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1. INTRODUÇÃO 

 

O curso Orçamento de Capital, oferecido pelo Gestão Financeira Passo a Passo, tem 

como objetivo orientar quanto ao desempenho de um dos papeis básicos do Administrador 

Financeiro, que é tomar decisões de investimentos. A decisão a ser tomada é de em qual ativo 

investir e a técnica mais adequada para essa decisão de investimento. 

Como esse processo é desempenhado antes da execução de qualquer projeto de 

investimento, faz parte do campo da Administração Financeira e Orçamentária. Essa subárea 

das Finanças se encarrega de projeções de longo prazo, antecipando os possíveis ganhos a serem 

auferidos com os projetos a partir do valor descontado de seus fluxos de caixa futuros. 

É nesse sentido que se percebe como as Finanças são essencialmente caracterizadas pelo 

valor efetivo ou potencial dos ativos, os quais nesse caso são projetos de investimentos. Todos 

os possíveis cenários são previamente estabelecidos para que a decisão seja otimizada. 

Os tópicos a serem trabalhados correspondem a: Decisões de Investimentos e 

Orçamento de Capital, sendo esta uma parte introdutória com definições básicas e tratando das 

relações estabelecidas entre Finanças e Ciências Contábeis; Técnicas de Orçamento de Capital, 

com aspectos básicos dos métodos de Payback, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna 

de Retorno; e Refinamento das Técnicas de Orçamento de Capital, trazendo sofisticações dessas 

técnicas e melhores aplicações em opções reais. 

. 

 

Bons estudos! 
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2. DECISÕES DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

Orçamento de Capital é o processo de avaliação e seleção de investimentos de longo 

prazo que são consistentes com o objetivo da empresa de maximizar a riqueza de seus 

proprietários, o que se faz por meio da utilização de técnicas que levem a fluxos de caixa futuros 

superiores aos investimentos efetuados em determinado projeto. 

Uma ideia do que se constitui como decisão de investimento vem das origens e 

aplicações de recursos, as quais podem ser visualizadas na estrutura básica do Balanço 

Patrimonial. Neste demonstrativo contábil, o ativo representa em que os recursos obtidos no 

Passivo e Patrimônio Líquido estão sendo aplicados, conforme representação a seguir. 

 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante 

Investimentos Financiamentos 

Imobilizado Patrimônio Líquido 

Intangível Capital e Lucros 

 

Na estrutura acima são destacados tanto os investimentos como as fontes de 

financiamento de longo prazo, os quais são contabilmente classificados como Não Circulantes. 

No primeiro grupo de ativos não circulantes estão os investimentos, que são de longo prazo e 

irão impactar os resultados das empresas em exercícios futuros, como por exemplo, fusões e 

aquisições de outras empresas. 

Uma aplicação em imobilizado pode ser exemplificada pela substituição de máquinas 

ou equipamentos, expansão da fábrica, compra de novas salas comerciais, entre outras 

aplicações que envolvem o patrimônio da empresa e são depreciáveis, como máquinas, imóveis 

e veículos. 

O intangível corresponde a aplicações em ativos não físicos, tais como marcas, patentes 

e softwares. Normalmente a empresa faz essas aplicações quando está oferecendo novos 

produtos ou serviços, investindo em pesquisas de satisfação dos consumidores para lançamento 

de nova marca, controle de qualidade, entre outras despesas inerentes, até que essas despesas 

sejam recuperadas pelas receitas obtidas no referido lançamento e possam, assim, cobrir os 

investimentos iniciais. 

Observe que o fator comum a esse conjunto de aplicações é se tratar de projetos de 

investimentos. Em projetos independentes, a escolha de um projeto não interfere na decisão 



 

relacionada ao outro. Já quando se trata de projetos mutuamente exclusivos, optar por um 

projeto implica na rejeição do outro, ou pelo fato de ambos terem a mesma finalidade ou devido 

a problemas de restrição orçamentária. 

Os fluxos de caixa relevantes em projetos de investimentos são: 

Fluxo de Caixa Significado 

Investimento Inicial 
Saída de caixa na data atual decorrente da 

aplicação no projeto proposto 

Fluxos de Caixa Incrementais 
Diferença entre entradas e saídas 

operacionais de caixa 

Fluxo de Caixa Terminal 
Entrada decorrente da liquidação do 

projeto 

 

 Como o valor do dinheiro é variável no tempo, todos os fluxos de caixa mencionados 

devem ser calculados na data atual (data zero), ou seja, descontados a valor presente, para que 

sejam envolvidos os custos de utilização do dinheiro. Os critérios levados em consideração para 

converter o dinheiro de uma data para outra são: inflação, risco de crédito e taxa real de juros. 

A parte inicial na formulação do orçamento de capital é, diante disso, a elaboração do 

fluxo de caixa do projeto, normalmente representado por meio de um diagrama de fluxo de 

caixa (DFC). Este diagrama consiste de uma representação gráfica da movimentação de 

dinheiro no tempo, sendo seus elementos principais: entradas (setas para cima) e saídas (setas 

para baixo): 

 

 

Os passos necessários à elaboração do fluxo de caixa consistem em:  

 

1. Escolher um período de tempo para o estudo; 

2. Reunir os valores totais das receitas obtidas para cada período, do total de períodos em 

estudo; 

3. Reunir o total de custos para o projeto, nos períodos correspondentes aos do 2º passo; 

4. Efetuar a soma dos valores positivos do 2º passo com os valores negativos do 3º passo; 

5. Tomar a soma de acumulados dos valores obtidos no 4º passo. 



 

Como exemplo, considere um programa de requalificação de um engenho, que aqui será 

chamada de Instituição “E”. O projeto de requalificação inclui a reforma de sua estrutura 

arquitetônica e o seu uso para atividades culturais que gerem renda e emprego para a população 

ao entorno. 

Os investimentos serão realizados nos dois primeiros anos, sendo 40% da obra 

executada no primeiro ano e 60% da obra no segundo ano, e as receitas e despesas previstas só 

aparecem a partir do terceiro ano, quando do início das atividades. 

Os dados de receitas e despesas inerentes ao projeto estão disponíveis a seguir: 

Planilha 01 - Investimento Inicial 

Investimento Inicial  R$                5.920.440,33  

  

Planilha 02 - Custos Anuais 

Custo de Manutenção  R$                      33.116,00  

Custo das Operações  R$                   171.708,00  

Folha de Pagamento  R$                   111.600,00  

  

Planilha 03 - Receitas Anuais 

Arrendamento à iniciativa privada  R$                   355.404,00  

Transferência de Recursos do Governo Estadual  R$                   540.000,00  

 

Com os dados fornecidos, deve-se realizar as seguintes atividades: 

 Elaborar o Fluxo de Caixa da Instituição “E”, desconsiderando a inflação, para um 

horizonte temporal de 20 anos; 

 Elaborar o Fluxo de Caixa da Instituição “E”, considerando a inflação, para um 

horizonte temporal de 20 anos; para estes fins, utilize as médias do Índice Geral de 

Preços de Mercado – IGP-M e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

nos últimos cinco anos. Para simplificar, faça a indexação anual dos valores totais de 

custos e receitas; 

 

No cálculo do investimento inicial, informa-se que 40% da obra será executada no 

primeiro ano (40% de R$ 5.920.440,33 = R$ 2.368.176,13) e 60% no segundo ano (60% de R$ 

5.920.440,33 = R$ 3.552.264,20). As receitas totais somam R$ 895.504,00 e o total de despesas 

é de R$ 316.424,00. A partir dessas informações, são apresentadas a seguir as tabelas com os 

fluxos de caixa para os próximos 20 anos, a primeira sem considerar a inflação no período e a 

segunda com os valores de receita corrigidos pelo IGP-M e os de receita indexados ao IPCA. 

 



 

Períodos II Receitas Custos FLC 

1 -  2.368.176,13 - - -  2.368.176,13 

2 -  3.552.264,20 - - -  3.552.264,20 

Do 3º ao 20º Ano - 895.504,00 316.424,00 579.080,00 

 

O Fluxo Líquido de Caixa (FLC) corresponde à diferença entre receitas e despesas em 

cada ano. Para descontar essas entradas e saídas de caixa pela inflação, foram calculadas as 

médias do IGP-M e do IPCA a partir de informações obtidas do Portal Brasil (2015). A média 

do IGP-M de 2010 a 2014 foi de 6,68% e a do IGP-M nos últimos cinco anos correspondeu a 

6,11%. Com esses dados, foram recalculadas as receitas, despesas e fluxos de caixa líquidos: 

  

Períodos II Receitas Custos FLC 

1 -   2.368.176,13 - - -   2.368.176,13 

2 -   3.552.264,20 - - -   3.552.264,20 

3 - 895.504,00 316.424,00 579.080,00 

4 - 955.323,67 335.757,51 619.566,16 

5 - 1.019.139,29 356.272,29 662.867,00 

6 - 1.087.217,79 378.040,53 709.177,27 

7 - 1.159.843,94 401.138,80 758.705,14 

8 - 1.237.321,52 425.648,38 811.673,13 

9 - 1.319.974,59 451.655,50 868.319,09 

10 - 1.408.148,90 479.251,65 928.897,25 

11 - 1.502.213,24 508.533,93 993.679,32 

12 - 1.602.561,09 539.605,35 1.062.955,74 

13 - 1.709.612,17 572.575,24 1.137.036,93 

14 - 1.823.814,26 607.559,58 1.216.254,68 

15 - 1.945.645,05 644.681,47 1.300.963,58 

16 - 2.075.614,14 684.071,51 1.391.542,63 

17 - 2.214.265,17 725.868,28 1.488.396,89 

18 - 2.362.178,08 770.218,83 1.591.959,25 

19 - 2.519.971,58 817.279,21 1.702.692,37 

20 - 2.688.305,68 867.214,96 1.821.090,71 

 

Observe, no caso das receitas, que o valor de R$ 895.504,00 é acrescido da taxa de 

6,68% referente à média do IGPM, resultando em R$ 955.323,67 (895.504 × 1,0668). E assim 

sucessivamente, com os valores acumulados até R$ 2.688.305,68. No caso das despesas, o 

primeiro valor corrigido é o de R$ 316.424,00 no 3º período, que é indexado pela média do 

IPCA (316.424 × 1,0611 = 335.757,51 no 4º período). 

A seção a seguir trata das técnicas de Orçamento de Capital mais utilizadas para decisões 

ótimas de investimentos pelas empresas. 



 

3. TÉCNICAS DE ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

3.1. Payback 

 

Tempo decorrido até a recuperação do Investimento Inicial. Quanto menor, melhor, 

devendo também ser comparado ao aceitável pela administração da empresa. O payback 

também pode ser obtido dividindo-se o Investimento Inicial pelo valor médio das entradas de 

caixa, tal como indicado pela fórmula abaixo: 

 

FC

II
Payback  

 

Onde II representa o Investimento Inicial e FC é o valor médio dos Fluxos de Caixa. No caso 

do Engenho, a média dos Fluxos Líquidos de Caixa (FLC), sem inflação, é o próprio valor de 

R$ 579.080,00. O Payback, portanto, é o seguinte: 

 

22,10
080.579

33,440.920.5
Payback  

 

Sem a consideração do valor do dinheiro no tempo e dos efeitos da inflação, o resultado 

indica que, na requalificação do Engenho “E” o retorno do investimento se dará em 

aproximadamente 10 anos. 

 

3.2. Valor Presente Líquido (VPL) 

 

É o valor atualizado de um projeto de investimento, sendo descontado à taxa que 

representa o custo de capital (custo de oportunidade) da empresa. O VPL maximiza o retorno 

do projeto, o qual deve ser aceito de acordo com as seguintes condições: 

 

 Se VPL>0, aceita-se o projeto; 

 Se VPL<0, rejeita-se o projeto. 

 

O VPL é calculado de acordo com a fórmula a seguir: 
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VPL
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Onde i representa o custo de capital da empresa. Esse custo é a taxa média paga pela 

empresa no caso de recorrer às suas fontes de financiamento. Como a taxa básica de juros da 

economia brasileira é a SELIC, esta pode se constituir como custo de oportunidade do capital. 

No caso de fluxos de caixa diferentes, os valores devem ser calculados período a 

período. Para a instituição “E”, considerando a inflação, o Valor Presente está calculado na 

última coluna em cada período, com a soma no final correspondendo ao VPL e levando em 

consideração uma taxa SELIC de 12% ao ano. Observe que o VPL é de 221.171,82 e indica 

que o projeto pode ser aceito, com a garantia de cobertura do investimento pelos fluxos de caixa 

futuros: 

 

Períodos Receitas Custos FLC VPL 

1 - - -    2.368.176,13 -    2.114.442,98 

2 - - -    3.552.264,20 -    2.831.843,27 

3 895.504,00 316.424,00 579.080,00 412.177,71 

4 955.323,67 335.757,51 619.566,16 393.745,50 

5 1.019.139,29 356.272,29 662.867,00 376.128,54 

6 1.087.217,79 378.040,53 709.177,27 359.291,27 

7 1.159.843,94 401.138,80 758.705,14 343.199,67 

8 1.237.321,52 425.648,38 811.673,13 327.821,16 

9 1.319.974,59 451.655,50 868.319,09 313.124,57 

10 1.408.148,90 479.251,65 928.897,25 299.080,05 

11 1.502.213,24 508.533,93 993.679,32 285.659,06 

12 1.602.561,09 539.605,35 1.062.955,74 272.834,26 

13 1.709.612,17 572.575,24 1.137.036,93 260.579,52 

14 1.823.814,26 607.559,58 1.216.254,68 248.869,80 

15 1.945.645,05 644.681,47 1.300.963,58 237.681,18 

16 2.075.614,14 684.071,51 1.391.542,63 226.990,75 

17 2.214.265,17 725.868,28 1.488.396,89 216.776,58 

18 2.362.178,08 770.218,83 1.591.959,25 207.017,73 

19 2.519.971,58 817.279,21 1.702.692,37 197.694,12 

20 2.688.305,68 867.214,96 1.821.090,71 188.786,58 

SOMA - - - 221.171,82 

  

Quando as entradas de caixa referentes ao projeto são constantes, o VPL é obtido tal 

como a seguir: 
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Na representação acima, o Fluxo de Caixa (FC), que é o mesmo em todos os períodos, 

é multiplicado pelo Fator de Juros de Valor Presente de uma anuidade (FJVPA), resultando no 

Valor Presente Líquido das entradas de caixa, após a dedução do Investimento Inicial. Vamos 

mais uma vez recorrer ao caso do Engenho “E”, agora sem inflação. Para este caso, vamos 

considerar a taxa SELIC como sendo de 14% ao ano, com 18 anos de receita. 
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Na Calculadora Financeira HP12c, o VPL para fluxos de caixa constantes é: 

 

2.368.176,13 CHS  g  CFj 

3.552.264,20 CHS  g  CFj 

579.080  g  CFj 

18   g  Nj 

14   i   

f  NPV = - 1.928.925,17 

 

Nestas condições o projeto deve ser rejeitado, já que seu VPL foi negativo. Esse 

resultado é indicativo da inviabilidade dos projetos de investimento quando a taxa 

representativa do custo de oportunidade do capital é elevada.  

 

3.3. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

É a taxa de atratividade de determinado projeto, a qual torna o Valor Presente Líquido 

desse projeto igual a zero. Desse modo: 
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No caso de entradas de caixa iguais durante o período de execução do projeto, 

multiplica-se o valor do fluxo de caixa (constante) pelo FJVPA. Dessa maneira, a fórmula passa 

a ter a seguinte representação: 
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TIRTIR

TIR
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Utilizemos a Calculadora Financeira HP-12c para obter tanto o VPL como a TIR do 

projeto de requalificação do engenho “E”, considerando as entradas de caixa diferentes. Cada 

valor de FLC a partir das entradas e saídas descontadas pela inflação deve ser registrado como 

g CFj , o que corresponde a 
1FC , 

2FC  , e assim por diante. Como neste caso não há 

investimento na data de elaboração do orçamento (data zero), não há fluxo de caixa nesta data, 

o que na HP corresponderia a  g   CF0. Calculemos então: 

 

Ano FLC TIR na HP 

1 2.368.176,13 CHS  g  CFj 

2 3.552.264,20 CHS  g  CFj 

3 579.080,00 g  CFj 

4 619.566,16 g  CFj 

5 662.867,00 g  CFj 

6 709.177,27 g  CFj 

7 758.705,14 g  CFj 

8 811.673,13 g  CFj 

9 868.319,09 g  CFj 

10 928.897,25 g  CFj 

11 993.679,32 g  CFj 

12 1.062.955,74 g  CFj 

13 1.137.036,93 g  CFj 

14 1.216.254,68 g  CFj 

15 1.300.963,58 g  CFj 

16 1.391.542,63 g  CFj 

17 1.488.396,89 g  CFj 

18 1.591.959,25 g  CFj 

19 1.702.692,37 g  CFj 

20 1.821.090,71 g  CFj 

Taxa 12 i 

VPL f  NPV 221.171,82 

TIR f  IRR 12,57% 

 



 

Inicialmente se explica que o CHS (change signal) é acionado para mudar o sinal, 

deixando neste caso os valores negativos nos dois primeiros meses, que são de investimentos. 

Acionando a função f  NPV obtém-se o VPL, que é de 221.171,82. A TIR, por sua vez, é obtida 

pela função f  IRR e resultou em 12,57%. O parâmetro de decisão para o VPL é a comparação 

com o custo de oportunidade do capital. Quando a SELIC considerada foi de 12%, o VPL foi 

positivo, viabilizando o projeto. A 14%, entretanto, fez o custo superar a TIR, sendo um caso 

de rejeição. 

  



 

4. REFINAMENTO DAS TÉCNICAS DE ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 

4.1. Payback Descontado 

 

O método de payback, apesar de indicar o tempo necessário para a recuperação do 

Investimento Inicial (II), é uma técnica limitada pelo fato de ser avaliada conforme critérios 

subjetivos, não considerar o valor do dinheiro no tempo e ignorar os fluxos de caixa 

correspondentes ao período pós payback. 

Com a finalidade de atenuar essas limitações, leva-se em consideração o valor do 

payback descontado, o qual se obtém dividindo o II pelo valor presente das entradas de caixa, 

conforme representação a seguir. 

 

n
FJVP

II
Payback

ni


,

 

 

Onde niFJVP,  corresponde ao Fator de Juros de Valor Presente, no caso, das entradas de caixa, 

a uma taxa i em um determinado período n. É ideal que o resultado desse indicador, antes da 

multiplicação pelo período n, seja menor que zero, pois sendo assim, prova-se que o valor 

presente das entradas de caixa supera o valor do capital investido inicialmente. 

 

4.2. Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 

 

Ao utilizar-se o método da TIR, há o pressuposto de que as entradas de caixa decorrentes 

do investimento no projeto sejam reinvestidas à própria TIR. Caso esse reinvestimento seja a 

uma taxa inferior, a atratividade do projeto diminuirá, modificando a TIR do mesmo. Da mesma 

forma, reinvestir as entradas de caixa a uma taxa maior que a TIR aumentará a rentabilidade 

inerente ao projeto, tornando-o ainda mais atrativo. 

Como exemplo, suponha que você pagou R$ 3.000 por um laptop com a finalidade de 

prestar serviços de correção de monografias e elaboração de base de dados para pesquisas. 

Diante disso, você estima que obterá uma receita mensal de R$ 200,00 nos próximos vinte e 

quatro meses, que é o período em que o computador provavelmente funcionará sem a 

necessidade de despesas de manutenção. A TIR deste projeto será, portanto: 
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  TIR = 4,16% 

 

Reinvestindo as entradas de R$ 200,00 em um fundo de ações com rentabilidade média 

de 2% ao mês, obtém-se, após 24 meses, um montante de acordo com a fórmula abaixo. 
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Considerando o II na compra do laptop e o valor futuro do reinvestimento, observa-se 

que a TIR do projeto diminuirá pelo fato de se estar reinvestindo a uma taxa inferior à TIR: 
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A partir do exposto, observa-se que o reinvestimento das entradas de caixa a uma taxa 

inferior à TIR diminui a rentabilidade inerente ao projeto. Entretanto, se for para escolher entre 

o referido projeto e o investimento em um fundo de ações com a taxa média de retorno 

apresentada (2%), é mais atrativo comprar o computador para a realização dos trabalhos 

mencionados, uma vez que o retorno desse projeto (4,16%) é superior ao custo de oportunidade 

(2%). 

 

4.3. Análise de Cenários 

 

As entradas de caixa inerentes a um determinado projeto são estimativas e, portanto, 

deve-se considerar o risco associado a esses valores estimados. Em situações de estabilidade 

econômica, o grau de incerteza é bem menor quando comparado a contextos nos quais os 

índices de inflação, as taxas de juros, entre outras variáveis macroeconômicas relevantes, estão 

sujeitos a intensas variações. 

Diante disso, as entradas de caixa dos projetos de investimentos precisam ser definidas 

conforme critérios mais sofisticados, os quais levem em consideração diferentes cenários 



 

probabilísticos, essencialmente classificados como: Otimistas (O), Mais Prováveis (MP) e 

Pessimistas (P). 

Retomando o exemplo anterior, suponhamos que em determinados meses a demanda 

por correção de trabalhos seja maior quando comparada à procura por esse serviço em outros 

meses. Sendo assim, nos últimos meses de cada semestre, é provável que os alunos tenham 

maior necessidade desse tipo de serviço, sendo as Entradas de Caixa (EC), com suas respectivas 

probabilidades (P), apresentadas na tabela a seguir. 

 

Meses 
Otimista Mais Provável Pessimista 

EC P EC P EC P 

Abril a 

Junho / 

Outubro a 

Dezembro 

1.000 30% 600 60% 300 10% 

Outros 

Meses 
800 10% 200 60% 100 30% 

 

Com essa base, as entradas de caixa para os meses de abril, maio, junho, outubro, 

novembro e dezembro podem ser definidas pela média ponderada das receitas nos três cenários 

apresentados: 

 

00,6901,03006,06003,0000.1 EC  

 

Quanto aos outros meses, como a demanda por correção de monografias não é tão 

intensa como nos últimos meses de cada semestre, o faturamento mais provável é de R$ 200,00 

e, assim, a entrada de caixa esperada nesses meses será: 

 

00,2303,01006,02001,0800 EC  

 

As probabilidades devem levar em consideração resultados passados, sendo neste caso 

aqui tratado hipotéticas. A soma dessas probabilidades deve ser igual a 1 ou 100%. O resultado 

em meses de baixa demanda para o exemplo em questão é de um ganho de R$ 230,00. Em 

meses nos quais se tem uma maior quantidade de alunos buscando esse serviço, o pequeno 

empreendedor pode obter uma receita mensal média de R$ 690,00. 

  



 

5. CONCLUSÕES 

 

Na tomada de decisões de investimentos, que é um dos papeis do Administrador 

Financeiro, este profissional, seja no Governo, nas empresas ou até mesmo em suas decisões 

pessoais de investimentos, pode se beneficiar com a elaboração de um orçamento de capital. A 

decisão nesse caso se refere a aplicações em ativos, sendo os principais métodos para orientar 

quanto à decisão ótima: Payback, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno 

(TIR). 

O Payback, literalmente “pagar de volta”, é o tempo necessário para que o investimento 

inicial seja recuperado pelo agente de investimento, seja uma pessoa, uma família, uma empresa 

ou o Governo. Normalmente o período aceitável é definido intuitivamente pelo que está fazendo 

a aplicação em determinado projeto de investimento, importando ressaltar que essa técnica não 

leva em conta o valor do dinheiro no tempo, nem os ganhos potenciais após a recuperação do 

investimento inicial. 

O Valor Presente Líquido é o método mais sofisticado e que deve ser considerado acima 

de qualquer outro na decisão de investimento de um projeto, pelo fato de estimar a valor 

presente todos os fluxos de caixa potenciais. O método se torna ainda mais efetivo quando se 

leva em conta a análise de cenários, que são os momentos favoráveis e desfavoráveis com suas 

respectivas probabilidades. 

Por fim, a Taxa Interna de Retorno, também chamada de Taxa Mínima de Atratividade 

de um projeto, é a taxa que torna o VPL de um projeto minimamente aceitável, nesse caso 

considerando, ao menos, a recuperação do investimento inicial. O pressuposto da TIR é de ser 

superior ao custo de oportunidade do capital, que é a taxa utilizada para descontar os fluxos de 

caixa futuros a valor presente. 

A adequação de cada técnica depende em parte das condições econômicas, não sendo 

totalmente do controle dos tomadores de decisões nas empresas. Além disso, condições básicas 

devem ser estabelecidas pela Administração Estratégica da empresa, como o tempo mínimo 

aceitável de retorno, a taxa de atratividade, além desta taxa ser superior ao custo, e o lucro do 

projeto, que é em quanto o VPL ultrapassa o investimento inicial. Em decisões conflitantes, 

prevalece o VPL, mas todas devem ser utilizadas no orçamento de capital. 
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