, porém, cabe ressaltar que o uso correto da TIR deverá ser acompanhado da taxa 

de reinvestimento, isto é, os resultados obtidos ao longo do fluxo deverão ser considerados 

reinvestidos, todavia nem sempre se obtém a taxa do contrato. Logo, se deve considerar a 

taxa mínima de mercado para realizar a correta mensuração da TIRM – Taxa Interna 

Retorno Modificada, essa por sua vez menor do que a TIR, para toda vez que a taxa de 

mercado for menor que a taxa do projeto. Nos modelos, a TIR foi identificada a partir da 

taxa de reinvestimento à taxa do próprio projeto, distorcendo a análise temerária do 

episódio não ocorrer. 

Ao analisar o emprego do VPL – Valor Presente Líquido calculadas nos modelos, não 

houve a indicação de que se tratava do início do período ou do final. Entretanto, pela 

omissão da informação, a fórmula assume que o primeiro retorno ocorre, imediatamente, 

junto ao primeiro desembolso, fato que sem sempre possa ser confirmado. Uma solução 

para resolução deste problema é incluir para o indicador valor do VPL a condição de que 

será no início do primeiro período ou no fim do primeiro período. Embora possa parecer 

preciosismo, essa informação poderá ser extremamente útil na tomada de decisão, 

principalmente se entendermos que estamos trabalhando com valores elevados. Para 

corrigir os atuais modelos, basta capitalizar em um período o valor encontrado do VPL à 

taxa de desconto praticado ou ao custo de oportunidade, SELIC, CDI, TJLP, etc. 

As funções “CONTAR VALORES” e “CONTAR VAZIO” não foram encontradas em 

nenhuma das planilhas modelos, embora a necessidade de funções como essa no processo 

de modelagem seja questionável, as funções poderiam ter sido empregadas com o objetivo 

de tornar auditoras dos fluxos projetados. Garantindo, assim, que não houvesse uma 
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descontinuidade de valores projetados. Garantindo, assim, que todas as células tivessem 

com cálculos ou preenchidas. 

Aparentemente, as planilhas não foram organizadas de forma a serem intuitivas para 

qualquer usuário. Células com fórmulas são similares às células de variáveis de entrada. 

Diante disso, a maneira que foram estruturados os modelos, o entendimento e, 

consequentemente, a operacionalização se limitará a poucos usuários e caso manifeste 

alguma mensagem de erro, provavelmente o usuário levará um considerável tempo para 

identificar a correção de causa e efeito entre as variáveis. Para resolver esse tipo de 

problema, poderá ser empregado cores diferenciadas e, consequentemente conjunto de 

células específicas para cada assunto, preferencialmente protegidas e com argumentos 

lógicos de críticas. 

As variáveis macroeconômicas de projeção da taxa SELIC, crescimento do PIB e 

índices inflacionários deveriam ser aplicados de forma precisa nas projeções, isto é, a cada 

período analisado além de contemplar outras variáveis inerentes ao processo de 

modelagem e projeção, observado o que preconiza a Resolução do CFC nº 750/1993, entre 

outros princípios o “Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem 

o patrimônio líquido”. 

As atuais arquiteturas dos modelos não atendem os mínimos requisitos do princípio da 

usabilidade norteados pelos autores Nielsen e Landauer (1993), porém cabe destacar que 

nem todos atributos não se aplicam explicitamente para a modelagem descrita neste 

trabalho.  

Mas cabe ressaltar que o processo de modelagem é entendido com um Sistema de 

Suporte a Decisão ou DSS e, atender os princípios norteadores da usabilidade, trará ganhos 

de eficiência no processo de modelagem. Quanto ao princípio da visibilidade do estado do 

sistema, ao executar qualquer comando automatizado via VB - Visio Basic, os modelos 

poderiam exibir uma caixa de texto sinalizando se a ação foi executada com êxito, mesmo 

que para usuários avançados esse dado se torna dispensável, pois qualquer problema 

manifestado durante a execução da macro abre-se imediatamente uma crítica para um 

depurador de VB, direcionando o usuário para um ambiente completamente diferente do 

que ele está acostumado, da mesma forma ao apresentar um erro o VB poderá ser 
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programado para não exibir o depurador do VB e sim uma mensagem para que o usuário 

procure apoio especializado. 

Embora os modelos utilizem palavras, expressões e conceitos familiares aos usuários, a 

apresentação e a organização do arquivo deveria ser  aperfeiçoada, incluindo títulos nas 

abas e não renomeando a guia, orientando assim a navegação e facilitando a imediata 

identificação do que está sendo analisado. 

Certamente os usuários frequentemente realizam ações equivocadas no sistema e 

precisam de uma recuperação frente às ultima modificações realizadas, contraponto essa 

necessidade um simples comando de “Ctrl+z” via VBA solucionaria grande parte dos 

problemas apresentados, essa macro poderia ser vinculada a cada seção de digitação 

desprotegida e na entrada de dados. 

Para atender a consistência e padronização preconizada pela usabilidade torna-se 

imprescindível a criação de um dicionário de dados para consultas rápidas e escopos pré-

definidos com as principais rubricas contábeis estabelecidas. Permeando essas propostas de 

melhorias os comandos deverão ser facilmente interpretados pelo usuário e de fácil 

memorização, identificando a navegação no arquivo, retorno ao sumário, na entrada de 

dados e na conferência do arquivo. 

Essas sugestões aplicadas ao modelo idealizado proporcionarão aos usuários 

experientes e inexperientes a rápida interação com o sistema e, consequentemente trará 

maior agilidade em modelar cenários para suporte ao processo decisório. 
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