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RESUMO 

 

O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) do Setor de 
Energia Elétrica brasileiro, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), apresenta a cadeia da inovação composta por seis fases: pesquisa básica 
dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote 
pioneiro e inserção no mercado. Em consulta à lista de projetos da ANEEL, que na 
data desta dissertação teve sua última atualização em maio 2018, estatisticamente, 
verifica-se que poucos projetos avançam até a última fase da cadeia da inovação, 
isto é, a inserção no mercado, permanecendo como produto comercial. Frente a este 
cenário, a atual pesquisa visa oferecer um modelo que auxilie o empresário 
brasileiro na decisão de investir na produção de um novo equipamento. O método 
propõe o acompanhamento de um protótipo final ou cabeça de série, simulando as 
etapas econômicas necessárias para transformá-lo em um produto comercial e, para 
tal, a ferramenta CPVR (Custos, Preço, Viabilidade e Riscos) foi desenvolvida em 
Excel. Inicia-se o processo com o levantamento do custo unitário do produto e 
cálculo do markup para a obtenção do preço unitário de venda. Por meio da 
determinação da quantidade destinada à fabricação, realiza-se o estudo de 
viabilidade com a análise dos principais indicadores econômicos. Avalia-se, então, o 
risco do investimento aplicando-se o método de Monte Carlo e o indicador valor em 
risco (value at risk). Simulam-se perdas nas receitas, custos e despesas durante o 
horizonte de planejamento, verificando-se novamente a viabilidade econômica do 
negócio. O modelo CPVR é aplicado ao cabeça de série do Equipamento de Análise 
e Diagnóstico de Banco de Capacitores de Alta Tensão (MEDCAP), desenvolvido 
pelo Lactec em parceria com a concessionária de energia elétrica Copel GeT, no 
âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) do Setor de 
Energia Elétrica, regulado pela ANEEL. A quantidade prevista para produção do 
MEDCAP se ancorou no estudo de mercado e concorrência realizado por duas 
renomadas consultoras. A transição do MEDCAP de cabeça de série a produto 
comercial se mostrou economicamente viável mesmo após a adoção dos cenários 
de perdas pela aplicação do valor em risco.  
 

Palavras-chave: Preço unitário de venda. Viabilidade econômica. Riscos 

econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Research and Technological Development (R&D) Program of the Brazilian 
Electricity Sector, regulated by the National Electric Energy Agency (ANEEL), 
presents an innovation chain composed of six phases: directed basic research, 
applied research, experimental development, first of the series, pioneer lot and 
market insertion. In consultation with the list of ANEEL projects, which on the date of 
this dissertation was last updated in May 2018, statistically, few projects have 
progressed to the last phase, that is, market insertion remaining as a commercial 
product. Faced with this scenario, the current research aims to offer a model that 
helps the Brazilian entrepreneur in the decision to invest in the production of new 
equipment. The method proposes the follow-up of a final prototype, simulating the 
economic steps necessary to transform it into a commercial product and, for this, the 
CPVR Model (Cost, Pricing, Viability and Risks) was developed in Excel. The 
process begins with the survey of the unit product cost and markup that allows the 
calculation of the unit selling price. Through the determination of the quantity 
destined to manufacture, a viability study is carried out with analysis of the main 
economic indicators. The investment risk is then assessed using the Monte Carlo 
method and the value at risk indicator. Losses in revenue, costs and expenses are 
simulated by checking the economic viability of the business again. The model CPVR 
is applied to the Analysis and Diagnostic of the High Voltage Capacitor Bank 
Equipment (MEDCAP) developed by Lactec in partnership with the electricity utility 
Copel. The quantity forecast for production was anchored in the market and 
competition study carried out by two renowned consultants. The MEDCAP economic 
transition from prototype to commercial product proved to be viable even after the 
losses caused by the application of value at risk. 

 

Keywords: Unit selling price. Economic viability. Economic risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor elétrico brasileiro está aberto à inovação energética e investe em 

projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos via o Programa de 

Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico (P&D) do Setor de Energia Elétrica, 

regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012). 

O objetivo do Programa de P&D regulado pela ANEEL é a busca por 

inovação para enfrentar os desafios tecnológicos, bem como mercadológicos, das 

empresas de energia elétrica nacionais. 

O termo inovação se tornou popular após a publicação do livro “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”, escrito pelo economista Joseph Schumpeter, em 

1912. Para o autor, inovação não significa somente aquilo que é novo ou alguma 

novidade vendável, mas sim, é a principal ferramenta que traz o desenvolvimento 

para o capitalismo (SCHUMPETER, 1982). 

Definições mais recentes apontam inovação como o sucesso comercial da 

exploração de novas ideias, sendo muito mais abrangente que uma invenção 

incluindo tecnologia, conhecimento científico, atividades de negócio que levam um 

novo produto ao mercado ou melhoria de um já existente, abrangendo o sistema 

organizacional e financeiro das organizações (PARASURAMAN; COLBY, 2002; 

DOGSON; GANN; SALTER; 2008; FREEMAN; SOETE, 1997). 

Em 1992 surgiu a primeira edição do “Manual de Oslo", OECD (2005) 

redigido por especialistas de trinta países, que estabelece as diretrizes para coleta e 

interpretação de dados sobre inovação no qual estão identificados quatro tipos: 

1) Inovação de produto: que considera a implementação de bens e serviços 

totalmente novos e melhorias relevantes para produtos e serviços existentes. 

2) Inovação de processo: representando a implementação de mudanças 

significativas nos métodos de produção e de distribuição. 

3) Inovação organizacional: referente à implementação de novos métodos como 

mudanças em práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas da empresa. 

4) Inovação de marketing: ocorre com a implementação de novos métodos de 

marketing, como mudanças no design do produto e na embalagem, na promoção do 

produto e divulgação e em métodos de precificação de bens e de serviços. 
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A característica de uma inovação é a implementação que resulte em 

melhoria e lucro para a organização (GUNDLING, 2000). Assim, um novo produto, 

ou aquele contendo melhorias relevantes, é implementado quando introduzido no 

mercado. Novos processos, métodos de marketing e métodos organizacionais são 

implementados quando eles realmente são aplicados às operações das empresas 

(OECD, 2005). 

A decisão de inovar geralmente ocorre em um ambiente de grande incerteza 

(ROSENBERG, 1994). Além da incerteza, sempre imprevisível e não mensurável, 

minimizar os riscos identificados e medidos para um projeto é uma tarefa complexa, 

daí a importância de sua gestão (TEIXEIRA, et al., 2011). 

O desenvolvimento de novo produto, enfatiza Rozenfeld (2006), é um 

processo de negócio amplo que abrange todo o ciclo de vida do produto, integrando 

o planejamento estratégico da empresa quanto à definição da carteira de produtos, 

fases de engenharia; lançamento e acompanhamento do produto durante sua 

comercialização e operação finalizando com a retirada de mercado envolvendo 

reciclagem, reutilização e descarte do produto. 

Segundo Pereira (2014), percebe-se a imaturidade das empresas quanto à 

inserção de processos de desenvolvimento de produto. O autor propõe, após análise 

de 38 modelos referenciais, o Modelo de Desenvolvimento Integrado de Produto 

orientado aos projetos de P&D do Setor Elétrico Brasileiro (MoP&D), como 

contribuição à transferência de novas tecnologias para a indústria. 

Esta pesquisa, norteada pela inovação, propõe um modelo econômico que 

sinalize a viabilidade de produção, em escala comercial, do protótipo final de um 

equipamento, decorrente do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico 

(P&D) do Setor de Energia Elétrica. 

 

1.1 CONTEXTO 
 

O Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico (P&D) do Setor de 

Energia Elétrica regulamentado pela ANEEL, tem por objetivo alocar recursos em 

projetos que possuam como critérios de avaliação: a originalidade, a aplicabilidade, 

a relevância e a viabilidade econômica de produtos e serviços, visando inovação nos 

processos vinculados ao uso de energia elétrica. 
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No processo de avaliação dos projetos, a ANEEL atribui notas aos critérios, 

variando entre 1 (inadequado) a 5 (excelente). A originalidade é um critério 

eliminatório cuja nota não pode ser inferior a 3 (aceitável) e se a média global dos 

critérios for inferior a 3 (aceitável) existe redução proporcional de 10% a 90% no 

valor do investimento destinado ao projeto (ANEEL, 2016a). 

O programa inclui também uma cadeia da inovação composta por seis fases: 

Pesquisa Básica Dirigida (PB), Pesquisa Aplicada (PA), Desenvolvimento 

Experimental (DE), Cabeça de Série (CS), Lote Pioneiro (LP) e Inserção no Mercado 

(IM), nas quais os projetos devem ser enquadrados ainda na proposta, e cada fase 

representa diferentes produtos como resultado (ANEEL, 2016b).  

Obtém-se assim, a criação de novos equipamentos e o aperfeiçoamento da 

prestação de serviços contribuindo para a segurança do fornecimento de energia 

elétrica, a redução tarifária, maior independência tecnológica do país, além do 

declínio no impacto ambiental deste segmento (ANEEL, 2012). 

As etapas e produtos se encontram resumidos na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 - FASES E PRODUTOS DA CADEIA DA INOVAÇÃO 
 

 
 

FONTE: Adaptado de ANEEL (2015a). 

 

A realização do ciclo completo da cadeia da inovação viabiliza a 

transformação de conhecimentos, ideias, experimentos laboratoriais e modelos 

matemáticos em resultados práticos para melhor desempenho das organizações e 

da qualidade de vida das pessoas (ANEEL, 2015a). 
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Um protótipo de equipamento com funcionalidades comprovadas por meio 

de ensaios, resultante da fase desenvolvimento experimental da cadeia da inovação, 

pode avançar para a fase cabeça de série promovendo o aperfeiçoamento, melhoria 

de desenho e especificações mantendo peças e componentes que permitam futura 

produção industrial, bem como o projeto para a linha de produção e do produto.  

O próximo avanço permite ao protótipo evoluir a lote pioneiro com produção 

de pequena quantidade, conhecida também como lote piloto. Esta produção abrange 

uma amostra representativa do produto, mas está limitada a 1% da base de clientes 

ou de ativos da empresa.  

Finalmente, na fase inserção no mercado estão previstos estudos 

mercadológicos, material de divulgação, registro de patentes, serviços jurídicos com 

vistas a posterior produção em escala industrial caracterizando-se como produto 

disponível no mercado (ANEEL, 2012). 

A alocação dos recursos financeiros para patrocinar os projetos de inovação 

é regulamentada por lei (Brasil, 2000), que define os percentuais reservados aos 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento como também, em Eficiência 

Energética com base na Receita Operacional Líquida (ROL), das empresas 

concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor. Atualmente esse 

percentual representa 1% da Receita Operacional Líquida (ROL). 

Para as concessionárias distribuidoras de energia elétrica de acordo com a 

ANEEL (2016c) o percentual de 1% da ROL se divide em 0,20% para o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 0,20% para Projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ANEEL, 0,10% destinado ao Ministério de Minas 

e Energia (MME) e 0,50% para Projetos de Eficiência Energética, conforme 

representado na FIGURA 2.  
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FIGURA 2 - ROL (%) CONCESSIONÁRIAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

 
 

FONTE: Adaptado de ANEEL (2016c). 

 

Já para as concessionárias geradoras e transmissoras de energia elétrica, 

de acordo com a ANEEL (2016c), a divisão do percentual de 1% da Receita 

Operacional Líquida é de 0,40% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, 0,40% aos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 

ANEEL e 0,20% ao Ministério de Minas e Energia, como visto na FIGURA 3. 

 
FIGURA 3 - ROL (%) CONCESSIONÁRIAS GERADORAS E TRANSMISSORAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA 
 

 
 

FONTE: Adaptado de ANEEL (2016c). 
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A oferta de novos conhecimentos induz a geração de inovação, enquanto a 

demanda é que determina, em larga medida, a difusão das tecnologias (TIGRE, 

2006). 

Os projetos de inovação estão sujeitos a riscos e incertezas e na visão de 

Morgan e Herion (1990) existe uma distinção entre ambos; riscos são eventos sobre 

os quais é possível prever a ocorrência, enquanto incertezas pertencem ao domínio 

do imprevisível, isto é, não se pode prever. 

Sendo previsível, o risco é composto pela probabilidade de ocorrência de 

uma perda e pela importância ou impacto associado a esta possível perda (BARKI; 

RIVARD; TALBOT, 1993). 

O desenvolvimento em conhecimento e tecnologias, as formas de utilização 

das tecnologias e as demandas do mercado por produtos podem não ser previsíveis, 

variando o grau de incerteza conforme o setor e o ciclo de vida do produto (OECD, 

2005).  

Sem vislumbrar um ambiente de mercado minimamente seguro, as 

organizações temem introduzir novos produtos, processos, tecnologias ou alterações 

relevantes em suas práticas produtivas e organizacionais o que pode se agravar 

ainda mais se um financiamento externo for necessário (OECD, 2005). 

Cabe salientar que projetos de novos produtos se dividem em projeto de 

produtos que são novos para a empresa quando já existem no mercado, mas não no 

portfólio da organização e projetos que são novos para o mercado, isto é, o produto 

ainda não existe no mercado (ROZENFELD et al., 2006). 

Diferentemente do que ocorre em organizações que fabricam produtos para 

nichos de mercado estabelecidos, participando do desenvolvimento de projetos para 

novos produtos ou de melhorias dos já existentes desde sua concepção, os projetos 

do Programa de P&D da ANEEL são desenvolvidos por empresas de base 

tecnológica (EBT), universidades, consultorias e institutos de pesquisa, dentre 

outras. Esta especificidade faz com que o desenvolvimento do projeto até a fase de 

prototipagem final possa ocorrer sem a atuação e participação de empresas 

capacitadas para a produção, para a inserção no mercado e comercialização do 

novo produto.  

Assim, não é possível afirmar, a priori, se um protótipo bem-sucedido, 

oriundo da fase cabeça de série, chegará a ser um novo produto, comercializado e 

aceito pelo mercado do setor. 
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A tomada de decisão do avanço da fase cabeça de série, concebido e 

finalizado por um instituto de pesquisa, por exemplo, para a manufatura do lote 

pioneiro em uma empresa privada avançando à inserção no mercado, exige 

adequações no processo de desenvolvimento de produto e isto apresenta uma série 

de riscos.  

Para a empresa responsável pela manufatura, os riscos passam pela 

formação do custo do produto, preço de venda, viabilidade técnica-econômica, 

aquisições e prazos de fornecimento, manufatura, tempo para lançamento (time to 

market), identificação de potenciais clientes, aceitação no mercado, previsão do ciclo 

de vida, garantia e assistência técnica, concorrência até o descarte e reciclagem de 

peças com vistas à sustentabilidade. 

Já para a concessionária, os riscos estão relacionados à modalidade de 

contratação da empresa de manufatura seja por carta convite, tomada de preços e 

concorrência regulamentada por licitações e contratos (BRASIL, 1993), seja 

diretamente conforme a Lei das Estatais (BRASIL, 2016); ao tempo demandado até 

a efetiva contratação; à capacidade técnica e produtiva da empresa contratada e às 

possíveis melhorias necessárias ao produto para mantê-lo no mercado além de 

acertos quanto às patentes e autonomia. 

Neste panorama, está delineada a atual dissertação que contempla em seu 

estudo de aplicação um projeto do Programa de P&D regulado pela ANEEL, 

desenvolvido pelo Lactec à concessionária Copel Geração e Transmissão (GeT), na 

etapa de aprimoramento e aplicação real, estando sujeito às incertezas e riscos 

quanto aos resultados finais.  

O equipamento denominado MEDCAP, Análise e Diagnóstico de Banco de 

Capacitores de Alta Tensão, destina-se à identificação de um elemento capacitivo 

danificado pela medição de banco de capacitores em subestações de energia 

elétrica sem a necessidade de desligamento do mesmo. A medição é realizada pela 

aplicação de uma tensão senoidal de frequência conhecida nos terminais do 

capacitor analisando o valor da corrente drenada pelo capacitor. 

Sem similar no mercado nacional, existem internacionalmente equipamentos 

para medição de capacitância em bancos de capacitores com diferentes designs, 

volumes, pesos, funcionalidades, usabilidade e custos. 

No ano de 2015, o projeto na fase de desenvolvimento experimental, PD 

06491-0233/2012, finalizou o protótipo do equipamento MEDCAP.  
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Para viabilizar o protótipo do MEDCAP, os primeiros ensaios em campo 

ocorreram na subestação CIC, em Curitiba, pertencente à Copel, quando as 

funcionalidades do protótipo foram comparadas a um equipamento importado, de 

mercado; listadas as melhorias que foram implementadas posteriormente. Novos 

ensaios se sucederam nas subestações de Jaguariaíva, Ponta Grossa e Guaíra, 

todas da Copel, quando o protótipo foi considerado satisfatório como prova de 

conceito para a medição de capacitância e apto a avançar para a próxima fase da 

cadeia da inovação. 

Assim, em novembro de 2018, como avanço de fase da cadeia da inovação, 

pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia 

Elétrica, a Copel Geração e Transmissão (GeT) iniciou o projeto PD 06491-

0403/2015, com duração de 36 meses, abrangendo as fases cabeça de série a 

inserção no mercado do equipamento MEDCAP. 

 

1.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

1.2.1 Definição do problema de pesquisa 

 

Tendo em vista o receio das empresas em lançar comercialmente novos 

produtos, onde se incluem os projetos do Programa de P&D da ANEEL que se 

encontram na fase cabeça de série, uma oportunidade apoiada em quatro pilares 

econômicos sustenta a atual pesquisa: o custo unitário, o preço de venda, a 

viabilidade econômica e a análise dos riscos do produto.  

A FIGURA 4 traz a representação dos pilares escolhidos para este trabalho. 
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FIGURA 4 - PILARES DA PESQUISA 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 
A busca e o estudo aprofundado na literatura dos métodos de custeio, 

precificação, viabilidade e análise de riscos econômicos de produtos, permitem 

responder a questão principal desta dissertação que consiste em: 

 

É possível construir um modelo matemático eficaz que obtenha como saídas 

o preço unitário do produto, o estudo de viabilidade e a análise de riscos econômicos 

a partir dos dados de entrada: gastos na confecção de uma unidade cabeça de 

série, gastos estimados para produção unitária e a quantidade prevista de venda, 

que auxilie o investidor na tomada de decisão quanto à fabricação em escala 

comercial de equipamentos oriundos dos projetos cabeça de série? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor e avaliar um modelo para precificação, análise de viabilidade e riscos 

econômicos, visando à inserção no mercado de energia elétrica brasileiro de um 

produto proveniente do programa P&D da ANEEL, que auxilie o investidor a tomar a 

decisão quanto à produção em escala comercial, com estudo de aplicação em 

Equipamento para Análise e Diagnóstico de Banco de Capacitores de Alta Tensão, 

MEDCAP. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

 

1- Definir a formação dos custos e preço de venda para uma unidade de 

produto a partir de um protótipo cabeça de série; 

2- Estabelecer indicadores para viabilidade econômica prevendo a inserção 

do protótipo cabeça de série como produto no mercado nacional; 

3- Estabelecer indicadores para a análise de riscos econômicos prevendo a 

inserção do protótipo cabeça de série como produto no mercado nacional; 

4- Elaborar o modelo CPVR (Custos, Preço, Viabilidade e Riscos), em Excel, 

que automatize os cálculos e apresente a análise da viabilidade e dos 

riscos como resultado. 

5-  Realizar pesquisa de mercado para equipamento similar ao do protótipo; 

6- Aplicar o modelo CPVR para o equipamento MEDCAP que se encontra 

na fase cabeça de série; 

7- Analisar a viabilidade econômica para inserção do equipamento cabeça 

de série, MEDCAP, no mercado nacional, comparando-a com o estudo de 

mercado mundial. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A constatação da baixa quantidade de projetos do Programa de Pesquisa, 

Desenvolvimento Tecnológico (P&D) do Setor de Energia Elétrica no Brasil que 

avançam até a última fase da cadeia da inovação, isto é, inserção no mercado, com 

produção e comercialização, requer atenção. 

Frente a esta questão, a relevância desta pesquisa é propor um modelo 

econômico, que indique a viabilidade de um equipamento cabeça de série, do 

Programa de P&D do Setor de Energia Elétrica, avançar a produto comercial dentro 

do mercado brasileiro.  

A abrangência se dá tanto às empresas concessionárias de energia elétrica 

que desenvolvem projetos de novos produtos, para os quais a precificação, o estudo 

de viabilidade e análise de riscos se tornam determinantes na decisão do avanço 

para a fase de inserção no mercado, quanto às empresas fabricantes contribuindo 

na decisão de produzir em escala comercial os equipamentos desenvolvidos pelo 

programa de P&D regulados pela ANEEL. 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos distintos. 

Além do capítulo 1, introdutório, no capítulo 2 encontra-se a fundamentação 

teórica que versa sobre a literatura dos pilares da pesquisa, análise de mercado e 

modelos referenciais para desenvolvimento de produtos. 

O capítulo 3 contém a revisão de literatura com os artigos mais recentes 

sobre o tema e também a análise dos artigos selecionados. 

Já o capítulo 4 aborda a metodologia utilizada nesta pesquisa, os materiais e 

o método, detalhando suas etapas sequencialmente. 

No capítulo 5 a autora ocupa-se do estudo de aplicação, quando o método é 

aplicado ao protótipo do equipamento oriundo do projeto de P&D, MEDCAP, 

incluindo a apresentação, análise dos resultados e avaliação do mercado 

concorrente. 

O capítulo 6 está reservado para a conclusão da pesquisa e sugestões para 

trabalhos futuros, encerrando a dissertação. 

O Apêndice A, traz a literatura sobre banco de capacitores, que favorece a 

compreensão do equipamento destinado ao estudo de aplicação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo aborda o levantamento dos projetos desenvolvidos pela 

ANEEL de acordo com a fase da cadeia da inovação, quantidade e valores em 

moeda brasileira visando o detalhamento do problema da pesquisa. 

A literatura sobre os métodos de custeio, precificação, estudo de viabilidade 

e análise de riscos permite selecionar os indicadores mais adequados ao Modelo 

CPVR, mote desta dissertação. 

A análise de mercado apresenta as informações de demanda e 

concorrência, indicativos da competitividade ou não de um novo produto. 

 A abordagem dos Processos de Desenvolvimento de Produto traz dois 

modelos referenciais, o “Processo de Desenvolvimento de Produto” do autor 

Rozenfeld et al. (2006) e o “Modelo de Desenvolvimento Integrado de Produto 

orientado aos Projetos de P&D do setor elétrico brasileiro MoP&D” do autor Pereira 

(2014), possibilitando a visão geral dos processos envolvidos desde a concepção 

até a industrialização de um novo produto. 

 

2.1 PROGRAMA DE P&D DA ANEEL  

 

O Programa de P&D, regulado por lei (BRASIL, 2000), é gerido por um 

sistema de autenticação e carregamento de projetos, acessado pelas empresas do 

Setor Elétrico e pela ANEEL. 

A planilha denominada Lista de Projetos de P&D (ANEEL, 2008) contém os 

Projetos de P&D carregados em um banco de dados conhecido como Duto da 

ANEEL, disponível a consulta pública, cuja última atualização, na ocasião desta 

pesquisa, ocorreu em 22 de maio de 2018. 

A lista de projetos de P&D apresenta, dentre outras informações, a fase da 

cadeia da inovação na qual cada projeto está alocado. 

A FIGURA 5 ilustra a distribuição da quantidade de projetos em cada fase da 

cadeia da inovação do Programa de P&D regulado pela ANEEL.  

Assim, 185 projetos se encontram na fase de pesquisa básica – PB, (R$ 

337.452.280,70); 1.374 projetos se localizam na fase de pesquisa aplicada – PA, 

(R$ 4.822.116.108,68); 779 projetos pertencem à fase de desenvolvimento 

experimental – DE, (R$ 2.669.177.460,65); 115 projetos se encontram na fase de 
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cabeça de série – CS, (R$ 284.091.785,61); 47 projetos pertencem à fase de lote 

pioneiro – LP, (R$ 269.169.102,55) e 6 projetos se encontram na fase de inserção 

no mercado – IM, (R$108.647.236,52). 

 

FIGURA 5 - PROJETOS NAS FASES DA CADEIA DA INOVAÇÃO, P&D - ANEEL 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

As três fases finais da cadeia da inovação somam 168 projetos no valor de 

R$ 661.908.124,68, que corresponde a 7% da quantidade de 2.506 projetos e 8% do 

valor total de R$ 8.490.653.974,71. 

A FIGURA 6 apresenta os valores dos projetos nas fases da cadeia da 

inovação do Programa de P&D, regulado pela ANEEL. 

 

FIGURA 6 - VALORES DE PROJETOS NAS FASES DA CADEIA DA INOVAÇÃO, P&D - ANEEL 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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Embora as três fases finais da cadeia da inovação representem menos de 

10% em quantidade e valor, verifica-se outro cenário ao se calcular o valor médio 

por projeto dentro de cada fase da cadeia da inovação. 

Na FIGURA 7 constam os valores médios por projeto em cada fase da 

cadeia da inovação. 

A fase inserção de mercado – IM, (R$ 18.107.872,75) representa o maior 

valor médio por projeto, seguido pelas fases lote pioneiro – LP, (R$ 5.727.002,18); 

pesquisa aplicada – PA, (R$ 3.509.545,93); desenvolvimento experimental – DE, (R$ 

3.426.415,23); cabeça de série – CS, (R$ 2.470.363,35) e pesquisa básica – PB, 

(R$ 1.824.066,38). 

 
FIGURA 7 - MÉDIA DOS PROJETOS POR FASE DA CADEIA DA INOVAÇÃO, P&D- ANEEL 

 

 
 

FONTE: A autora (2020).  

 
Os números apontam a baixa quantidade de projetos que atingem a fase de 

inserção de mercado e também o maior valor, em média, destes projetos, em 

comparação às demais fases da cadeia da inovação do Programa de P&D da 

ANEEL. 

Também é relevante observar que 115 projetos se encontram na fase 

cabeça de série. Destes 47 atingem a fase de lote pioneiro resultando em 6 projetos 

que chegam à inserção no mercado.  
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A baixa quantidade de projetos na fase de inserção no mercado revela o 

cenário, entre as empresas de manufatura e o programa de P&D da ANEEL, na 

ocasião desta pesquisa.  

 

2.2 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

Os métodos de custeio estabelecem como devem ser mensurados os custos 

de um produto ou serviço, para a correta alocação dos recursos necessários à sua 

execução, com vistas à obtenção do custo unitário do produto ou da prestação de 

serviço. (PADOVEZE, 2003). 

Embora o objetivo seja o mesmo, a forma como se dá a determinação deste 

custo difere dentre os métodos de custeio. Aqueles que merecem destaque se 

encontram elencados a seguir (DUBOIS et al., 2009). 

 

2.2.1 Custeio por absorção 

 

É aquele no qual todos os custos relacionados à área de produção são 

absorvidos pelo(s) produto(s), sejam eles diretos, indiretos, fixos ou variáveis 

(LEONE, 2000). Isto significa que a valoração do estoque contempla todos os custos 

de produção. 

Este método é reconhecido pela Lei das Sociedades por Ações (BRASIL, 

1976). Para realizar o custeio por absorção, Crepaldi (2017) propõe as seguintes 

etapas: 

 

1) selecionar entre os gastos do período os custos e as despesas; 

2) classificar os custos em diretos e indiretos; 

3) apropriação dos custos diretos aos produtos; 

4) os custos indiretos de fabricação serão apropriados por rateio. 

 

Os autores Machado e Souza (2006) acreditam que o método de custeio por 

absorção é um bom instrumento gerencial para o cálculo do preço de venda 

referencial. Já Martins (2006) acrescenta que o método surgiu com a ideia do uso de 

custo para a fixação de preços. 
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Este método deriva dos princípios de contabilidade da realização da receita 

e da competência e é o único aceito para demonstrações financeiras e também para 

o pagamento do imposto de renda do Brasil e auditoria externa (CREPALDI, 2017). 

 

2.2.2 Custeio variável 

 

É definido como aquele no qual os custos fixos são tratados no resultado 

como se fossem despesas do período, enquanto os custos e despesas variáveis são 

elementos fundamentais para a obtenção da margem de contribuição (MgC). São 

atribuídos aos produtos apenas os elementos variáveis (DUBOIS et al., 2009).  

 

2.2.3 Custo-padrão 

 

O custo padrão é determinado por medidas práticas do consumo dos fatores 

de produção, materiais, mão de obra, e por custos indiretos medidos com base nos 

processos. Uma vez estabelecido o custo padrão, eles são associados a uma 

unidade monetária, também padrão. Assim, o custo padrão pode ser obtido por meio 

da multiplicação dos padrões de consumo pelo respectivo padrão financeiro 

(FERREIRA, 2007). Segundo o mesmo autor, os padrões a serem atribuídos são: 

Padrão físico de consumo das matérias primas e demais materiais que é 

realizado por meio de pesagens e/ou medições, considerando também as perdas 

que ocorrem no processo produtivo. O padrão físico de consumo se refere aos 

custos atuais para reposição ou os realizados nas últimas compras.  

Padrão técnico de utilização da mão de obra ocorre pela cronometragem de 

tempo das operações produtivas, de acordo com as amostragens estatísticas. Leva 

em conta o desempenho de um operário, em condições normais de produção, 

acrescido das perdas normais de tempo.  

Padrão de taxas horárias da mão de obra é calculado considerando-se o 

custo com salários, encargos sociais e outros benefícios.  

Padrão financeiro ou taxa unitária dos custos indiretos de fabricação, 

decorre da divisão do total dos custos indiretos conhecidos pelo fator escolhido para 

apropriação aos produtos. 
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Esse método permite às empresas controlar os custos de suas operações e 

atividades, utilizando metas para a avaliação de seu desempenho (MARQUESINI et 

al., 2006). 

Assim, o custo padrão representa o “custo ideal” supondo que a indústria 

trabalhe em sua plena eficiência e rendimento máximo. Ele é utilizado como base 

para o registro da produção antes da determinação do custo efetivo, ou seja, serve 

de base para a administração medir a eficiência da produção e conhecer as 

variações de custo. 

 

2.2.4 Custeio ABC 

 

Esse método se fundamenta na ideia de direcionadores de custos que tem a 

função de vincular, de forma direta, as atividades executadas aos produtos 

fabricados. Por meio dos direcionadores é possível medir o consumo médio ocorrido, 

em cada atividade, pelos vários produtos. Assim, o custo do produto é a soma dos 

custos das atividades atribuídas a ele, na proporção do consumo que os produtos 

exercem, em média, sobre as atividades (WERNKE, 2004). 

 

2.2.5 Custo unitário do produto 

 

Esta subseção apresenta a sequência para o levantamento de custos de um 

produto a partir de seu protótipo e para tal é essencial à obtenção de cada valor 

envolvido na produção: custo das partes e peças, custo da mão de obra direta e 

indireta, custos fixos e variáveis.  

O levantamento dos custos parciais permite a obtenção do custo unitário do 

produto, como indica a FIGURA 8. 
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FIGURA 8 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 
 Custo das partes e peças 

 

Entende-se por partes e peças, toda a matéria prima utilizada para a 

confecção de um produto, nesta pesquisa, na confecção do protótipo final ou cabeça 

de série. 

Os materiais se classificam em matérias-primas, componentes e produtos 

semiacabados. Estes materiais podem ser adquiridos de fornecedores externos, 

enquanto outros são resultados de operações internas da fábrica. 

Para a produção de um conjunto, elencam-se os insumos utilizados em cada 

parte do conjunto para que as atividades de conformação e montagem sejam 

efetuadas.  

Uma estrutura analítica do produto (EAP) ou work breakdown structure 

composta por conjuntos e representada como árvore, precede a alocação dos 

componentes e materiais na lista de materiais ou bill of material (BOM). 

Segundo o PMBOK (2017) o nível de detalhe dos conjuntos varia de acordo 

com o tamanho e complexidade do projeto.  

Na visão de Menezes (2018) a elaboração da EAP gera benefícios para os 

envolvidos no projeto, auxiliando na separação dos diversos conjuntos, na detecção 

de omissões, na determinação da duração de conclusão de cada conjunto e no 

custeio. 
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A lista de materiais traz a descrição de cada item, as quantidades 

necessárias para fabricação/montagem de uma unidade do conjunto ao qual 

pertence e o valor em moeda correspondente.  

O planejamento da lista de materiais para melhor modelagem da estrutura 

dos produtos merece destaque (VOLLMANN et al.,1997). 

Cada conjunto apontado na estrutura analítica é composto por componentes 

que devem ser elencados na lista de materiais com as respectivas unidades de 

medida. Todo o gasto financeiro compreendido desde a aquisição até o recebimento 

de cada componente compõe seu custo como, por exemplo, tributos e transporte. 

Os materiais importados incluem em seus custos os impostos de 

importação, demais taxas envolvidas no processo alfandegário, bem como o 

transporte até o recebimento em fábrica. 

Ao término da inclusão de todos os componentes em seus respectivos 

conjuntos, efetua-se a soma para obter o subtotal por conjunto e finalmente somam-

se os subtotais resultando no valor do custo unitário final de partes e peças do 

produto. Este valor, não representa o custo unitário do produto, mas apenas uma 

das parcelas. 

 

 Custo da mão de obra direta 

 

A próxima parcela a compor o custo unitário do produto, refere-se à mão de 

obra direta (MOD), isto é, aquela que está diretamente envolvida na fabricação ou 

montagem do produto. 

Pela ótica de Martins (2006), mão-de-obra direta refere-se ao funcionário 

que trabalha diretamente sobre o produto, sempre que seja possível a mensuração 

do tempo despendido, sem necessidade de qualquer apropriação indireta de rateio. 

Caso haja qualquer alocação por meio de divisões ou estimativas desaparece a 

característica direta desta mão de obra. 

Os autores Souza et al. (2012) afirmam que uma das principais causas do 

alto custo do trabalho no Brasil, deve-se à legislação trabalhista que é complexa com 

grande número de impostos e obrigações a que estão submetidos os empregadores 

e os empregados.  

Vale salientar que o salário dos funcionários de uma empresa nacional, sob 

a ótica do empregador vai muito além do acordado entre empresa e funcionário e 
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deve respeitar a uma convenção coletiva de trabalho (CCT). A convenção coletiva 

de trabalho reúne as regras trabalhistas de cada categoria profissional, com acordo 

firmado entre o sindicato laboral defensor dos interesses dos funcionários e o 

sindicato patronal que defende os interesses do empregador e está subordinada a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pode incluir, mas não se restringe aos 

valores de pisos salariais, vale-refeição, banco de horas, reajustes salariais, 

teletrabalho, horas extras, prêmio de assiduidade, prêmio de pontualidade, medidas 

de segurança no trabalho, valor do seguro de vida. 

Os profissionais regidos pela consolidação das leis do trabalho (BRASIL, 

1943) têm descontos obrigatórios e outros facultativos. Para a empresa 

empregadora os encargos de recolhimento obrigatórios variam de acordo com o 

sistema de tributação no qual a empresa está registrada. Para indústrias, alvo desta 

pesquisa, os principais regimes são: 

Simples Nacional: Para as empresas registradas no regime de sistema de 

tributação simplificada ou simples nacional, não são aplicados os encargos 

referentes ao Imposto Nacional do Seguro Social (INSS) patronal, salário educação, 

seguro acidente do trabalho (SAT) e contribuições ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) ou Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (FERNANDES, 2018).  

Para o Simples Nacional, os encargos obrigatórios que incidem sobre o 

salário bruto mensal para o empregador são 11,11% para férias; 8% para o FGTS; 

8,3% para o décimo terceiro salário; 7,93% para a previdência do décimo terceiro 

salário e 4% para multa do FGTS no caso de rescisão. 

A soma dos impostos trabalhistas para as empresas registradas no “simples 

nacional” é de 39,34% sobre o salário do funcionário. 

Lucro Real e Lucro Presumido: Para empresa registrada no regime de 

tributação do tipo lucro real ou lucro presumido, além dos tributos para férias de 

11,11%; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de 8%; 13º Salário de 8,3%; 

Previdenciário sobre 13º/Férias/Descanso Semanal Remunerado de 7,93% e Multa 

FGTS em caso de rescisão de 4%, são obrigatórios também o Imposto Nacional do 

Seguro Social (INSS) de 11%, Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) de 3%; Salário 

Educação de 2,5% e 3,3% para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço 
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Social da Indústria (SESI) ou Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). Neste caso, os valores totalizam 68,13% de impostos 

trabalhistas. 

Após conhecer o regime de tributação com as alíquotas respectivas, passa-

se a definição dos cargos e salários para composição da mão de obra direta que 

pode ser obtida por pesquisa às empresas que produzam equipamentos 

tecnicamente similares ao novo produto. 

Com o conhecimento das tributações, dos cargos e salários, segue-se a 

determinação do tempo que cada trabalhador necessita para concluir sua atividade, 

ou seja, horas trabalhadas na fabricação de uma unidade do novo produto.  

A determinação do custo da mão de obra direta finaliza com a definição da 

quantidade de horas trabalhadas em um mês e com o cálculo do valor anual 

proporcional à montagem de uma unidade do novo produto. 

 

 Custo da mão de obra indireta 

 

A penúltima parcela a contribuir na formação do custo unitário do produto é a 

mão de obra indireta. Entende-se por mão de obra indireta aquela na qual o 

funcionário não intervém fisicamente no processo de transformação da matéria 

prima em produto acabado, como ocorre com as funções de supervisor de produção, 

técnico de manutenção, almoxarife, analista de compras dentre outras funções. 

Na perspectiva de Martins (2006), a mão-de-obra indireta é entendida como 

aquela que pode, com menor grau de arbitrariedade ser alocada ao produto, caso de 

um operador de grupo de máquinas e também aquela que pode ser apropriada por 

meio de rateio com alto grau de arbitrariedade, como o das chefias de 

departamentos, etc.  

Para a mão de obra indireta, de forma análoga à empregada para a mão de 

obra direta, listam-se os cargos e salários mensais com os tributos e alíquotas 

elencados no regime de tributação da empresa. 

Então, arbitra-se a duração em horas para cada trabalhador na execução 

das atividades de sua responsabilidade com rateio para uma unidade do novo 

produto. Estabelecendo-se a média de horas mensais trabalhadas, calcula-se o valor 

anual referente a uma unidade de produto. 
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 Custos Fixos e Variáveis  

 

Para o autor Martins (2006) a separação entre despesas e custos é simples, 

pois, este se relaciona aos gastos relativos à produção e aquelas aos gastos da 

administração, das vendas e financiamentos. Entretanto, não existe uma divisão 

científica e os critérios de rateio não devem ser arbitrários, mas sim, proporcionais à 

realidade.  

Os custos variáveis se relacionam com o volume de produção como a 

quantidade de matéria prima, insumos, embalagens, mão de obra direta, enquanto 

os custos fixos continuam existindo mesmo sem produção como água, energia 

elétrica, aluguel, internet e apresentam um percentual de rateio, isto é, seus valores 

são distribuídos entre os produtos. 

Uma vez levantadas todas as parcelas que compõem o custo unitário do 

produto, escolhe-se um dos métodos de custeio e calcula-se o valor resultante. 

 

2.3 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA  

 

A Contabilidade de Custos representa o segmento da ciência contábil 

responsável pela gestão econômica dos custos e dos preços de venda dos produtos 

e serviços que as organizações oferecem ao mercado (PADOVEZE, 2003). 

A formação do preço de venda equivale à importância recebida pelas 

empresas pela oferta de seus produtos e serviços (BRUNI; FAMÁ, 2010).  

O valor recebido pela empresa precisa cobrir todos os custos incorridos e 

fornecer lucro. A formação de preços envolve atividades desafiadoras para uma 

empresa, e pode ser responsável pelo sucesso ou fracasso de um negócio (BRUNI, 

2004). Para o Instituto de Estudos Financeiros (IEF) a formação de preços é um 

processo bastante desafiador, naturalmente abrangente e complexo. 

O preço calculado com base no custo é muito útil na comparação com o 

preço de mercado, pois permite definir o interesse em vender o produto pelo valor 

que o mercado se dispõe a pagar. Auxilia na tomada de decisão quanto à produção 

de certo bem, pois o custo do produto é estimado antes do início da produção 

(OLIVEIRA; JUNIOR, 2000). 

As situações nas quais a utilização dos custos para formação do preço de 

venda pode ser relevante são (PADOVEZE, 2003): 
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 Estudos de engenharia e mercadologia para introdução de novos produtos; 

 Acompanhamento dos preços e custos dos produtos atuais; 

 Análise de preços de produtos de concorrentes; 

 Faturamento de produtos por encomenda; 

 Novas oportunidades de negócio; 

 Negócios ou pedidos especiais. 

 

O autor Crepaldi (2017) afirma que cada empresa produtora toma a decisão 

para formar o preço de venda de seus produtos. O autor alerta que se houver erro a 

maior, perde-se o mercado; por outro lado se errar a menor, compromete-se o 

próprio negócio.  

Esta é a importância de se calcular os custos reais das atividades, gerenciar 

estrategicamente os custos e trabalhar na identificação de oportunidades de 

mercado ganho. As técnicas mais utilizadas para a formação do preço de vendas 

são: 

 

2.3.1 Técnica orientada pelo custo total 

 

Este método consiste em considerar todos os custos e despesas ao produto 

ou ordem de serviço que está sendo precificado. Auxilia o gestor no controle e 

planejamento do total dos custos e despesas (SANTOS, 1994). O autor informa que 

podem ser utilizados os custos reais e os custos-padrão desde que sejam 

devidamente ajustados. Continua a relatar a vantagem deste método que garante a 

recuperação total dos custos e a obtenção de uma margem planejada de lucro, o 

que é importante na formação de preços em longo prazo. 

 

2.3.2 Técnica orientada pelo custeio ABC 

 

Atribuindo aos produtos os custos de cada atividade, o cálculo do valor 

unitário é o mais correto possível, permitindo que o preço de venda mantenha 

relação com o valor unitário do produto. Ainda informa quais atividades agregam 

mais valor ao produto. Assim, a formação de preço considera todos os custos 

relacionados à produção sejam fixos, variáveis, diretos ou indiretos e todos os tipos 

de despesas necessárias para a venda. Na precificação de venda, a técnica 
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considera a margem de lucro que a empresa espera. Esta técnica de cálculo do 

preço de venda é considerada muito eficiente (BRUNI; FAMÁ, 2010). 

 

2.3.3 Técnica orientada pelo custeio variável 

 

A determinação do preço de venda pelo custeio variável considera somente 

os custos e as despesas variáveis além da margem de contribuição. Esta técnica 

não considera nenhum valor de custos e despesas fixas sendo que estes devem ser 

cobertos pelo valor da margem de contribuição (MARTINS, 2006). 

O principal cuidado do método de custeio variável para determinação do 

preço de venda está relacionado a não se determinar um valor muito baixo para a 

margem de contribuição. Um valor muito baixo de margem de contribuição pode 

resultar num preço de venda que não cubra todos os gastos fixos. 

 

2.3.4 Técnica orientada pelo mercado 

 

Esta técnica permite a empresa fixar seus preços baseados nos preços 

praticados no mercado, sem atentar muito aos custos. Assim, os preços de venda 

podem ser menores, maiores ou iguais aos do mercado no qual está inserido o 

produto. Este procedimento é adotado quando a empresa desconhece a própria 

estrutura interna ou seu sistema de informações considera apenas os custos 

integrais e históricos (BRUNI; FAMÁ, 2010). 

Existe uma competição no mercado que as empresas precisam enfrentar, é 

mister estarem atentas aos fatores externos à empresa, porque os consumidores 

buscam produtos semelhantes com preço inferior o que exige um novo cuidado na 

formação de preços (PEREZ; OLIVEIRA, 2005). 

 

2.3.5 Markup na formação do Preço de Venda 

 

O motivo pelo qual as empresas devem estabelecer critérios para a 

elaboração do preço de vendas de seu produto está relacionado tanto ao mercado 

quanto à manutenção do negócio.   
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Segundo Bruni (2004), o preço de venda é composto por quatro 

componentes básicos: custos, despesas, impostos e lucro. A equação 1 representa 

a composição do preço de venda segundo o autor: 

 

PV = C + D + I + L                                                                                                                            (1) 
 

Onde: 

PV: preço de vendas 

C: custos 

D: despesas 

I: impostos relacionados a vendas 

L: lucro esperado na venda 

 

Na abordagem de Wernke (2005) o cálculo do markup pode incluir todos os 

fatores que se deseja cobrar no preço de venda, na forma de percentuais. Segundo 

o autor, se houver interesse, a empresa pode incluir os tributos sobre as vendas 

realizadas, comissões dos vendedores, taxa de franquia, taxa de cartão de crédito, 

tributos sobre a movimentação financeira da venda e a margem de lucro que se 

deseja para cada produto. 

Para a criação do markup o gestor pode optar pelo divisor que é dado em 

porcentagem ou multiplicador que é um número algébrico. Independentemente da 

opção, o resultado é o mesmo. 

O markup divisor é expresso pela fórmula da equação 2: 

 

Markup��� = 1 − (%DF + %DV + %L)                                                                            (2) 
 
Onde: 

DF: despesas fixas, em percentual  

DV: despesas variáveis, em percentual 

L: lucro esperado na venda, em percentual 

∑(%DF+%DV+%L): somatória das taxas percentuais 
 
A somatória das taxas percentuais ∑(%DF+%DV+%L) de despesas fixas, despesas 

variáveis e do lucro estimado, deve resultar em valor menor que um. 
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Para cálculo do markup multiplicador a fórmula a ser aplicada é dada na 

equação 3: 

Markup���� =
�

���������
                                                                                                  (3) 

 

A equação 4, apresenta o cálculo do preço de venda unitário do produto a 

partir do custo unitário e do markup (BRUNI, FAMÁ, 2010):  

 

Preço de Venda =
����� ����á��� �� �������

���������
                                                                              (4) 

 
Como denominador da equação 4, o markup não pode assumir valores 

iguais ou menores do que zero. Resultando igual a zero não é possível o cálculo do 

preço de venda e sendo inferior a zero o preço de venda se torna negativo, o que é 

incorreto. 

Esta dissertação aplica um cálculo alternativo para o markup, que está 

detalhado no capítulo reservado à metodologia. 

 

2.3.6 Preço unitário de venda do produto 

 

A corrente subseção apresenta como se dá a precificação de um produto 

para venda, apoiada nos custos e para tal consideram-se o custo unitário, despesas 

fixas, o cálculo do markup com os encargos tributários envolvidos na venda e a 

margem de lucro esperada. A FIGURA 9 exibe essa trajetória. 

 
FIGURA 9 - PREÇO UNITÁRIO DE VENDA 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 



45 

Na percepção de Bruni e Famá (2010), a precificação pelo custo é simples e 

evita a preocupação com ajustes vinculados à demanda, trazendo segurança aos 

gestores com a ciência de que os custos incorridos estão inclusos no preço. 

 

 Impostos sobre a venda 

 

O primeiro imposto a ser aplicado, denomina-se Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) sendo um tributo estadual sobre produtos tanto 

na comercialização interna do país como em bens importados. Este imposto incorre 

quando a mercadoria é vendida ou o serviço é prestado ao consumidor. Desde 2019 

o valor do imposto é recolhido integralmente ao local onde a mercadoria foi 

comprada. A alíquota de 18% se aplica aos estados do Paraná, São Paulo e Rio de 

Janeiro e é utilizada neste trabalho. 

O segundo é o imposto sobre produtos industrializados (IPI), federal, cuja 

arrecadação, destina-se ao tesouro nacional e incide sobre o preço unitário da 

venda do produto. Este tributo se aplica tanto aos produtos nacionais quanto 

importados. Ao sair um produto da fábrica, o IPI é cobrado e em produtos 

importados a cobrança é efetuada no porto. Todos os produtos industrializados 

estão passíveis de serem taxados, sejam eles beneficiados, transformados, 

montados, acondicionados ou restaurados. Ou seja, mesmo que se trate de uma 

industrialização parcial, este produto está sujeito ao imposto. Entretanto, ele não é 

cumulativo, mesmo que passe por diversos processos de industrialização, o imposto 

será o mesmo. O IPI está previsto no artigo 153 da constituição e regulamentado por 

decreto (BRASIL, 2010). 

As alíquotas variam de zero a 30% e incidem sobre cada tipo de mercadoria 

segundo a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). 

No caso das indústrias, o valor do imposto sobre produtos industrializados (IPI) é 

calculado em relação ao valor da nota fiscal da mercadoria despachada, que pode 

eventualmente incluir valores sobre o frete e despesas acessórias (juros, taxas e 

outras). 

A tabela TIPI é consultada a partir da Nomenclatura Comum Mercosul 

(NCM) que é um código com oito dígitos e designa as mercadorias que circulam no 

Brasil e nos demais países que fazem parte do Mercosul. Uma das funções deste 
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código é calcular os impostos sobre produtos industrializados (IPI), de importação (II) 

e sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). 

O código do NCM é composto por oito dígitos sendo que os seis primeiros 

correspondem à classificação Sistema Harmonizado de Designação e de 

Codificação de Mercadorias (SH) da mercadoria, enquanto que os dois últimos se 

referem à classificação do Mercosul. A estrutura do número é composta por: 

Dois primeiros dígitos: capítulo ou características do produto; 

Terceiro e quarto dígitos: posição, desdobramento da característica de uma 

mercadoria identificada no capítulo; 

Quinto e sexto dígitos: subposição, desdobramentos da característica de 

uma mercadoria identificada na posição; 

Sétimo dígito: item, classificação do produto; 

Oitavo dígito: subitem, classificação e descrição mais completa de uma 

mercadoria. 

Os dois impostos mencionados acima precisam ser considerados na 

formação do preço de venda uma vez que o ICMS é repassado ao estado a partir da 

Nota fiscal e o IPI, repassado a união, pela circulação da mercadoria. 

O terceiro imposto a incidir sobre a venda está relacionado ao Programa de 

Integração Social (PIS), cujos valores recolhidos são destinados ao pagamento do 

seguro-desemprego, abono e, também, à participação na receita de órgãos e 

entidades com a alíquota de 1,65%. Existe o sistema cumulativo e não cumulativo 

sendo que o último é exclusivo para empresas registradas no sistema de tributação 

Lucro Real e existe a vantagem de ter direito ao crédito referente às tributações 

anteriores, o estudo deste crédito não está contemplado nesta pesquisa. 

O quarto imposto a incidir sobre a receita bruta denomina-se Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), que é um tributo federal 

destinado à manutenção da seguridade social, no qual se inclui as áreas da 

previdência, assistência social e saúde pública. O tributo apresenta a taxa de 7,60%  

Tanto o PIS quanto o COFINS são calculados com base no faturamento da 

empresa, razão pela qual é importante conhecer as alíquotas e regimes de apuração 

para correta inclusão dos dois impostos no cálculo do markup. 

O quinto imposto a ser considerado é o Imposto Sobre Serviços (ISS) 

cobrado pelos municípios e Distrito Federal cujos valores recolhidos são destinados 

aos cofres públicos municipais. A incidência deste imposto se dá nos casos em que 
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ocorre uma prestação de serviço, com regras gerais subordinadas à lei 

complementar (BRASIL, 2003).  

Como o ISS é um tributo municipal, as regras e alíquotas variam conforme o 

município e torna-se relevante conhecer, além das leis mencionadas, a legislação 

específica do município.  

Para esta dissertação, não está prevista a execução de serviço. 

 

 Lucro desejado (%) 

 

O lucro esperado sobre o preço unitário do produto vendido pode ser 

estimado pela empresa conforme a percepção do empresário, tendo em vista o 

retorno que a empresa espera obter com a venda do produto. O valor do lucro 

esperado é dado em percentual e utilizado no cálculo do markup. 

 

 Impostos sobre o lucro 

 

O sexto e o sétimo impostos são tributos federais que incidem sobre o lucro 

das pessoas jurídicas domiciliadas em território nacional, o Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

 O Imposto de Renda Pessoa Jurídica pode ser apurado anualmente, 

entretanto, precisa ser recolhido mensalmente o imposto por estimativa. As pessoas 

jurídicas ou empresas pagam a alíquota de 15% sobre o lucro real. Quando a 

parcela do lucro real exceder ao valor da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, ocorre à incidência 

da alíquota adicional de 10%. 

A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo federal que 

incide sobre todas as Pessoas Jurídicas, tem como objetivo apoiar financeiramente a 

Seguridade Social quanto aos investimentos em aposentadoria, desemprego, 

direitos à saúde, dentre outros e sua alíquota é de 9%. 

 

 Despesas fixas e variáveis 

 

As despesas fixas por unidade de produto, consideradas como gastos com a 

administração da empresa e na obtenção de receita de vendas devem ser incluídas 
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no cálculo para definição do preço unitário de venda do produto, pois este deve 

“pagar” as despesas mencionadas, aplicando-se um rateio proporcional para uma 

unidade de produto. 

Já as despesas variáveis contemplam todos os impostos envolvidos na 

venda do produto. 

 

 Markup 

 

Em conformidade com a subseção 2.3.5, a fórmula do markup a ser utilizada 

para a pesquisa inclui os percentuais dos impostos sobre a venda do produto, o 

lucro que se espera obter com esta venda e os impostos que incidem sobre o lucro.  

Assim, primeiramente, considera-se o preço unitário do produto, segundo 

Bruni (2004), como aparece na equação 5: 

 

PV =  C�� + (DF + DV) + L + I                                                                                           (5) 

 

Onde: 

PV: preço unitário de venda 

Cun: custo unitário do produto 

DF: despesas fixas 

DV: despesas variáveis, impostos sobre a venda 

L: lucro esperado na venda 

I: impostos 

 

Na fórmula do markup, equação 2, as despesas variáveis representam a 

somatória dos impostos relacionados à venda.  

Verifica-se, porém, que há impostos tributados na venda (IPI, ICMS), sobre 

as receitas (PIS e COFINS) e impostos incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL), por 

essa razão, não foi aplicada a somatória simples. 

Para contornar tal situação, propõe-se o cálculo de markup alternativo, 

demonstrado na seção de Método. 
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2.4 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

O estudo de viabilidade técnica econômica de projetos auxilia a tomada de 

decisão para aplicação de investimento considerando o retorno mais atraente. 

A engenharia econômica é responsável pela viabilidade econômica e 

financeira e ao identificar possíveis benefícios de um investimento, realiza a 

comparação com os custos envolvidos analisando, desse modo, a viabilidade da 

implementação do mesmo. 

Para implementar um projeto ou serviço, é necessário considerar os critérios 

econômicos referentes à rentabilidade, os financeiros relacionados à disponibilidade 

de recursos e os intangíveis ou imponderáveis, isto é, àqueles que não podem ser 

convertidos em dinheiro. (CASAROTTO; KOPITTKE, 1994). 

Quando projetos ou empreendimentos necessitarem de análise, o estudo de 

viabilidade técnica econômica se configura um aliado à tomada de decisão, sobre 

qual projeto é o mais indicado, por meio da quantificação e avaliação de cálculos 

permitindo também antecipar a decisão de prosseguir ou não com determinado 

projeto (LAPPONI, 2000). Tal estudo identifica para o investidor, qual o projeto no 

qual seu capital pode ser aplicado de forma mais benéfica e lucrativa. 

A definição das premissas é o ponto mais estratégico para se realizar a 

análise de viabilidade. Não é fácil prever todas essas informações, mas são 

indispensáveis para o cálculo do fluxo de caixa. 

 

 Previsões da demanda futura no tempo; 

 Preço que se conseguirá praticar; 

 O custo resultante da operação; 

 As taxas que servirão de referência no futuro. 

 

Consideram-se tradicionais os métodos que calculam indicadores, com base 

no fluxo de caixa (FC) descontado e, cita-se: o valor presente líquido (VPL), a taxa 

interna de retorno (TIR), o retorno sobre investimento (ROI), o índice de lucratividade 

(IL) e o payback. O parâmetro para a aceitação ou rejeição de um projeto de 

investimento é denominado taxa mínima de atratividade (TMA) que indica a 

viabilidade ou não do investimento (REBELATTO, 2004). 
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A taxa mínima de atratividade se refere ao valor “extra” que o investimento 

alcançaria se estivesse em uma aplicação financeira e não imobilizado no projeto.  

Nas subseções 2.4.1 a 2.4.5, encontra-se o resumo dos métodos de 

avaliação de Investimentos. 

 

2.4.1 Valor Presente Líquido 

 

Reflete a riqueza em valores monetários do investimento, medida pela 

diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas 

de caixa, a uma determinada taxa, frequentemente chamada de taxa de desconto, 

custo de oportunidade ou custo do capital (REBELATTO, 2004).  

O conceito de valor presente líquido aparece na FIGURA 10 onde as setas 

para cima representam entrada de valores no caixa e as setas para baixo 

representam o investimento inicial e as saídas de valores do caixa. 

 

FIGURA 10 - CONCEITO DE VALOR PRESENTE LÍQUIDO 
 

 
 

FONTE: REBELATTO (2004). 
 

Fórmulas:  
 

VPL = �
���

(���)�
 + 
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(���)�
 + 
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(���)�
+

���

(���)�
… +

���

(���)�� − FC�                            (6) 

 

VPL =  ∑
���

(���)� 
− FC�

�
���                                                                                   (7) 

 

Onde: 

VPL: valor presente líquido 

FCj: fluxos de caixa previstos no projeto para cada intervalo de tempo 

i: taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade 

n: período total de tempo 

j: intervalos de tempo  
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FC0: fluxo de caixa verificado no momento inicial (investimento, empréstimo ou 

financiamento), em valores monetários. 

 

A análise do VPL é feita comparando-se seu valor à zero. 

Quando o VPL for maior do que zero, significa que o investimento é 

economicamente atrativo, pois o valor presente das entradas de caixa é superior ao 

valor presente das saídas de caixa. 

Se o VPL for igual à zero, resulta que o investimento é indiferente, pois o 

valor presente das entradas de caixa é igual ao valor presente das saídas de caixa. 

Finalmente, se o VPL resultar menor do que zero, indica que o investimento 

não é economicamente atrativo porque o valor presente das entradas de caixa é 

inferior ao valor presente das saídas de caixa. 

Como limitação do método do Valor Presente Líquido, destaca-se que se o 

valor for positivo e baixo para um projeto de longa duração, pode acontecer que 

durante muito tempo o fluxo de caixa fique negativo antes da recuperação do 

investimento.  

 

2.4.2 Payback 

 

Corresponde ao período no qual os resultados líquidos simples ou 

acumulados da operação do empreendimento equivalem ao investimento. Período 

de recuperação descontado equivale ao período no qual os resultados líquidos da 

operação do empreendimento, descontados a uma determinada taxa, equivalem 

financeiramente ao investimento. É um indicador que representa quanto tempo um 

investimento leva para ser ressarcido. 

Corresponde ao prazo necessário para que o valor atual dos reembolsos 

(retorno de capital) se iguale ao desembolso com o investimento efetuado, visando à 

restituição do capital aplicado (REBELATTO, 2004). 

Payback simples ignora a taxa de desconto, ou seja, o valor do dinheiro no 

tempo, por outro lado, o payback descontado considera a taxa de juros nos períodos 

para realizar o cálculo do prazo de retorno (BRUNI; FAMÁ; SIQUEIRA, 1998; 

MARQUEZAN; BRONDANI, 2006). 

 

Cálculo do payback simples aparece na equação 8: 
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Payback =
������

�������������
( ANO� − ANO� ) + ANO�                                        (8) 

 

Cálculo do payback descontado é evidenciado na equação 9: 

 

Payback =
��������

�����������������
( ANO� − ANO� ) + ANO�                                 (9) 

 

Onde: 

FC: fluxo de caixa acumulado 

j: intervalo de tempo do período considerado 

FCCD: fluxo de Caixa descontado acumulado 

Ano+: receitas do ano (entradas) 

Ano -: gastos do ano (saídas) 

 

Para calculá-lo basta acumular as entradas e saídas e determinar o período 

em que houve a transição de um valor negativo para o positivo, ou seja, o momento 

no qual tudo o que foi investido é recuperado. 

Quando o período de payback for menor que o período máximo aceitável de 

recuperação significa que é viável realizar o investimento neste projeto. 

Se o período de payback for maior que o período máximo aceitável de 

recuperação não é viável realizar o investimento no projeto. 

Uma limitação do payback simples é o fato de não levar em consideração o 

valor do dinheiro no tempo. 

 

2.4.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Corresponde à taxa de desconto que iguala o valor presente líquido (VPL) 

de uma oportunidade de investimento a zero, porque o valor presente das entradas 

de caixa se iguala ao investimento inicial (GITMAN, 2007). 

É calculada utilizando-se a mesma fórmula descrita anteriormente, porém 

igualando-se o valor presente líquido (VPL) a zero e utilizando a taxa interna de 
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retorno (TIR) como incógnita de taxa de conversão, porque o valor presente das 

entradas de caixa se iguala ao investimento inicial. 

Considera-se também como a taxa composta de retorno anual que a 

empresa obteria se concretizasse o projeto e recebesse as entradas de caixa 

previstas (GITMAN, 2007), como mostrado na FIGURA 11.  

 

FIGURA 11 - CONCEITO DE TAXA INTERNA DE RETORNO 
 

 
 

FONTE: GITMAN (2007). 

 
Fórmulas: 
 

0 = ∑
���

(���)�
− FC�

�
���       =>    FC� = ∑

���

(�����)�
�
���                                     (10) 

Onde: 

FCj : fluxo de caixa previsto no projeto para cada intervalo de tempo 

i: taxa de desconto 

n: período de tempo 

FC0: fluxo de caixa verificado no momento inicial (investimento, empréstimo ou 

financiamento) 

TIR: taxa interna de retorno 

 

A taxa interna de retorno (TIR) é comparada com a taxa mínima de 

atratividade (TMA) da empresa para verificar o desempenho do projeto. 

Quando a TIR for maior do que a TMA o investimento é economicamente 

atrativo, se a TIR for igual à TMA resulta que o investimento é economicamente 

indiferente. Já se a TIR for menor que a TMA resulta que o investimento não é 

economicamente atrativo, pois seu retorno é superado pelo retorno de um 

investimento sem risco. 
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O melhor investimento será àquele que tiver a maior TIR. Como a TIR é uma 

taxa a ser comparada com outra taxa existente, recomenda-se empregá-la como 

indicador. 

Uma limitação que o método da taxa interna de retorno (TIR) apresenta é 

não poder ser calculado para fluxos de caixa não convencionais que apresentem 

mais de uma inversão de sinal, pois, nem sempre resulta em um único valor e pode 

resultar em múltiplas TIR. Há ainda situações, em que esta não pode ser calculada. 

 

2.4.4 Retorno sobre Investimento (ROI) 

 

Mede o desempenho da empresa na utilização dos seus investimentos, isto 

é, mede a eficácia de uma empresa em termos de geração de lucros com o(s) 

projeto(s) disponíveis. Pode ser chamado também de indicador de lucratividade que 

mostra os retornos da empresa advindos das vendas que realiza (GITMAN, 2007) e 

é mostrado nas equações 11 e 12. 

 

ROI(%) =  
������ �� ����� �í�����

����� �����
                                                                         (11) 

Ou 

 

ROI(%) =  
��������(�������������)

������������ ��� � �������
                                                              (12) 

 
Onde: 

Margem de lucro líquido: receita das vendas restante após a dedução de todos os 

custos e despesas (juros, impostos, dividendos, etc) 

Ativo total: potencial de geração de benefícios futuros ou total de investimento 

realizado 

É importante ressaltar que o valor investido inicialmente deve incluir todo o 

empregado durante o processo, assim como todo o valor recebido. Se o objetivo é 

ter um resultado preciso, toda despesa, por menor que seja, deve ser incluída no 

cálculo, assim como toda receita. 

Análise do ROI permite concluir que se o resultado for positivo, significa que 

os retornos superam os custos e o investimento é considerado lucrativo. Já um 

resultado negativo significa que os custos superam os retornos e o investimento é 

visto como uma perda líquida. 
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2.4.5 Índice de Lucratividade ou Índice de Custo Benefício (IBC) 

 

Mede a relação entre valor presente dos fluxos de caixa gerados por um 

projeto e o valor presente das saídas de caixa (NBR 14653-4, 2002; NETO, 1992). 

O índice de benefício/custo é a relação de quanto se espera ganhar para 

cada unidade de capital investido. É obtido pela razão simples entre o fluxo 

esperado de benefícios de um projeto e o fluxo esperado de Investimentos 

necessários para realizá-lo. Portanto, é calculado com a equação 13: 

 

IBC =  
∑ ����� �������� �� ����� �� �����í���� 

∑ ����� �������� �� ����� �� �������������
                                                  (13) 

 
Se o IBC encontrado for maior do que um, significa que o projeto deve 

continuar sendo analisado, pois gera alguma riqueza ao investidor. 

Uma forma de análise é que para cada moeda imobilizada no investimento, 

espera-se retirar (IBC-1) adicionais ao término do período de investimento. 

 

2.4.6 Composição da viabilidade econômica 

 

É o estudo da viabilidade econômica que permite verificar se o investimento 

em um dado produto é rentável ou se é preferível investir o mesmo montante em 

aplicações sem correr riscos. Propicia, ainda, identificar o volume de venda que 

torna o investimento atraente. 

Os indicadores utilizados são responsáveis por tais informações e, à luz da 

análise, traz ao investidor maior segurança na aplicação de seu capital em um novo 

negócio, neste caso, produzir um novo produto em escala comercial. 

A corrente subseção percorre a sequência para a elaboração da viabilidade 

econômica do produto com base em seus custos, despesas e preço unitário de 

venda.  

A partir do horizonte de planejamento, dos custos, das despesas e dos 

impostos é realizada a composição do demonstrativo do resultado do exercício 

(DRE) e o fluxo de caixa (FC) que possibilitam o cálculo dos indicadores e o estudo 

de viabilidade do produto. A FIGURA 12 ilustra esta ideia. 

 



56 

FIGURA 12 - COMPOSIÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

 Horizonte de planejamento e projeção de vendas 

 

O horizonte de planejamento representa o prazo máximo no qual se espera 

que o investimento empregado na fabricação/ montagem de um produto seja coberto 

pelas vendas e retorne algum lucro.  

Para a formação da projeção de vendas, estima-se a quantidade de 

produtos que se pretende vender em cada um dos anos do horizonte de 

planejamento, que neste trabalho corresponde a cinco anos. 

 

 Demonstração do resultado do exercício 

 

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é um demonstrativo 

contábil para tomada de decisão feita a partir de informações importantes, que tem 

como uma das principais funções confrontar as despesas realizadas, com as 

receitas recebidas pela empresa no ano em questão. Desta forma, com a DRE é 

possível especificar cada operação, dentro dos grupos de contas patrimoniais aos 

quais pertencem (MARION, 2009). 

Na visão de Samanez (2009) é o fluxo de caixa que possibilita a 

determinação da rentabilidade e a viabilidade econômica de projetos de 

investimento, bem como, permite planejar as operações ou definir a capacidade para 

o pagamento de dívida. 
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A TABELA 1 apresenta o modelo de demonstrativo de resultados do 

exercício e o fluxo de caixa operacional para o horizonte de planejamento de cinco 

anos, empregado nesta pesquisa. 

 

TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE) 
 

ID Demonstrativo de resultados do exercício Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1 (+) Receita Bruta             

2 (-) Impostos Federais (PIS/COFINS)             

3 (=) Receita Líquida             

4 (-) Custos Operacionais (produtos vendidos)             

5 (=) Lucro Operacional Bruto              

6 (-) Despesas Gerais             

7 (-) Depreciação             

8 (-) Outras Despesas (juros do financiamento)             

9 (=) Lucro Antes de Imposto de Renda             

10 (-) Imposto de Renda +CSLL             

11 Lucro Após o Imposto de Renda             

12 (+) Financiamento             

13 (+) Depreciação             

14 (-) Amortização da Dívida de Financiamento             

15 (-) CAPEX/Investimentos             

16 (=) Fluxo de Caixa Operacional             

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Vale enfatizar os cálculos realizados nas seguintes linhas da tabela 1. 

Linha 1: Receita Bruta, é obtida a partir da venda do produto, descontando-

se os impostos ICMS e IPI, aplicando-se ou não uma taxa de inflação anual. 

Linha 4: Custos Operacionais, correspondem aos custos fixos e variáveis 

incorridos durante a produção dos produtos destinados à venda aplicando-se ou não 

uma taxa de inflação anual. 

Linha 6: Despesas Gerais, os valores correspondem às despesas fixas dos 

produtos alocadas por meio de rateios e, se cabível, aplica-se a taxa de inflação 

anual. 

A taxa de inflação corresponde à aplicação ou não de um percentual sobre a 

receita, custo e despesa. A taxa nacional indicada para mensurar a inflação é o 

índice geral de preços do mercado. 
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Cabe aqui discorrer brevemente sobre o Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGP-M). Este índice foi criado em 1940 com o objetivo de medir o movimento dos 

preços de forma geral, utilizando em seu cálculo os indicadores IPA-M ou Índice de 

Preços ao Produtor Amplo ou Atacado – Mercado (60%), IPC-M ou Índice de Preços 

ao Consumidor – Mercado (30%), INCC-M ou Índice Nacional de Custo da 

Construção – Mercado (10%). O cálculo do IGPM para um período de tempo “t” é 

dado pela fórmula expressa na equação 14. 

 

IGPM = 0,6IPAM� + 0,3IPCM� + 0,1INCCM�                                                         (14) 

 

O IGPM tem a função de ser um indicador macroeconômico dando uma 

noção do estado atual da economia brasileira e da inflação.  

Mensalmente, o índice é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) via Instituto Brasileiro de Economia (IBRE, 2016). A FIGURA 13 

apresenta o índice acumulado de 2016 a agosto de 2020 com o cálculo do valor 

médio em 6,24%. 

FIGURA 13 - IGPM ANUAL ACUMULADO 
 

 
 

FONTE: Q MELHORCAMBIO (2020). 
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Linha 15: Investimentos correspondem ao desembolso necessário para 

iniciar e manter a operação da produção e venda. Inicialmente, deve ser superior ao 

valor resultante dos custos e despesas realizados na produção. 

O investimento também abrange o desembolso destinado à aquisição de 

equipamentos para a produção. Estes equipamentos sofrem depreciação e esta é 

abatida no imposto de renda. Ao término do período de depreciação, tem-se o valor 

residual que não pode ser mais depreciado. A depreciação pode ser linear ou 

exponencial. 

A equação 15 mostra a depreciação linear: 

 

DEPRECIAÇÃO LINEAR =
(������������������ ��������)

�Ú���� �� ���� �� ��������ÇÃ�
                                           (15) 

 
Já para o cálculo da depreciação exponencial, calcula-se a taxa de 

depreciação sobre o valor anterior, como aparece nas equações 16 e 17: 

taxa de depreciação = 1 − (
����� ��������

����� �� �����������
)

(
�

����� �� ���� �� ��������çã�
)
        (16) 

 
Valor  (n) = Valor do Equipamento (1 − taxa de depreciação)�                 (17) 

 
Onde: 

n: varia de um até o número de anos da depreciação 

 

Importante observar que o número de anos de depreciação deve ser inferior 

ou igual ao horizonte de planejamento definido. 

Outra forma de obter montantes para o Investimento é por meio de 

financiamento a uma determinada taxa de juros. Neste caso, calculam-se os juros e 

as prestações a serem pagas e o sistema de amortização constante (SAC) é o mais 

conhecido e utilizado nacionalmente. Para isso, deve-se realizar o cálculo do valor 

da amortização que é igual para todos os períodos, por meio da divisão entre o valor 

da dívida pela quantidade de parcelas como na equação 18. 

 

A =
����é���� �����

�
                                                                                         (18) 

 
Onde:  
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A: valor da amortização 

n: quantidade total de parcelas 

 

Após o cálculo da amortização, calcula-se o valor dos saldos devedores (Si), 

de cada período subtraindo-se a amortização do saldo anterior que aparece na 

equação 19. 

 

S� = S��� − A�                                                                                                 (19) 

 
Onde:  

Si: saldo devedor do período 

i: indicativo de cada período (1 a n) 

 

O cálculo dos juros a serem pagos em cada período, é dado pela equação 

20. 

 

J� = S��� (t�)                                                                                                   (20) 

 
Onde: 

Ji: juros em cada período 

Si: saldo devedor do período 

i: indicativo de cada período (1 a n) 

tf : taxa de financiamento 

 

O valor emprestado é considerado como investimento e que se paga “a 

mais” corresponde ao valor dos juros nos períodos de financiamento, por isso, 

somente ele vai constar no demonstrativo do resultado do exercício na Linha 8. 

 

 Indicadores de Viabilidade Econômica 

 

A criação do Modelo CPVR, com base na literatura, utiliza os indicadores: 

Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Payback Simples, Payback 

descontado, Índice Custo Benefício e Rentabilidade. 

Resultados que retornam a informação de negócio viável são: 



61 

VPL maior que 0, indica negócio viável, 

TIR maior que TMA, indica negócio viável, 

IBC maior que 1, indica negócio viável, 

Payback simples ou descontado menor que horizonte de 

planejamento, indica negócio viável, 

 

Resultados que retornam a informação de negócio inviável são: 

VPL menor que 0, indica negócio inviável, 

TIR menor que TMA, indica negócio inviável, 

IBC menor que 1, indica negócio inviável, 

Payback simples ou descontado maior que horizonte de 

planejamento, indica negócio inviável, 

No Modelo CPVR, variando-se os dados de entrada, obtêm-se diferentes 

resultados como saída permitindo assim, análises diversas. 

 

2.5 ANÁLISE DE RISCOS 

 

Esta seção traz a literatura dos métodos de análise de riscos. Dentre estes 

métodos, é selecionado aquele a ser empregado no Modelo CPVR. 

 

2.5.1 Opções Reais 

 

Considera o valor da flexibilidade gerencial do projeto, à medida que novas 

informações chegam e que a incerteza diminui (CAMARGO; YU, 2009). Existem 

diferentes formas de aplicar a abordagem das opções reais: Modelo Black-Scholes; 

avaliação usando árvore binomial; teoria do option pricing e a variante options 

thinking (BLACK; SCHOLES, 1973; FAULKNER, 1996). 

 

2.5.2 Valor Comercial Esperado 

 

Utiliza os conceitos da árvore de decisão, e considera as probabilidades de 

sucesso técnico e comercial, custos de comercialização e de desenvolvimento, para 

determinar o valor esperado do projeto (COOPER, 2000). 

 



62 

2.5.3 Árvore de Decisão 

 

Corresponde a uma forma de visualizar as consequências de decisões 

atuais e futuras e os eventos aleatórios relacionados. A geração de uma árvore de 

decisão requer as seguintes etapas: 

1) Dividir a análise em possíveis fases que desdobrarão no futuro; 

2) Estimar as probabilidades em cada fase; 

3) Definir os pontos de decisão; 

4) Calcular os fluxos de caixa e os valores esperados nos nós de fim; 

5) Executar o caminho inverso da árvore para calcular os valores esperados.  

 

Por fim, o valor esperado é calculado para cada ramo e é escolhido o maior 

(como decisão ótima) (DAMODARAN, 2009). 

 

2.5.4 Cenários 

 

Considera diferentes situações (possíveis situações futuras), alterando-se as 

hipóteses para as variáveis, de tal forma que é possível estimar os fluxos de caixas 

para as variáveis de interesse (GAUSEMEIER; FINK; SCHLAKE, 1998; FINK et al., 

2005). 

 

2.5.5 Simulação de Monte Carlo 

 

Tem como objetivo considerar um conjunto de fatores de riscos, como, 

preços, quantidades vendidas, custos e despesas, no cálculo variabilidade do VPL 

de um projeto (BRUNI; FAMÁ; SIQUEIRA, 1998). 

Neste método, utilizam-se geradores de números aleatórios para simulação, 

e, na afirmação de Knuth (1994) geradores de números aleatórios não devem ser 

escolhidos aleatoriamente o que torna adequada a afirmação de que os números 

gerados são pseudoaleatórios. 

Números aleatórios são gerados a partir de variáveis estocásticas, isto é, 

aquelas para as quais há uma distribuição de probabilidade associada. 
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Para que seja realizada a Simulação de Monte Carlo é necessário 

primeiramente estabelecer uma distribuição de probabilidade para as variáveis 

aleatórias; na sequência, realizar iterações nas variáveis em tamanho 

suficientemente grande que reflita a confiança desejada e por fim, analisar os 

resultados. 

De acordo com Stevenson (1981) o Teorema do Limite Central preconiza 

que se a população da qual se retira amostras tem distribuição normal, a distribuição 

das médias amostrais também será normal independentemente do tamanho da 

amostra. Quando se retira amostras de uma população cuja distribuição é não 

normal, a distribuição de médias amostrais será aproximadamente normal para 

grandes amostras.  

Quando uma variável apresenta distribuição normal, cerca de 68% de seus 

valores se encontram no intervalo de um desvio padrão; 95% no intervalo de dois 

desvios padrão e cerca de 99% dentro de três desvios padrão. Isso é verdade para 

todas as distribuições normais (STEVENSON, 1981). 

Para a geração do número aleatório no Excel, usa-se a função, ALEATÓRIO 

(), que gera números aleatórios variando de 0 a 1. 

Em uma distribuição normal, o valor gerado aleatoriamente para uma 

variável com média e desvio padrão definido é dado pela função do Excel, 

INV.NORM.N(ALEATÓRIO(); média; desvio padrão), sendo esta repetida o número 

de vezes suficientemente grande para a realização da simulação.  

 

2.5.6 Valor em Risco (value at risk) 

 

Existem várias metodologias para estimar o valor em risco (VaR) e não se 

pode apontar superioridade de uma sobre outra, pois cada técnica do VaR pode 

apresentar estimativas diferentes para a perda máxima (KIMURA, 2009). 

Para se estimar a chance de um evento futuro ocorrer, pode-se realizar uma 

série de cálculos de probabilidade ou de simulações para medir a probabilidade de 

um ganho ou uma perda.  

O valor do VaR, na perspectiva de Jorion (2007), pode ser interpretado como 

a perda máxima esperada dado um nível de confiança em um determinado horizonte 

de tempo. 
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Cabe dizer que qualquer simulação não representa garantia total de acerto, 

mas permite prever cenários e buscar as estratégias mais apropriadas. A análise de 

risco financeiro pode ser realizada pela verificação do comportamento do valor 

presente líquido (VPL).  

Para analisar a variação do VPL é aplicado o cálculo do Valor em Risco ou 

Value-at-Risk (VaR) que representa a perda máxima esperada, com um nível de 

confiança para  um período de tempo definido. 

O VaR paramétrico ou relativo é aquele calculado sobre o desvio padrão e 

representa a perda em dinheiro em relação a média, sendo dado pela equação 21: 

 

VaR(relativo) =  −�Z�% σ���í����                                                                          (21) 

 

Onde: 

Za% : nível de confiança para o cálculo do VaR ou valor crítico 

σperíodo: desvio padrão ou risco 

VaR: valor em risco paramétrico ou relativo 

 

Afirmar que se quer a pior perda com um nível de confiança de 95% ou 99%, 

significa encontrar na curva normal padrão o valor de z (eixo das abcissas) para uma 

área de 95% ou 99% e obter os valores representativos de z onde z= (X-média)/σ. 

Observa-se na FIGURA 14 que para 95% de confiança o valor de             

Za% = -1,65 e para 99% o valor de Za%= -2,33. O sinal negativo está associado à 

perda. 
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FIGURA 14 - CURVA NORMAL E VALORES DE Z  
 

 
 

FONTE: FARIA (2010). 
 

2.5.7 Análise de Sensibilidade 

 

Possui a perspectiva de utilizar diversos valores possíveis de uma variável 

(preço, volume de vendas, taxa de atratividade, dentre outros), como as entradas de 

caixa, para avaliar o seu impacto sobre o retorno de um ativo, que pode ser medido 

pelo VPL ou outros indicadores (GITMAN, 2007). 

 

2.5.8 Racionamento de Capital 

 

Objetiva selecionar o grupo de projetos que oferece o maior valor presente 

global e não exige mais dinheiro que o disponível. Ou seja, busca contribuir para que 

sejam isolados e selecionados os melhores projetos aceitáveis dentro da restrição 

orçamentária estabelecida pela administração (GITMAN, 2007). 
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2.5.9 Análise da Capacidade de Recursos 

 

Este método tem como meta quantificar as necessidades dos projetos por 

recursos contra a disponibilidade destes (COOPER, 2000). 

 

2.5.10 Modelo de Pontuação 

 

Visa priorizar projetos conforme critérios propostos. Exemplos de critérios 

são: alinhamento estratégico; vantagens do produto; atratividade para o mercado; 

capacidade de alavancar core competencies; viabilidade técnica e risco versus 

recompensa. Os seguintes procedimentos podem ser realizados: utilizar uma 

planilha para listar os projetos; ranquear os projetos por meio de algum critério (por 

exemplo, atratividade do projeto ou VPL); incluir projetos até que existam recursos 

disponíveis (COOPER, 2000). 

 

2.5.11 Diagrama de Bolhas 

 

Tem como finalidade posicionar os projetos em um gráfico com dois eixos. 

Normalmente o tamanho das bolhas é um indicativo do volume de recursos alocados 

ao projeto, sendo que um dos eixos indica aspectos de retorno financeiro como o 

VPL, enquanto o outro eixo indica aspectos referentes a risco técnico, comercial ou 

outro fator (COOPER, 2000). 

 

2.5.12 Análise do Fluxo de Caixa de um projeto 

 

É um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros 

todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como 

será o saldo de caixa para o período projetado. Ele é utilizado para controle e, 

principalmente, como instrumento na tomada de decisões. O fluxo de caixa deve ser 

considerado como uma estrutura flexível, no qual o empresário deve inserir 

informações de entradas e saídas conforme as necessidades da empresa.  

Com as informações do fluxo de caixa, o empresário pode elaborar a 

estrutura gerencial de resultados, a análise de sensibilidade, calcular a rentabilidade, 

a lucratividade, o ponto de equilíbrio e o prazo de retorno do investimento.  
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O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e 

obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do 

estágio atual da empresa. 

 

2.6 MODELOS DE PROCESSOS DE PRODUTOS 

 

Na literatura de engenharia de produto existem diversos modelos, como 

referência para a definição do processo de desenvolvimento de produto 

(ROZENFELD et al., 2006). Segundo os autores, desenvolver um produto significa 

realizar uma série de atividades que permita chegar às especificações de projeto de 

um produto e de seu processo de produção tornando a manufatura viável. Mas não 

se restringe a isto, já que engloba também atividades de monitoramento do produto 

após lançamento no mercado, prevendo mudanças em suas características, 

planejando a descontinuidade e internalizando na produção de novos lotes, as lições 

aprendidas durante o ciclo de vida do produto. 

O processo de desenvolvimento de produto é crítico para a competitividade 

das empresas e envolve várias atividades. Foram criados alguns Modelos 

Referenciais de Desenvolvimento de Produto, como representação gráfica de um 

modelo completo. Entre os conhecidos, destaca-se o “Processo de Desenvolvimento 

de Produto” dos autores Rozenfeld et al. (2006), ilustrado na FIGURA 15 que se 

destina prioritariamente a manufatura de bens de consumo duráveis e de capital. O 

processo é dividido em macro-fases de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e 

pós-desenvolvimento. Segundo Rozenfeld et al.(2006), as macro- fases de pré e de 

pós-desenvolvimento, com certas adequações, podem ser empregadas por outros 

tipos de empresas. A macro-fase de desenvolvimento depende da tecnologia 

utilizada na definição do produto como suas características e formas de produção. 

Neste referencial são consideradas seis fases: planejamento de projeto, projeto 

informacional, projeto conceitual, projeto detalhado, preparação para produção e 

lançamento do produto. A fase é finalizada na entrega de resultados (deliverables) e 

o processo só avança de etapa após criteriosa análise e aprovação e assim sucede 

até o final do processo. 
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FIGURA 15 - MODELO REFERENCIAL DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 
 

 
 

FONTE: ROZENFELD et al. (2006). 

 

Também Pereira (2014) desenvolveu o “Modelo de Desenvolvimento 

Integrado de Produto orientado aos Projetos de P&D do setor elétrico brasileiro”, 

denominado MoP&D, como é possível observar na FIGURA 16.  

O modelo desenvolvido por Pereira (2014) é dedicado aos projetos do 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) do Setor de Energia 

Elétrica brasileiro, regulamentado pela ANEEL, contemplando a inclusão das seis 

fases da cadeia da inovação, alocando-as nas macro-fases de pré-desenvolvimento, 

desenvolvimento e pós-desenvolvimento.  

A macro-fase de pré-desenvolvimento se divide nas fases de iniciação e 

planejamento; a macro-fase de desenvolvimento se divide em projetação e 

implementação, finalmente a macro-fase de pós-desenvolvimento divide-se nas 

fases de produção e manutenção. A cada fase corresponde uma ou mais etapas, 

totalizando quatorze e também apresenta as interfaces existentes entre etapas de 

projetos subsequentes. 

Ao final de cada etapa estão localizados os gates ou pontos de decisão, 

Nesses pontos, os inputs ou entradas geradas pelas etapas anteriores são 

confrontados com vários critérios, a fim de verificar qual decisão é mais adequada 

para o projeto, dando sequência ou não à etapa seguinte.
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FIGURA 16 - MODELO REFERENCIAL MoP&D 
 

 
 
 
 
 
 

FONTE: Pereira (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

FONTE: PEREIRA (2014). 
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As três últimas fases da cadeia da inovação estão representadas no detalhe 

do referencial de Pereira (2014), que é apresentado em destaque na FIGURA 17.  

 
FIGURA 17 - DETALHE DO MODELO REFERENCIAL MoP&D 

 

 
 

FONTE: PEREIRA (2014). 

 

 O cabeça de série se encontra na macro-fase de Desenvolvimento, fase de 

Projetação que inclui a etapa de Refinamento do Projeto (8); 

 O lote pioneiro se encontra na macro-fase de Desenvolvimento, fase de 

Implementação que inclui as etapas: Projeto do Processo de Manufatura (9), 

Manufatura e Acabamento do Produto (10) e o Plano de Marketing (11); 

 A Inserção de Mercado se encontra na macro-fase de Desenvolvimento até 

a contratação de empresa, transferência de tecnologia e também o Plano de 

Marketing (11); 

 A macro-fase de Pós-desenvolvimento com fases de Produção e 

Manutenção que inclui as etapas: Lançamento do Produto (12), Revisões 

após Lançamento (13) e Descontinuar Produto (14). 

 

O Modelo de Pereira (2014) traz também os produtos de entrega nas três 

últimas fases da cadeia da inovação e interfaces entre as fases, como mostra o 

fluxograma da FIGURA 18. 

É possível observar no fluxograma que o Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Setor de Energia Elétrica brasileiro, na ocasião desta pesquisa, 

finaliza no início da etapa de Lançamento do Produto (12) e não abrange as etapas 

Revisões após Lançamento (13) e Descontinuar Produto (14). 

 

Desenvolvimento 

     Projetação 
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FIGURA 18 - FASES FINAIS DA CADEIA DA INOVAÇÃO MoP&D 
 

 
 

FONTE: PEREIRA (2014). 

 
2.7 ANÁLISE DE MERCADO CONCORRENTE 

 

De acordo com Baxter (2011) a análise de forças e fraquezas está 

relacionada com a posição atual da empresa e voltada preferencialmente a fatores 

internos. Já as oportunidades e ameaças, segundo Baxter (2011), são antecipações 

do futuro, cuja análise está relacionada a fatores externos ou ambiente de negócios. 

A análise de mercado pode ser realizada por meio das quatro áreas do 

processo decisório associado ao marketing, ou marketing mix: 

Processo decisório de produto: onde se procura responder aos 

questionamentos como quais são os produtos ofertados pela concorrência, qual a 

variedade de produtos que os concorrentes oferecem e como se relacionam entre si 
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quanto aos consumidores, tecnologias de fabricação e uso de canais de distribuição 

e vendas em comum. 

Processo decisório de preço: cujas perguntas a serem respondidas são 

quais as políticas de preços das empresas concorrentes; quais os custos de 

produção e vendas das empresas concorrentes; como os custos de produção e 

vendas dos concorrentes podem ser comparados com o novo produto que se quer 

lançar. 

Processo decisório de promoção: que procura responder às perguntas como 

quais são as marcas que identificam as empresas concorrentes; quais os atributos: 

qualidade, desempenho, preços são enfatizados em suas promoções; quais os 

setores de mercado que os concorrentes visam; existem diferentes formas de 

promoção dos produtos para diferentes setores do mercado. 

Processo decisório de praça: que procura informações sobre em que praças 

os concorrentes distribuem os produtos e qual a capacidade de penetração nos 

diferentes mercados é alcançada pelos concorrentes (BAXTER, 2011). 

Já Casarotto (2014), FIGURA 19, apresenta os objetivos, as saídas e qual a 

parte do processo do produto é afetada com a análise de mercado.  

 

FIGURA 19 - ANÁLISE DE MERCADO 
 

 
 

FONTE: CASAROTTO (2014). 

 

A análise de mercado situa um produto ou serviço quanto à tecnologia, 

demanda ou volume de vendas, quanto ao preço de venda e também quanto aos 

locais de distribuição praticados pelos concorrentes. 
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2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

As três últimas fases da cadeia da inovação do Programa de P&D da ANEEL 

se referem ao aprimoramento e aplicação real: cabeça de série, lote pioneiro e 

inserção no mercado e foram incluídas no programa a partir de 2008, portanto, são 

mais recentes que as anteriores estando sujeitas a riscos ainda não identificados e 

medidos o que contribui para o valor médio elevado apresentado na FIGURA 7. 

A análise de mercado concorrente pode ser muitas vezes complexa, por 

exemplo, se o novo produto não possuir concorrência nacional, resultar de 

tecnologia muito específica, existir dificuldade no dimensionamento do volume e 

preço de venda. A acuracidade na análise do mercado concorrente pode influenciar 

a decisão do investidor quanto à industrialização do novo produto.  

Observa-se no modelo referencial de desenvolvimento de produto de 

Rozenfeld (2006), FIGURA 15, que a Preparação para Produção se encontra 

simultaneamente nas macro-fases de Desenvolvimento e de Pós-desenvolvimento e 

esta condição favorece o acompanhamento da equipe desenvolvedora até o final do 

projeto, adequando-o à produção sempre que necessário.  

Para um projeto do programa de P&D da ANEEL, desenvolvido por Instituto 

de Pesquisa, a lacuna entre o final do desenvolvimento e a preparação para 

produção, impede tal interação, pois ao término do desenvolvimento que ocorre no 

protótipo final, a empresa dedicada à produção pode não estar contratada. 

Com a inclusão do estudo de viabilidade e a análise de riscos para o futuro 

produto no modelo referencial de Rozenfeld et al. (2006), FIGURA 20, espera-se 

diminuir o gap apontado, fornecendo parâmetros para a tomada de decisão do 

investidor quanto à fabricação e inserção no mercado de um novo produto nascido 

do cabeça de série, tornando-se uma ponte entre o término do desenvolvimento e o 

início do pós desenvolvimento. 
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FIGURA 20 - PROCESSO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO - P&D ANEEL 
 

 

 
FONTE: Adaptado de ROZENFELD et al. (2006). 

 

Assim, a literatura apresentada não só permite a seleção dos métodos a 

serem empregados para elaboração do custo unitário, precificação, análise de 

viabilidade e riscos econômicos, como também contribui com a análise de mercado 

e os processos de desenvolvimento de produtos. 

 Todas as informações são necessárias para a criação do Modelo CPVR e 

na posterior análise de sua aplicação no equipamento MEDCAP. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O processo de investigação encontra-se incompleto sem a revisão de 

literatura, assim, Cardoso et al. (2010, p.7) destacam que “cada investigador analisa 

minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam e, só então, 

compreendido o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua própria 

aventura”.  

Para a construção do conhecimento a respeito do tema desta pesquisa, 

aplicou-se a metodologia ProKnow-C (Knowledge Development Process – 

Constructivist) que foi desenvolvida pelo Laboratório de Metodologias Multicritério 

em Apoio à Decisão ou LabMCDA (ENSSLIN et al., 2010) como apresentada 

resumidamente na FIGURA 21. 

 
FIGURA 21 - PROCESSO DE SELEÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

 

 
 

FONTE: ENSSLIN et al., (2010). 
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A aplicação no contexto da atual pesquisa segue os passos representados 

na Figura 21. Após a definição do tema, faz-se a determinação das palavras-chave a 

serem utilizadas nos mecanismos de busca para obtenção dos artigos científicos 

relacionados ao tema, estabelecendo quais artigos serão selecionados e quais serão 

excluídos. 

As palavras-chave isoladas ou combinadas são empregadas nos 

mecanismos de busca de artigos científicos. Não há, na ocasião desta pesquisa, um 

modo de consultar simultaneamente várias bases de dados, portanto, selecionam-se 

as bases de dados antes de realizar a busca dos artigos científicos. A autora 

procedeu à busca das palavras-chave em diversas bases de dados e escolheu as 

que possuíam maior quantidade de artigos nas áreas de interesse. 

A revisão de literatura, para esta pesquisa, baseia-se nas palavras-chave: 

pricing, economic viability e risks analysis. 

As bases de dados escolhidas para a consulta das palavras-chaves e 

combinação foram: Gale - Academic OneFile, ProQuest, Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), que possuem artigos com textos completos para leitura. 

Após a definição das palavras-chave e dos bancos de base de dados, 

seleciona-se o site para a realização das buscas, aqui foram selecionados os 

Periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/).A realização dos testes 

de aderência das palavras-chave nas bases de dados foi feita com a leitura de 

quatro artigos. 

 
TABELA 2 - ARTIGOS BRUTOS - PERIÓDICOS CAPES / MEC 

 
 

EIXO 1 
PALAVRAS- 

CHAVE 

 
EIXO 2 

APLICAÇÂO 

 
QQ 
ANO 

 
ÚLTIMOS  
5 ANOS 

 
REVISÃO  
POR 
PARES 

 
ÚLTIMO  

ANO 

 
REVISÃO 

POR 
PARES 

PRINCING  

 + NEW PRODUCTS 5494 1428 1045 479 362 

 + MARKUP 567 124 87 37 25 

 + ELECTRIC PRODUCTS 296 80 73 40 39 

ECONOMIC 
VIABILITY  

 + QUANTITATIVE ANALYSIS 30 16 14 2 2 

 + NEW PRODUCTS 58 32 27 14 12 

RISK 
ANALYSIS 
 

 + QUANTITATIVE ANALYSIS 2159 976 816 297 262 

 + MONTE CARLO 777 365 285 106 94 

 + VAR 269 120 110 48 42 

 TOTAL 9650 3141 2457 1023 832 

 
FONTE: A autora (2020). 
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Devido a quantidade resultante, realizou-se os filtros para artigos dos últimos 

5 anos e também o filtro de revisão por pares. Como a quantidade ainda se mostrou 

elevada, um novo filtro foi feito para último ano e revisão por pares. O resultado pode 

ser visto na TABELA 2. 

Foi feita a triagem das palavras-chave com uma combinação do eixo 2 

resultando na TABELA 3. 

 

TABELA 3 - ARTIGOS RELEVANTES - PERIÓDICOS CAPES / MEC 
 

EIXO 1  
 

PALAVRAS-CHAVE 

EIXO 2 
 

APLICAÇÂO 

QQ ANO ÚLTIMOS  
5 

ANOS 

REVISÃO  
POR 

PARES 

ÚLTIMO  
ANO 

REVISÃO 
POR 

PARES 

PRICING 
 

+ 
MARKUP 567 124 87 37 25 

ECONOMIC 
VIABILITY 

 
+ 

NEW PRODUCTS 58 32 27 14 12 

RISK ANALYSIS 
 

 
+ 

VaR 777 365 285 48 42 

  TOTAL 1402 521 399 99 79 

 

FONTE: A autora (2020). 

 

O próximo passo determina a leitura dos títulos e resumos para alinhamento 

com o tema quando foram selecionados três artigos com maior relevância. 

Também se considerou como premissa a classificação do periódico no site 

da Webqualis (http://qualis.capes.gov.br/webqualis) para a escolha dos artigos. 

Dos três artigos selecionados, o primeiro aborda à precificação, o segundo 

contém aspectos da viabilidade econômica e o terceiro apresenta os métodos 

quantitativos para análise de riscos. 

 

Fatores que explicam uma essência de preços baseados em custos 

Factors explaining a cost-based pricing essence 

Publicado: The Journal of Business & Industrial Marketing 

Classificação Qualis: A1 

Os autores defendem que a precificação é abordada por duas disciplinas a 

economia e o marketing. Os preços, segundo a economia, refletem a igualdade entre 

o custo marginal e a receita marginal, enquanto o marketing recomenda que os 

preços espelhem o valor do bem. Pesquisas empíricas em toda parte do mundo 

mostram uma prevalência na definição dos preços a partir dos custos. 
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Nos estudos dos autores, os preços são estabelecidos por duas categorias: 

os tomadores de preço que são produtores que não podem escolher o preço de 

seus produtos, pois este é definido pelo mercado consumidor e os formadores de 

preço representados por aqueles que podem definir o preço de seus produtos por 

meio da alteração na quantidade de sua produção e em suas margens de lucro. 

Pelo conjunto de evidências reunidas, os autores defendem a utilização da 

fórmula: custos mais margem, sem conflitar com a incorporação de informações do 

valor e da concorrência. 

Por meio da margem de lucro, os formadores de preços conseguem, a partir 

dos custos, formar preços que reflitam o valor oferecido pelos clientes. 

Os tomadores de preço, por meio da margem, conseguem definir, a partir 

dos custos, preços que correspondam aos preços dos concorrentes ou 

prevalecentes no mercado. 

Assim, a lacuna apontada entre a teoria de marketing e a prática não é tão 

relevante, pois o uso da combinação: custo mais margem, não corrói as 

recomendações de embasamento no valor (AMARAL; GUERREIRO, 2019). 

A contribuição deste artigo, para a atual pesquisa, se encontra na 

apresentação das duas realidades que precisam ser consideradas na precificação 

de um novo produto; primeiramente a análise dos custos, despesas e margem e por 

segunda realidade a análise de concorrência, mercado e valor. O modelo CPVR 

proposto no corrente trabalho pode considerar a precificação por custos mais 

margem, entretanto, no estudo de aplicação faz uso também da análise de mercado 

e valor. 

 

Identificação e Análise de Fatores de Impacto na Viabilidade Econômica de 

Investimentos em Energia Fotovoltaica 

Identification and Analysis of Impact Factors on the Economic-Feasibility of 

Photovoltaic Energy Investments. 

Publicado: Sustainability (Basel, Switzerland) - DOAJ 

Classificação Qualis: A2  

O objetivo deste artigo foi identificar e estudar fatores que influenciam a 

viabilidade econômica de projetos de energia fotovoltaica. Na revisão sistemática da 

literatura, realizada pelos autores, percebeu-se o crescente interesse por esta área 

de pesquisa, verificado pelo aumento do número de artigos por ano de publicação e 
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entre 2015 a 2019, houve um aumento de aproximadamente 54% no número de 

citações. As regiões mais interessadas nesta área de estudo, foram Brasil, Itália e 

Espanha (AZEVEDO et al., 2020). 

Existem vários fatores que impactam a viabilidade econômica de projetos de 

energia fotovoltaica e neste estudo os autores identificaram 29 fatores. 

Os fatores foram alocados em cinco classes: fatores locacionais, 

econômicos, políticos, climático-ambientais e técnicos. Verificou-se que o valor 

destinado ao investimento inicial possui destaque, seguido pelos custos de geração, 

operação e manutenção de energia, a radiação, tempo de vida, tarifa de energia, 

eficiência, consumo de eletricidade, juros e impostos. 

Alguns fatores variam muito dependendo da região, como radiação solar, 

tarifas de energia, temperatura e políticas de incentivo, dentre outros, e também 

pode ocorrer a influência de um fator sobre o outro e, por isso, os autores 

recomendam analisar todos para cada estudo de caso. 

Referencialmente, o custo do investimento inicial é considerado na maioria 

dos métodos de avaliação econômica de projetos, mas não pode ser o único, pois 

existem outros fatores que influenciam a viabilidade. 

Além dos fatores identificados, que podem ser previstos ou calculados, 

existem os não financeiros que podem afetar a tomada de decisão de instalação de 

sistemas de energia fotovoltaica como é o caso dos fatores socioambientais, tal a 

redução da emissão de gases na atmosfera; a redução dos impactos ambientais 

causados pela geração de eletricidade; a melhoria da qualidade de vida; etc. 

Segundo o artigo, pesquisadores trabalham para traduzir esses fatores em 

números, tornando possível incluí-los na análise financeira e também devem ser 

considerados na formulação de políticas de incentivos (AZEVEDO et al., 2020). 

É relevante a contribuição deste artigo na pesquisa atual, à medida que 

estabelece a importância de se observar os fatores que afetam um novo produto ou 

uma nova instalação. As dimensões econômicas, sociais, políticas, ambientais e 

tecnológicas devem ser avaliadas. A importância de se considerar o investimento 

inicial na maioria dos métodos de avaliação econômica, segundo os autores, vai ao 

encontro da atual pesquisa quanto à viabilidade econômica do novo produto. 
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Métodos Quantitativos para Gestão de Riscos em Projetos: Uma revisão de 

literatura 

Publicado: GEPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas 

Classificação Qualis: B4  

Este artigo aborda que o gerenciamento de riscos é eficiente quando 

quantifica os elementos de risco e alerta para a complexidade da análise quantitativa 

dos riscos em um projeto que pode ser minimizada com a aplicação de estatísticas 

avançadas, além de modelos matemáticos. 

Os autores apresentam oito métodos quantitativos, resultantes do estudo de 

33 artigos com a temática de análise de riscos em gestão de projetos, listando as 

vantagens e desvantagens para cada um. 

A lógica Fuzzy que tem como vantagens ser capaz de trabalhar com 

informações não quantificáveis ou incompletas ou que não possam ser obtidas; usa 

termos linguísticos para avaliação; trata melhor os dados com incerteza de 

informações de probabilidade e impacto. Todavia, possuí alta complexidade; 

necessidade de grande esforço computacional nas simulações, é pouco utilizada em 

pequenos projetos, possui um método complexo além de ser pouco disseminada 

entre os gestores de projeto. 

O método de Simulação de Monte Carlo; apresenta como vantagens possuir 

resultados probabilísticos, resultados gráficos, análise de sensibilidade, análise de 

cenários, correlação dos dados de entrada; porém, possui as desvantagens da 

necessidade de software para simulação e análises, necessidade de conhecimento 

especializado, é sensível a erro, a amostragem é aleatória, o que impede a repetição 

dos resultados e requer habilidade com modelamento matemático. 

O método da Árvore de Decisão ou Árvore Quantitativa de Falhas tem as 

vantagens de poder ser configurado para eventos positivos ou oportunidades, avaliar 

falhas múltiplas, permite análise qualitativa e quantitativa, tem representação gráfica, 

é de fácil compreensão e identifica a causa raiz. Apresenta como desvantagens o 

fato de não considerar falhas parciais, necessitar de uma avaliação precisa da 

probabilidade de ocorrência de cada situação e ser inviável para grandes sistemas. 

O método Probabilidade e Estatística possui as vantagens de oferecer 

resultados probabilísticos e gráficos, correlação de dados de entrada e tem como 

desvantagens alta complexidade, requer software específico e a necessidade de 

conhecimento especializado.  
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Processos Estocásticos (Rede de Risco Estocástica) possuem como 

vantagens apresentação de incertezas sem sacrificar os detalhes da modelagem, 

integração e comunicação com outros métodos. Como desvantagens apresentam 

um esforço computacional elevado e alta complexidade. 

Análise de Sensibilidade possui como vantagens avaliar o impacto de certas 

variações em uma variável sobre os indicadores de desempenho do projeto, permitir 

a montagem de cenários para ajuste do orçamento disponível simulando 

interferências futuras, apresentar estatísticas sobre os indicadores de desempenho 

do projeto. Porém, não reflete a probabilidade de ocorrência da variação, considera 

as variáveis independentes, não possibilitando uma avaliação do impacto de 

múltiplas variáveis. 

 Análise do Valor Monetário Esperado considera a probabilidade de risco e 

benefícios monetários, pode se associar à árvore de decisão, porém, considera que 

as variáveis são independentes e necessita de uma hipótese de risco. 

Redes Bayseanas possuem como vantagens permitir analisar as interações 

entre os fatores de risco em um projeto, permitir a coexistência de diversas fontes de 

risco, a utilização de dados incompletos e a integração com outros métodos. 

Todavia, necessita de definições das variáveis a serem consideradas e suas 

interdependências e necessita de disponibilização dos dados para escolha de 

distribuição estatística a ser utilizada. 

A respeito dos métodos mapeados nos artigos avaliados, os autores afirmam 

que três métodos se destacam: Lógica Fuzzy, Simulação de Monte Carlo e Árvore 

de Decisão ou Árvore Quantitativa de Falhas, representando 63% das publicações 

encontradas. 

Além disso, os autores identificaram que os métodos quantitativos possuem 

uma abordagem sistemática, que facilita a sua reprodutibilidade e padronização do 

processo de análise dos riscos (ORDONEZ; ANHOLON, 2019). 

A contribuição do artigo para o atual estudo reside na identificação do 

método a ser utilizado na construção do Modelo CPVR para a análise de riscos. 

Desta forma, espera-se eleger um entre os três métodos mais relevantes 

encontrados pelos autores na literatura.  

A bibliometria apresentada é importante para a elaboração do método 

empregado nesta pesquisa. 
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4 METODOLOGIA 

 
Segundo Miguel (2010), é importante para qualquer pesquisa haver 

embasamento científico adequado e este é proporcionado pela metodologia que 

busca pela melhor abordagem direcionando as questões de forma sistemática. 

O Modelo CPVR, desenvolvido nesta dissertação, destina-se a aplicação em 

protótipos finais de modo a contribuir junto a empresas brasileiras quanto à produção 

de um novo produto e, portanto, possui natureza aplicada uma vez que tem como 

proposta gerar conhecimentos para aplicação prática bem como solucionar 

problemas específicos que envolvem verdades e interesses locais (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). A natureza aplicada da pesquisa se caracteriza por seu interesse 

prático onde os resultados são aplicados ou utilizados na solução de problemas 

reais (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Com objetivo exploratório, aqui se realiza um levantamento bibliográfico e 

entrevistas não estruturadas para obtenção dos dados necessários à realização da 

construção do Modelo CPVR. Para Marconi e Lakatos, (2017) são investigações cujo 

objetivo é a formulação de questões ou de um problema para aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno para a realização 

de pesquisa futura, além de modificar e clarificar conceitos. 

A abordagem traz as formas de focalizar um problema a ser solucionado 

para melhor compreensão deste, aqui se emprega a abordagem quantitativa que na 

perspectiva de Berto e Nakano (2000) está baseada em métodos lógicos dedutivos, 

visando explicar relações de causa e efeito e ao generalizá-las pretende possibilitar 

a repetição, além de apresentar análises estatísticas em seus resultados. 

Metodologicamente, a pesquisa se apresenta como hipotética dedutiva, pois 

a partir de um problema estabelece hipótese para verificar sua viabilidade. 

Quanto aos procedimentos técnicos, parte-se de uma pesquisa bibliográfica 

para conhecimento do tema e construção do referencial teórico. Contém também um 

estudo de caso para aplicação, em situação real, do modelo CPVR desenvolvido. 

 
4.1 MATERIAIS 

 
Esta seção apresenta as ferramentas empregadas na atual dissertação. 
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 Excel, na versão 2010, utilizado para a criação do modelo CPVR, que 

permite a sistematização dos cálculos do custeio do produto, preço de 

venda, viabilidade econômica e análise de riscos pela criação de cenários. 

 Entrevistas não estruturadas junto à equipe de desenvolvimento do 

equipamento MEDCAP para obtenção dos custos dispendidos em matéria 

prima na confecção do protótipo final para o estudo de caso.  

 

4.2 MÉTODO 

 
Para maior clareza do método empregado nesta pesquisa, a FIGURA 22 

representa a sequência e as subseções que o compõem. 

 

FIGURA 22 - MÉTODO DA PESQUISA 

  

 
FONTE: A autora (2020).  
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Inicia-se o método elencando-se as premissas consideradas para o estudo 

em questão. Na sequência, realiza-se o detalhamento do protótipo final ou cabeça 

de série separando-o em conjuntos e, desta forma, cria-se a estrutura analítica EAP 

do equipamento para a obtenção do custo de uma unidade do produto e das 

despesas fixas e variáveis. O custo unitário do produto, as despesas fixas e 

variáveis possibilitam o cálculo do markup que, por sua vez, proporciona a 

precificação unitária do produto para venda.  

Após a obtenção do preço unitário do produto, faz-se a previsão da 

quantidade mais provável de venda do produto, resultante da análise de mercado 

concorrente e então, realiza-se o estudo de viabilidade econômica do negócio 

gerando resultados determinísticos, isto é, únicos em conformidade com as 

entradas. 

A partir da viabilidade econômica determinística, aplica-se o método de 

Monte Carlo com a construção dos cenários pessimista e otimista, gerando os 

resultados probabilísticos sobre os quais é possível realizar análises de 

probabilidades e de riscos. 

Finalmente, simulam-se situações de perdas por meio da aplicação do valor 

em risco, VaR, calculando-se novamente a viabilidade econômica para verificar o 

impacto destes riscos na comercialização do novo produto. 

 Após a análise dos indicadores e se comprovada a viabilidade do 

equipamento, a empresa fabricante pode produzi-lo, entregando-o ao cliente e 

gerando lucro à organização. O método é utilizado na criação do Modelo CPVR e, 

ao término de sua aplicação, efetua-se a comparação com os resultados obtidos da 

análise de mercado. 

 

4.2.1 Custo unitário do produto 

 

O custo unitário do produto, pelo método do custeio por absorção, é 

composto pelas partes e peças, mão de obra direta, mão de obra indireta e custos 

fixos. Uma vez que todas as parcelas estejam calculadas, faz-se a somatória 

obtendo-se o valor total do custo unitário do produto. 

 

 Custo das partes e peças 
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No atual trabalho, a lista de materiais segue o modelo apresentado na 

TABELA 4 e é elaborada para cada conjunto da EAP: elétrico, mecânico, 

embalagem, manuais, dentre outros. 

 

TABELA 4 - LISTA DE MATERIAIS 
 

LISTA DE MATERIAIS  : NOME DO CONJUNTO 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 
CÓDIGO 

COMERCIAL 
CUSTO/ 

UNIDADE (R$) 
TOTAL 

      

      

      

   

SUBTOTAL   

 
FONTE: A autora (2020). 

 

 Custo da mão de obra direta e indireta 

 

A TABELA 5 apresenta as entradas necessárias para o cálculo da mão de 

obra direta (MOD) e a mão de obra indireta (MOI) utilizadas neste trabalho. 

 

TABELA 5 - MODELO DE VALORAÇÃO DA MÃO DE OBRA  
 

VALORES DE MÃO DE OBRA POR UNIDADE DO PRODUTO 

CARGO QTDE 
SAL. 

MENSAL 
SAL x 

 QTDE 
INSS FGTS FÉRIAS 

1/3 
FÉRIAS 

13o 

SALÁRIO 
FGTS 
(13o) 

SAL. 
MENSAL 

H/MÊS VAL.ANUAL 

             

                        

                          

TOTAL                     

  
FONTE: A autora (2020). 

 

 Custos e despesas fixos 

 

O modelo empregado para contabilizar os custos fixos e despesas fixas 

aparece na TABELA 6. 
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TABELA 6 - MODELO PARA CUSTOS E DESPESAS FIXOS 
 

CUSTOS E DESPESAS FIXOS COM PERCENTUAL DE RATEIO 

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL %  APLICÁVEL VALOR/PRODUTO 

        

        

      

SUB TOTAL R$ 0,00 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

4.2.2 Preço unitário de venda do produto 

  

De acordo com a fundamentação teórica, o preço unitário de venda do 

produto com base no custo unitário é calculado por meio do markup que considera 

os percentuais de impostos sobre a venda, do lucro desejado, impostos sobre o 

lucro e despesas fixas. 

Os impostos considerados sobre a venda do produto neste método são o IPI 

e ICMS, sobre a receita encontram-se o PIS e COFINS, dados em alíquotas 

percentuais. 

Os impostos considerados sobre o lucro são IRPJ com o Adicional e o CSLL, 

dados em alíquotas percentuais. 

O lucro esperado sobre o preço unitário de venda do produto é um valor 

estimado pelo empresário. 

 

 Markup 

 

Na fórmula do markup, equação 2, as despesas variáveis representam a 

somatória dos impostos relacionados à venda.  

Verifica-se, porém, que há impostos sobre a venda, IPI (%), ICMS (%); sobre 

a receita PIS (%) e COFINS (%) e impostos incidentes sobre o lucro, IRPJ (%), 

Adicional (%) e CSLL (%), por essa razão, não foi aplicada a somatória simples, 

como recomenda a literatura pesquisada. 

Também o desconhecimento do percentual referente às despesas fixas 

dificulta a aplicação da fórmula mencionada na equação 2. 

Para contornar tal situação, propõe-se o cálculo de markup alternativo.  
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Sua construção utiliza todos os impostos com as alíquotas respectivas, mas 

se apoia no demonstrativo do resultado de venda unitário apresentado na TABELA 7 

cuja confirmação foi obtida por uma série de cálculos. 

 

TABELA 7 - MARKUP ALTERNATIVO 
 

PREÇO DE 
VENDA 

PV PV 

 

 

RECEITA 

BRUTA 

 

 

RECEITA 

LÍQUIDA 

 

LUCRO BRUTO 

 

LUCRO ANTES 

IR 

 

 

 

LUCRO 

 

 

 

 

 

%IPI 

%ICMS 

 

%PIS 

%COFINS 

 

Cun 

 

DF 

 

%IRPJ(15%+10%) 

%CSLL 

 

    (%L PV) 

 

        

 

PV(%IPI) 

PV(%ICMS) 

PV (1- (%IPI+%ICMS) 

PV (1- (%IPI+%ICMS) (%PIS) 

PV (1- (%IPI+%ICMS) (%COFINS) 

PV (1- (%IPI+%ICMS) (1-(%PIS+%COFINS) 

PV (1- (%IPI+%ICMS) (1-(%PIS+%COFINS)-Cun 

 

[PV (1- (%IPI+%ICMS) (1-(%PIS+%COFINS)-Cun-DF]  

 

[PV (1- (%IPI+%ICMS) (1-(%PIS+%COFINS)-Cun-DF] (%IRPJ) 

[PV (1- (%IPI+%ICMS) (1-(%PIS+%COFINS)-Cun-DF] (%CSLL) 

[PV(1-%IPI-%ICMS)(1-%PIS-%COFINS)-Cun-DF](1-%IRPJ-%CSLL) 

[PV(1-IPI%-ICMS%)(1-PIS%-COFINS%)-Cun-DF]*(1-IPRJ%-CSLL%) 

 

PV  =                    [1-(%IRPJ+%CSLL)] (Cun+DF) 

            [1-(%IPI+%ICMS)] [1-(%PIS+%COFINS)] [1-

(%IRPJ+%CSLL)]-%L 

 

PV=     Cun+DF 

            MARKUPdiv 
  

MARKUPdiv =  (1-%IPI-%ICMS)(1-%PIS-%COFINS)(1-%IRPJ-

%CSLL)-%L) 

                                     [1-(%IRPJ+%CSLL)] 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Assim, o markup divisor alternativo resultante aparece na equação 22.  

 

 ��������� =  
���(%�����%����%���)(��(%����%������)(��(%�����%����)��%�)

(��(%�����%����))
              (22) 

 

A fórmula para o Preço de Venda aparece na equação 23. 

 



88 

�V =
(��(%�����%����))(������)

(��(%����%����))((��(%����%�������))(��(%�����%����)�%�)
                    (23) 

 
Onde: 

PV: preço unitário de venda, em Reais (R$) 

Cun: Custo unitário do produto, em Reais (R$) 

DF: despesas fixas, em Reais (R$) 

IRPJ: imposto de renda mais o adicional, em percentual (%) 

CSLL: taxa de contribuição social sobre o lucro líquido, em percentual (%) 

L: margem de lucro esperada, em percentual (%) 

PIS: taxa do programa de integração social, em percentual (%) 

COFINS: taxa de contribuição para o financiamento da seguridade social, em 

percentual 

IPI: imposto sobre produto industrializado, em percentual (%) 

ICMS: imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, em percentual (%) 

 

 Preço unitário de venda 

 

O preço de venda unitário do produto é dado pela equação 24, a saber: 

 

PV =
(������)

���������
                                                                                                 (24) 

 

Onde: 

PV: preço unitário de venda, em Reais (R$) 

Cun: custo unitário do produto, em Reais (R$) 

Markupdiv: markup divisor, em percentual (%) 

 

Vale reforçar que o lucro esperado é uma parcela do markup que é um 

termo do denominador do preço unitário de venda. Por isso, a margem percentual de 

lucro não pode ser igual àquela que torna o denominador nulo ou negativo. 

A aplicação da fórmula para a obtenção do preço de venda apresentado na 

equação 24 é utilizada no Modelo CPVR. 
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4.2.3 Análise de Mercado 

 

Em paralelo à formação de preço de vendas com base no custo unitário, 

importa fazer um diagnóstico completo dos produtos das empresas concorrentes, da 

atuação do produto no mercado consumidor, da concorrência, das fraquezas e 

forças do produto além da estrutura patrimonial das empresas fabricantes dos 

mesmos.  

O panorama do ambiente externo ao qual a empresa está inserida e quais 

valores os clientes atuais e os em potencial se dispõem a pagar pelo produto, não 

podem ser ignorados. 

As informações necessárias da análise de mercado são: 

 A quantidade de produtos similares existentes no mercado que fornece a 

visão do volume de vendas atual (mercado nacional e internacional), 

 Nicho de mercado onde os produtos similares estão situados, para 

compreender as necessidades do mercado consumidor e a demanda. 

 Prospecção de crescimento de vendas para cada um dos anos do horizonte 

de planejamento. 

 O preço de venda dos equipamentos similares vendidos pela concorrência, 

 Tecnologia empregada pela concorrência e especificações técnicas dos 

produtos. 

O preço de venda dos equipamentos similares é comparado com o preço de 

venda unitário calculado para o novo produto que se deseja inserir no mercado. 

Estabelece-se o posicionamento do novo produto frente à concorrência, nos 

critérios preço, funcionalidades técnicas, características físicas, dentre outros. 

Desta forma, definem-se estratégias para a inserção no mercado do novo 

produto, oferecendo informações importantes para tomada de decisão do investidor. 

 

4.2.4 Viabilidade econômica (determinística) 

 

Para inclusão dos dados de entrada no DRE, é necessário conhecer a 

quantidade mais provável para a venda do produto em cada ano do horizonte de 

planejamento. A previsão de vendas durante o horizonte de planejamento é um dos 

resultados esperados da análise de mercado concorrente.  
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Para o modelo CPVR os dados de entrada são: 

 Horizonte de planejamento, em anos 

 Quantidade de vendas mais provável para cada ano do horizonte de 

planejamento, em unidades 

 TMA, taxa mínima de atratividade ou custo do capital, em percentual (%) 

 Investimento ou capital expenditure (CAPEX), em Reais (R$) 

 Equipamentos ou capital expenditure (CAPEX) se houver, em Reais (R$) 

 Depreciação dos Equipamentos se houver, em anos 

 Valor residual para os equipamentos (valor do bem após a depreciação), em 

Reais (R$) 

 Financiamento, em Reais (R$) 

 Taxa de juros do financiamento, em percentual (%) 

 Carência do financiamento (ano em que se dará o início do pagamento do 

financiamento) se houver, em anos 

 Impostos PIS, COFINS, IRPJ, adicional do IRPJ e CSLL, em percentuais (%) 

 Taxa de inflação anual com base no Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGPM) que incide sobre a receita bruta, os custos e as despesas, em 

percentual (%) 

 

As entradas e o cálculo dos indicadores permitem a análise da viabilidade do 

produto. 

A TABELA 8 apresenta o modelo do demonstrativo de resultados do 

exercício para o horizonte de planejamento de cinco anos. 

 

TABELA 8 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE) 
 

ID Demonstrativo de resultados do exercício Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

1 (+) Receita Bruta             

2 (-) Impostos Federais (PIS/COFINS)             

3 (=) Receita Líquida             

4 (-) Custos Operacionais (produtos vendidos)             

5 (=) Lucro Operacional Bruto              

6 (-) Despesas Gerais             

7 
(-) Depreciação             

8 (-) Outras Despesas (juros do financiamento)             
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9 (=) Lucro Antes de Imposto de Renda             

10 (-) Imposto de Renda +CSLL             

11 
Lucro Após o Imposto de Renda             

12 (+) Financiamento             

13 (+) Depreciação             

14 (-) Amortização da Dívida de Financiamento             

15 (-) CAPEX/Investimentos             

16 (=) Fluxo de Caixa Operacional             

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Vale enfatizar os cálculos realizados nas seguintes linhas da tabela 4. 

 Linha 1- Receita Bruta: é dada pelo valor da quantidade estimada para 

venda multiplicada pelo preço unitário do produto cujo cálculo é feito para 

cada ano do horizonte de planejamento. No atual método se aplica a taxa de 

inflação anual. 

 

 Linha 4 - Custos Operacionais: corresponde ao custo unitário do produto 

multiplicado pela quantidade estimada para venda cujo cálculo é feito para 

cada ano do horizonte de planejamento e se aplica a taxa de inflação anual. 

 
 Linha 6 - Despesas Gerais: os valores correspondem às despesas fixas 

unitárias do produto multiplicadas pela quantidade estimada para venda, faz-

se o cálculo para cada ano do horizonte de planejamento e se aplica a taxa 

de inflação anual. 

 
 Linha 15 - Investimentos: correspondem ao desembolso necessário para 

iniciar e manter a operação da produção e venda, deve ser superior ao valor 

resultante da quantidade estimada para a venda multiplicada pela soma do 

custo unitário do produto e das despesas fixas. O investimento também 

abrange o desembolso destinado à aquisição de equipamentos para a 

produção e inclui também financiamentos e empréstimos a juros com 

amortização constante. 

 
Desta forma, realizando-se os demais cálculos, conclui-se a elaboração do 

Demonstrativo de Resultado do Exercício com resultados determinísticos.  
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O preenchimento do demonstrativo de resultado do exercício (TABELA 8) 

considera para cada ano as entradas mais prováveis de receita bruta, custos 

operacionais e despesas operacionais.  

Após o preenchimento do DRE, e atribuído o percentual mais provável da 

TMA, calcula-se os indicadores VPL, TIR, payback simples e descontado, IBC e 

rentabilidade, utilizando-se as equações apresentadas na fundamentação teórica.  

Por fim, calculados os indicadores para a viabilidade determinística, verifica-

se a viabilidade da comercialização do novo produto. 

Com a variação da quantidade mais provável, para a venda do produto, as 

receitas, custos e despesas obtidas também se modificam e consequentemente os 

indicadores e o valor do VPL. Porém, possibilita uma única análise a cada variação 

da quantidade de venda, por isso, a denominação de viabilidade determinística. 

 

4.2.5 Viabilidade Econômica (probabilística) 

 

A viabilidade econômica probabilística complementa a viabilidade econômica 

determinística, pois permite calcular qual a probabilidade de determinado valor de 

VPL ocorrer, além de possibilitar o cálculo do valor em risco.  

Para a viabilidade probabilística, utiliza-se o método de Monte Carlo e se faz 

necessária a definição da função de distribuição de probabilidade. Esta pesquisa 

utiliza a distribuição normal que se apoia na média e desvio padrão da amostra. 

A distribuição normal foi escolhida com base no teorema do limite central 

quando afirma que ao se retirar amostras de uma população cuja distribuição é não 

normal, a distribuição de médias amostrais será aproximadamente normal, para 

grandes amostras. 

As variáveis estocásticas principais para o cálculo dos indicadores e VaR, 

são receitas, custos, despesas como aparecem no QUADRO 1, além da TF para 

cálculo dos juros de financiamento e a TMA para o cálculo do VPL e payback. Para 

estas variáveis é aplicado o método de Monte Carlo a fim de verificar o 

comportamento de cada uma e também dos indicadores com destaque ao VPL. 
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QUADRO 1 - VARIÁVEIS ESTOCÁSTICAS DA PESQUISA 
 

Variáveis Estocásticas 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Receita 1 Receita 2 Receita 3 Receita 4 Receita 5 

Custo 1 Custo 2 Custo 3 Custo 4 Custo 5 

Despesa 1 Despesa 2 Despesa 3 Despesa 4 Despesa 5 

Fluxo de Caixa 1 Fluxo de Caixa 2 Fluxo de Caixa 3 Fluxo de Caixa 4 Fluxo de Caixa 5 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Pode-se, desta forma, prever situações ou cenários a partir do cálculo dos 

valores máximos e mínimos para a receita, custos e despesas gerados pela venda 

do produto, sempre se respeitando o horizonte de planejamento, definido, aqui, em 

cinco anos. 

Interessa também, observar o risco do investimento caso se aplique à 

receita um nível de confiança de 95% ou de 99% em qualquer ano isoladamente ou 

nos cinco anos simultaneamente. Outra situação de risco possível é saber qual é o 

comportamento do investimento ao se aplicar o pior custo ou a pior despesa em 95% 

das chances ou em 99%.  

Para tal, além da quantidade mais provável já atribuída para a venda do 

produto empregada no cálculo da viabilidade determinística, estimam-se as 

quantidades mínimas e máximas de venda do produto. 

Com o valor do preço unitário do produto, detalhado na subseção 4.2.2, 

realiza-se a multiplicação do preço unitário do produto pelas quantidades atribuídas 

obtendo-se assim a receita bruta pessimista e otimista, isto é, mínima e máxima. 

Da mesma forma, o valor do custo operacional é obtido pelo custo unitário 

do produto multiplicado pelas quantidades de venda mínima e máxima obtendo-se 

os custos operacionais mínimos e máximos.  

As despesas operacionais são obtidas pela multiplicação da despesa fixa 

unitária pela quantidade de vendas mínima e máxima resultando em despesas 

operacionais mínimas e máximas, respectivamente. 

Também é necessário definir a taxa mínima de atratividade ou TMA e a taxa 

de financiamento TF em seus valores mínimos e máximos para o cálculo do VPL, 

payback e dos juros. 
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Segue-se a descrição da simulação e, após sua realização, os resultados 

passam a receber a denominação de receita bruta projetada, custos operacionais 

projetados, despesas operacionais projetadas, TF e TMA projetadas, diferenciando-

se assim do DRE formado pelos dados mais prováveis que resultaram na viabilidade 

determinística. 

Para a receita bruta mais provável, mínima e máxima do primeiro ano, 

calcula-se a média e o desvio padrão.  

Utilizando-se a função do Excel INV.NORM.N(ALEATÓRIO(); média; desvio 

padrão), geram-se inúmeras simulações e calcula-se a média e o desvio padrão das 

linhas criadas, resultando na média e desvio padrão da receita projetada. Repete-se 

o processo para cada ano do horizonte de planejamento. 

O número de simulações necessário é aquele no qual se verifica a 

estabilidade da média e do desvio padrão da amostra escolhida (400 iterações no 

atual trabalho), e será detalhada no estudo de aplicação.  

De forma análoga, faz-se o procedimento para determinar os custos 

operacionais projetados e as despesas operacionais projetadas nos cinco anos.  

O índice de inflação deve ser aplicado sobre a média de cada ano das 

receitas projetadas, custos projetados e as despesas projetadas. 

Para a taxa mínima de atratividade (TMA) e a taxa de financiamento (TF), 

realiza-se o mesmo procedimento, porém, utiliza-se a média resultante das 

simulações sem calcular o desvio padrão. 

Com os resultados obtidos, preenche-se o demonstrativo do resultado do 

exercício projetado, calcula-se o fluxo de caixa projetado para depois calcular os 

indicadores de viabilidade projetada ou probabilística. 

Ao término dos cálculos, realiza-se a comparação entre os resultados 

determinísticos e probabilísticos.  

Somente sobre os resultados da viabilidade econômica probabilística é 

possível calcular o valor em risco, VaR. 

Para se calcular o VaR, prevê-se uma situação de risco sobre a receita, 

custo ou despesa onde o VaR pode ser calculado para um nível de confiança de 

95% ou 99%, para tal, efetua-se a multiplicação do desvio padrão da receita 

projetada, custo projetado ou despesa projetada pelo algarismo -1,65 ou -2,33 

respectivamente. 



95 

Sobre o valor do VaR calculado, aplica-se a taxa de inflação com o índice do 

IGPM. 

Se o risco foi aplicado à receita, a receita final é dada pela soma da receita 

média projetada e do VaR calculado (o Var tem valor negativo), resultando em 

menor valor da receita. 

Se o risco foi aplicado ao custo, o custo final é dado pela soma do custo 

médio projetado e do VaR calculado (o Var tem valor negativo), resultando em maior 

valor do custo. 

Se o risco foi aplicado à despesa, a despesa final é dada pela soma da 

despesa média projetada e do VaR calculado (o Var tem valor negativo), resultando 

em maior valor da despesa. 

Esta operação pode ser realizada para cada ano do horizonte de 

planejamento. 

Ao se utilizar a geração de números aleatórios, a cada nova simulação, 

resultados diferentes são obtidos, fornecendo-se, assim, inúmeras possibilidades de 

análise, que ocorrem mesmo sem alterar as quantidades de venda. Estas 

possibilidades são possíveis no Modelo CPVR, desenvolvido em Excel. 
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5 ESTUDO DE APLICAÇÃO 

 

 O estudo de aplicação emprega o método descrito anteriormente aplicado 

ao equipamento MEDCAP. Inicialmente, elencam-se as premissas estabelecidas 

para este estudo, na sequência, apresenta-se o equipamento, a análise de mercado 

e, finalmente, aplicam-se os cálculos.  

 

5.1  PREMISSAS 

  

As premissas estabelecidas para o estudo de aplicação são: 

 Custeio por absorção: utiliza-se este método no qual tanto os custos fixos 

quanto variáveis são importantes, na composição do custo unitário do 

produto.  

 

 Regime de Tributação: considera-se a empresa interessada na fabricação do 

MEDCAP registrada no sistema do Regime Lucro Real. 

 
 Dólar: a cotação de um dólar equivale a R$ 5,20 (cinco reais e vinte 

centavos). 

 
 Componentes importados: utiliza a Instrução Normativa (Instrução 

Normativa, nº 1.737 de 15 de setembro de 2017), que estabelece para 

valores até US$ 3.000 (três mil dólares), o uso da modalidade de importação 

formato Courier com a incidência de taxa única de 60% do valor em reais do 

bem adquirido. A taxa única compreende o Imposto de Importação (II), 

Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), Programa de Integração Social 

(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).  

 
 Mão de obra direta e indireta: os profissionais para a montagem de uma 

unidade do produto foram definidos a partir da experiência da autora que, 

por seis anos, ocupou o cargo de coordenadora técnica do departamento de 

Engenharia de Pesquisa e Desenvolvimento na indústria de medidores de 

energia elétrica, Landis Gyr. 
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 Salários da mão de obra direta e indireta: obtidos a partir da consulta à 

empresa de recolocação profissional Catho, considerando-se o valor médio 

nacional. 

 
 Mão de obra direta e indireta: atribuiu-se a quantidade de cento e noventa 

horas trabalhadas por mês. 

 

 Inflação: utiliza-se o IGMP acumulado anual como índice, considerando a 

média dos valores dos cinco últimos anos, com alíquota de 6,24%. 

 
 Impostos sobre o Lucro: as alíquotas são de IRPJ (15%) com o Adicional 

(10%) e para a CSLL (9%). 

 
 Despesas variáveis: contemplam os impostos sobre a venda e receita com 

as alíquotas: ICMS (18%); ISS (0%); IPI (15%) e PIS (1,65%); COFINS 

(7,6%).  

 
 Lucro esperado da venda: alíquota de 18% sobre o preço unitário de venda. 

 

 Custos Fixos: contemplam água e energia elétrica consumidas na produção, 

manutenção da linha de produção e internet, com percentual de rateio. 

 
 Despesas fixas: despesas administrativas, com vendas e aluguel com 

percentual de rateio. 

 
 Como indicadores de viabilidade: com base na literatura foram selecionados 

a TIR, TMA, Payback, IBC, rentabilidade e VPL. 

 
 Não foi possível cronometrar cada etapa da fabricação ou montagem do 

produto, então se estimou a montagem de cada etapa do protótipo. 

 
 Horizonte de planejamento considerado em 5 anos. 
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5.2 O EQUIPAMENTO 

 

O estudo de aplicação do Modelo CPVR é feito sobre o protótipo final do 

equipamento denominado “Sistema de Análise e Diagnóstico de Banco de 

Capacitores de Alta Tensão, (MEDCAP)”, a ser utilizado em subestações, sem 

desmontagem dos capacitores, com apenas o requisito de desconectá-los da linha 

energizada. O sistema faz medições automáticas e análise estatística dos dados, 

gerando um diagnóstico sobre o estado dos elementos capacitivos que compõe o 

banco. 

Os bancos de capacitores com fusíveis internos, empregados para correção 

do fator de potência e instalados nas linhas de transmissão, não indicam seu estado 

de degradação até ocorrer uma falha crítica. A identificação do capacitor com 

problemas em seus valores nominais envolve um exaustivo trabalho de 

desmontagem e desconexão de todo o banco para efetuar a medição isolada de 

cada capacitor. 

Tal procedimento implica na indisponibilidade do banco de capacitores em 

período de várias horas, bem como a incapacidade de correção do fator de potência 

e o fornecimento de reativos, motivando a concepção do MEDCAP, um projeto que 

visa identificar de maneira rápida o elemento danificado, sem necessidade de 

desmontar o banco capacitivo. 

Características técnicas do equipamento: 

 Faixa de capacitância para medição até 1000 µF, 

 Carga capacitiva máxima 2000 µF, máxima capacitância do banco de 

capacitores no qual o equipamento pode ser conectado, 

 Frequência de teste de 120 Hz a 1 kHz, frequência única selecionável, 

 Precisão de 1% ou três casas decimais de uma escala de µF, 

 Tensão e corrente de teste 8 V de pico, 

 Medição de temperatura -20°C a 80°C, 

 Data e hora,  

 Memória interna 250 registros de medição antes de transferir os dados para 

dispositivo Android, 

 Comprimento do Cabo 3 metros, 

 Interface homem – máquina Display alfanuméricos com botões, 
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 Aplicativo Android para controle e configuração do equipamento, 

visualização e armazenamento dos dados das medições. 

 

5.3 TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO - MEDCAP 

 

A tecnologia do MEDCAP é composta por eletrônica, mecânica e elétrica 

que formam suas partes e peças e após a apresentação dos conjuntos, é criada a 

estrutura analítica do produto. 

 

5.2.1 Eletrônica 

 

A eletrônica do produto para o estudo de aplicação é composta por três 

placas de circuito impresso, a principal, a do amplificador diferencial que minimiza 

efeitos de ruídos na medição dos valores da corrente e a placa para a jiga de testes. 

 

 Placa Principal 

 

A placa principal responsável pela leitura e armazenamento das medições 

do MEDCAP é conectada a um conjunto com quatro baterias de íons de lítio e 

possui conexão com a pinça de corrente e a ponteira de tensão, como ilustra a  

FIGURA 23. 

 

FIGURA 23 - PLACA PRINCIPAL E CONECTORES DAS PONTEIRAS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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 Placa do Amplificador Diferencial 

 

Qualquer subestação de energia elétrica é tida como um ambiente com nível 

alto de interferências eletromagnéticas (EMI). O sensor de corrente, do MEDCAP 

tem como especificações a corrente máxima para medição de 5 A. 

Entretanto, os valores de corrente que se pretende medir são muito 

pequenos e sujeitos a ruídos e interferências eletromagnéticas do ambiente. 

Para minimizar os efeitos externos foi projetado um amplificador diferencial 

de instrumentação, com dimensões suficientes para ocupar o espaço do cabo da 

pinça e localizado no ponto mais próximo da geração do sinal da corrente conforme 

FIGURA 24 (PENHA, 2016). 

 

FIGURA 24 - AMPLIFICADOR DIFERENCIAL DE INSTRUMENTAÇÃO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: PENHA (2016). 

 
5.2.2 Mecânica 

 

O gabinete mecânico selecionado para o produto do estudo de aplicação, na 

ocasião da pesquisa, é o modelo do fabricante Patola®, com dimensional e perfil 

apresentados na FIGURA 25. 

 

FIGURA 25 - GABINETE PARA COLETOR DE DADOS – MEDCAP 
 

 
 

FONTE: PATOLA (2020). 
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O gabinete é fabricado a partir da injeção de plástico (ABS) e possui buchas 

de latão para a fixação dos componentes internos, onde é fixada a placa principal. 

 

5.2.3 Elétrica 

 

As partes elétricas que compõem o MEDCAP são a pinça de corrente e as 

ponteiras de tensão, além de cabos e conectores, representados na FIGURA 26. 

 

FIGURA 26 - PARTE ELÉTRICA – MEDCAP 
 

 
 

 FONTE: A autora (2020). 

 

5.2.4 Estrutura Analítica do Projeto 

 
Considerando-se as informações das subseções 5.2.1 a 5.2.3, foi construída 

a Estrutura Analítica do Produto para o MEDCAP observada na FIGURA 27, e 

requisitados à equipe de desenvolvimento do Lactec, os valores correspondentes 

aos custos incorridos na aquisição dos componentes para o cabeça de série. Os 

resultados obtidos são apresentados na seção 5.5. 
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FIGURA 27 - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PRODUTO - MEDCAP 
 

 

 

FONTE: A autora (2020). 
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5.4 ESTUDOS DE MERCADO 

 

Dentre os dados de entrada do Modelo CPVR, está a quantidade mais 

provável para venda do novo produto em cada ano do horizonte de planejamento. 

Esta informação é obtida a partir dos estudos de mercado como detalhado na 

subseção 4.2.3. Devido à especificidade do protótipo final MEDCAP, o estudo da 

demanda de mercado e da concorrência coube a duas consultoras, a Brazilian 

Energy Efficiency - Bree e True Work – Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas 

LTDA, ambas especialistas em equipamentos eletrônicos e em capacitores, 

contratadas pela equipe do projeto. 

 

5.4.1 Consultoria Bree 

 

Segundo o Relatório de Estudo de Tecnologias de Capacitores e Mercado 

de Medidores de Capacitância, elaborado pela consultora Bree e apresentado ao 

Lactec em 23 de Abril de 2019, as empresas que utilizam pontes de capacitância em 

seus bancos de capacitores possuem poucas alternativas de equipamento no 

mercado, e as existentes nem sempre atendem à expectativa. 

As empresas se deparam com altos valores dos medidores importados, 

únicos existentes, reforçando a necessidade de novos players que possam trazer 

preços mais acessíveis incluindo o uso para capacitores de média tensão (fusível 

interno), até tecnologias de fusível externo e fuseless. 

A consultora Bree aponta também a necessidade quanto às novas funções 

como apresentação e tratamento das medições pelo software, medição do fator de 

perdas (Tan δ), varredura em frequência que possibilitam prever falhas não 

associadas à capacitância. Uma luz de alerta acompanhada por um sinal sonoro 

para identificação de um capacitor fora da faixa de operação, é muito útil ao 

eletricista em campo. A retirada de um relatório gráfico com o comportamento da 

capacitância no tempo também é de grande valia. 

O mercado potencial, para venda de equipamentos que meçam 

capacitância, se encontra nas empresas que utilizam tecnologia fusível externo e 

sem fusível, porém alcançá-los requer atuação da engenharia de aplicação do 

fabricante no tocante ao convencimento técnico da aquisição deste dispositivo para 

melhoria na gestão de seus ativos. Na perspectiva da Bree, o aspecto legal é outra 
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questão que merece destaque, pois não há regulamentação exigindo a necessidade 

de equipamentos de medição da capacitância em subestações de energia elétrica 

com banco de capacitores, o que aumentaria a confiabilidade dos bancos de 

capacitores colaborando significativamente para o aumento da venda dos 

equipamentos de medição e análise. 

Para atender somente o mercado com banco de capacitores de fusível 

interno, prevê-se a quantidade de dezesseis medidores pontes de capacitância por 

ano. 

Ao considerar a expansão abrangendo o mercado de capacitores tipo fusível 

interno para os clientes que não exigem tecnologia diversa, pode-se chegar até 

quarenta equipamentos por ano. Quanto aos principais concorrentes e valores de 

venda, encontram-se: 

 

 Medidor de Capacitância CB-2000, do Fabricante ABB 

 

Possui design compacto e baixo peso, facilitando o transporte e as 

medições, não exige conexão com rede elétrica, possui usabilidade simples, os 

valores medidos são apresentados num visor de cristal líquido (LCD) inclusive em 

ambientes escuros, permite a medição de capacitores individualmente sem 

desconectá-los, possui comunicação via cabo USB com computadores para 

transferência e armazenamento de dados para análise.  

A FIGURA 28 exibe o medidor de capacitância da ABB e seu esquema de 

ligação. 

O equipamento é composto pelas seguintes partes: 

Medidor CB-2000 

Alicate de corrente 

Clips de tensão 

Baterias NiMH , níquel hidreto metálico, recarregáveis 

Adaptador de potência 

Bateria extra 

USB-stick com software 

Bolsa de transporte 
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FIGURA 28 - MEDIDOR DE CAPACITÂNCIA CB-2000-ABB 
 

 

 
  FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 

 
Quanto ao custo em território nacional na cotação de 2019, FIGURA 29, o 

valor é de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) por unidade do produto. 

 
FIGURA 29 - COTAÇÃO EQUIPAMENTO CB-2000-ABB 

 

 

 
FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 

 

 Medidor de Capacitância NCM-20 

 

O equipamento, desenvolvido pela NOKIA e comercializado pela empresa 

General Electric efetua medições de capacitores individuais sem necessidade de 

desconexão de um banco de capacitor. As leituras são obtidas por um equipamento 

responsável pela interface, com um visor de LED e possui uma fonte responsável 

por gerar os sinais elétricos de tensão e corrente necessários à leitura. A FIGURA 30 

mostra o equipamento e seus acessórios. 
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FIGURA 30 - MEDIDOR DE CAPACITÂNCIA NCM-20-GE 
 

 

 
FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 

 
O equipamento é composto pelas seguintes partes: 

Medidor NCM-20 

Alicate de corrente 100 mm 

Pinças de tensão 

Carregador de bateria 

 

A cotação ofertada pela GE Brasil para a aquisição do NCM-20 em 2019, 

posto em território nacional, FIGURA 31, é de R$ 58.100,00 (cinquenta e oito mil e 

cem reais). 

 

FIGURA 31 - COTAÇÃO EQUIPAMENTO NCM-20-GE 

 

 

 
FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 
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5.4.2 Consultoria True Work 

 

A pesquisa do mercado mundial para medidores de capacitância realizada 

pela consultora True Work teve como apoio o documento Global High Voltage 

Capacitor Market - Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018-2025.  Seu 

relatório intitulado “Estudo de Mercado” foi apresentado ao Lactec em 23 de Abril de 

2019. 

Segundo os estudos da consultora, o panorama dos principais players 

atuantes no mercado de capacitores de alta tensão pode ser visto na FIGURA 32. 

Nela, os players são posicionados pelo reconhecimento no mercado e pela 

quantidade de produtos de seus portfólios. 

Os estudos realizados pela True Work apontam que a taxa percentual de 

crescimento médio anual do mercado de capacitores de alta tensão no Brasil é de 

6,5%, sendo o crescimento do mercado mundial de 8%. 

 

FIGURA 32 - EMPRESAS DE CAPACITORES - MERCADO MUNDIAL 
 

 
 

FONTE: Adaptado do relatório TRUE WORK (2019). 

 

Quanto ao tamanho do mercado por aplicação no Brasil os mesmos estudos 

indicam a taxa percentual de crescimento médio anual em 7,8% - Geração; 7,4% - 

Transmissão; 6,4% - Distribuição e 2,9% representam outras aplicações. 

Os principais fatores determinantes do crescimento de mercado são 

demandas de empresas por melhor qualidade de energia, aumento na demanda 
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para redes de transmissão Extra High Voltage e Ultra High Voltage, além do 

significante aumento na infraestrutura de energias renováveis como solar e eólicas. 

Outro impulsionador para o mercado é a Resolução Normativa 669 (ANEEL, 

2015b) que estabelece os requisitos mínimos para manutenção dos equipamentos 

em instalações de transmissão de rede básica, sendo que as manutenções 

preventivas de bancos de capacitores paralelos devem ser realizadas, no mínimo, a 

cada três anos, cumprindo-se as seguintes atividades: 

Inspeção do estado geral de conservação: limpeza, pintura e incrustações;  

Inspeção geral das conexões e verificação da existência de vazamentos e 

deformações; 

Medição da capacitância; 

Reaperto de conexões e substituição de componentes, quando necessário. 

 

 Segmento de Transmissão 

 

Concernente à demanda de mercado, a True Work estabelece como 

premissas que para concessionárias com subestações contendo banco de 

capacitores a demanda mínima é de um equipamento MEDCAP para cada dez 

subestações com banco de capacitores e a máxima é duas vezes a mínima. Para o 

segmento de Transmissão, a quantidade prevista com base no total de subestações 

e de banco de capacitores pode ser vista na FIGURA 33. 

Considerando-se que a demanda no segmento de transmissão deve ser 

correlacionada ao crescimento da geração Hidráulica, Eólica e Solar e que a procura 

pelo MEDCAP siga a mesma tendência, isso implica em um aumento da ordem de 

sete unidades ao ano. 
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FIGURA 33 - DEMANDA MEDCAP - MERCADO TRANSMISSÃO 
 

 
 

FONTE: Adaptado do relatório TRUE WORK (2019). 

 

 Segmento de Distribuição 

 

As premissas consideradas para a distribuição é uma demanda mínima de 

um MEDCAP para cada vinte e cinco bancos de capacitores e máxima corresponde 

ao dobro da mínima. Desta forma, a quantidade prevista com base no total de 

subestações e de banco de capacitores pode ser vista na FIGURA 34. 
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Na avaliação do mercado realizada pela consultora True Work, tendo em 

conta as premissas informadas, a demanda para o equipamento MEDCAP é mínima 

de aproximadamente 900 unidades e máxima de aproximadamente 1.800 unidades.  

 

FIGURA 34 - DEMANDA MEDCAP - MERCADO DISTRIBUIÇÃO 
 

 

 
FONTE: Adaptado do relatório TRUE WORK (2019). 

 

A FIGURA 35 traz o posicionamento dos dez concorrentes em relação aos 

preços de aquisição e funcionalidades. 
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FIGURA 35 - EQUIPAMENTOS DA CONCORRÊNCIA 
 

 
 

FONTE: Adaptado do relatório TRUE WORK (2019). 

 

A TABELA 9 apresenta os valores unitários em reais por unidade de 

equipamento da concorrência e a especificação técnica. 

 

TABELA 9 - EQUIPAMENTOS CONCORRENTES 
 

MODELO 

 

FABRICANTE/ 

VENDEDOR 

BREE 

(R$ - CIF) 

TRUE WORK 

(R$ - CIF) 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  
                                              (continua) 
 

ZC800A 
KvTESTER / 

(China) 
-------- R$ 10.000,00 

 

 

Faixa de Medição: 0,1-3000 �F 

Precisão ±1.0% 

Resolução 0,001�F 

Equipamento com capacidade de 

medir Indutância. 

Não é portátil (sem baterias) 

Peso total 29 kg 
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TABELA 9 - EQUIPAMENTOS CONCORRENTES 
                                                                                                                                                (continua) 

MODELO 
FABRICANTE/ 

VENDEDOR 

BREE 

(R$ - CIF) 

TRUE WORK 

(R$ - CIF) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ZX-CHA 
ZDGX 

(China) 
-------- R$ 25 000,00 

 

Faixa de Medição: 0,1-3000 �F 

Precisão ±1.0% 

Resolução 0,001�F 

Inclui uma mini-impressora. 

Não é portátil (sem baterias e 

alimentação 220 V-50Hz) 

Fornecedor diz atender rede 60 Hz. 

 

CAPCHECK III 
HDE 

(USA) 
-------- R$ 40 000,00 

 

Testador que indica falha e 

degradação. 

Fabricante denomina como portátil 

mas é alimentado em 120VAC-

60Hz 

Peso de 20 kg. 

Aplica uma tensão e verifica numa 

tabela se a corrente está entre um 

mínimo e máximo. 

 

T 206 
GFUVE 

(China) 
-------- R$ 50 000,00 

 

Faixa de Medição: 60 nF -30 �F 

Precisão ±1.0% 

Resolução 0,001 pF 

Realiza testes em frequência 

simples 

(45,50,55, 60, 65Hz) ou dupla 

(45/55, 55/65, 47,5/52,5Hz) 

Não é portátil (alimentação 220 V-

50Hz) 

Na documentação não foi indicado 

a garra, mas o vendedor confirmou 

que faz medida sem desconexão. 
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TABELA 9- EQUIPAMENTOS CONCORRENTES 

                                                                                                                                                                  (continua) 

MODELO 
FABRICANTE/ 

VENDEDOR 

BREE 

(R$ - CIF) 

TRUE WORK 

(R$ - CIF) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CB-2000 ABB R$85 000,00 R$ 74.252,00 

 

Faixa de Medição de  0 - 1000 µF. 

Precisão ± 1.0 % 

Carga Máxima 2000 µF, 

Tensão de ensaio 1.1 - 1.4 VAC pk 

– pk, 

40 - 160 Hz 

Tempo de carga da bateria acima 

de 8 horas 

Dimensões 270x190x60 mm 

Peso 2.4 kg 

 

 

NCM20 

 

GE 

 

R$58 100,00 

 

R$ 70.000,00 

 

Faixa de Medição 0 - 2000 µF 

Precisão 0,05 % 

Carga Máxima 2000 µF 

Tensão de ensaio 1,41 Vrms – 

111,6 Hz 

Dimensões 450x350x250 mm 

Peso 9,5 kg 

 

CAPCHECK II 
HDE 

(USA) 
-------- R$ 80 000,00 

 

Equipamento testador que indica 

falha e degradação. 

Fabricante diz que 2 pessoas em 

um dia podem testar banco com 

500 capacitores em uma 

subestação. 

Aplica uma tensão e verifica numa 

tabela se a corrente está entre 

mínimo e máximo. 
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TABELA 9- EQUIPAMENTOS CONCORRENTES 

                                                                                                                                                               (conclusão) 

MODELO 
FABRICANTE/ 

VENDEDOR 

BREE 

(R$ - CIF) 

TRUE WORK 

(R$ - CIF) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2883 
HAEFELY 

BOHNEN 
-------- R$ 185 000,00 

Faixa de Medição: 3 nF -19 �F 

Precisão ±0.3% 

Resolução 0,01 pF 

Testes em frequência na faixa de 

15 a 400 Hz. 

Não é portátil (sem baterias – 127 / 

220 V-60 Hz) 

Peso 25 kg 

Mede indutância, fator de potência, 

fator de dissipação, Análise de 

Espectro, Reatância, Tensão, 

Corrente, Potência, etc. 

2881 
HAEFELY 

BOHNEN 
-------- R$ 285 000,00 

Não é portátil (sem baterias - 

127/220 V-60 Hz) 

Faixa de Medição: 1 nF -10,8 �F 

Precisão ±0.3% 

Resolução 0,01 pF 

Testes em frequência na faixa de 

15 a 400 Hz. 

Peso completo com carrinho 76,5 

kg. 

Mede indutância, fator de potência, 

fator de dissipação, Análise de 

Espectro, Reatância, Tensão, 

Corrente Potência, etc. 

M 4100/ 

4110/ 

4140 

DOBLE/ 

ENGMET 
-------- R$ 427.815,00 

Faixa de Medição 2-2000 �F 

Precisão: 0.5% 

Não é portátil, sem baterias e peso 

43 kg. 

Equipamento com capacidade de 

diversas funções: Tensão, Corrente, 

Capacitância, Indutância, perdas 

Watts, fator de Potência, etc. 

 
FONTE: A autora (2020). 
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A comparação dos equipamentos concorrentes com o MEDCAP é realizada 

na seção 5.6. 

 

5.5 RESULTADOS DA APLICAÇÃO - EQUIPAMENTO MEDCAP 

 

5.5.1 Custo Unitário do MEDCAP 

 

Norteado pelo método apresentado na seção 4.2, foi realizado o 

levantamento dos custos das partes e peças. 

A equipe de desenvolvimento do protótipo final forneceu os dados 

necessários a partir da Estrutura Analítica do Projeto do MEDCAP representada pela 

FIGURA 27. 

Conforme as premissas, para os componentes importados, considerou-se 

que foram adquiridos pela modalidade de importação no formato Courier, isto é, taxa 

única de 60% sobre o valor nacionalizado dos componentes e utilizou-se o valor do 

frete da empresa Digikey. 

Para a conversão do dólar em Reais, atribuiu-se que US$ 1 equivale a R$ 

5,20. 

Desta forma, os dados foram incluídos no modelo de acordo com a FIGURA 

36 e o total dos custos para partes e peças resultou em R$ 8.706,36. 
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FIGURA 36 - MODELO CPVR: CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA - MEDCAP  
 

 
 

FONTE: A autora (2020).
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Reforça-se que o MEDCAP não foi submetido à produção e todo estudo se 

realiza sobre seu protótipo final não havendo, à data desta dissertação, indústria 

com contrato assinado para a fabricação, cujos trâmites se encontram em processo 

no setor jurídico da COPEL GeT. 

Assim, para conhecer quantos e quais profissionais são fundamentais na 

montagem do equipamento e salários respectivos, valeu-se da experiência 

profissional da autora, como mencionado na seção 5.1. 

A denominação dos cargos e salários foi obtida em consulta à renomada 

empresa do mercado de recolocação profissional Catho (2020) que oferece a 

descrição de cargos com os valores médios salariais respectivos, para o Brasil, 

como pode ser visto na FIGURA 37. 

 

FIGURA 37 - COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA DIRETA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: Adaptado de Catho (2020). 

 

Os dados foram incluídos no modelo e seguindo-se a sequência da 

subseção 4.2.1, tempo, encargos e impostos, tem-se o resultado destacado na 

FIGURA 38, totalizando a mão de obra direta para uma unidade de produto em R$ 

1.322,30. 
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FIGURA 38 - MODELO CPVR: MÃO DE OBRA DIRETA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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De forma análoga, foram levantados os cargos e salários para a mão de 

obra indireta, que podem ser vistos na FIGURA 39, como também o tempo da 

atividade, encargos e impostos. 

Os dados foram incluídos no modelo como se observa na FIGURA 40, 

totalizando R$ 4.176,95 por unidade de produto. 

 

FIGURA 39 - COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA INDIRETA - MEDCAP  
 

 
 

FONTE: Adaptado de Catho (2020). 
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FIGURA 40 - MODELO CPVR: MÃO DE OBRA INDIRETA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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Os custos e despesas fixos seguem o método apresentado na subseção 

4.2.1, com percentual de rateio e podem ser vistos na FIGURA 42. 

Os custos fixos totalizam R$ 975,00 e as despesas fixas são de R$ 1300,00 

por unidade de produto. 

Para obter o custo unitário do produto pelo método de custeio por absorção, 

somam-se os totais das partes e peças (R$ 8.706,36), da mão de obra direta (R$ 

1.322,30), da mão de obra indireta (R$ 4.176,95) e os custos fixos (R$ 975,00). 

Assim, com os valores apresentados, pode-se concluir que para o MEDCAP 

o custo unitário é de R$ 15.180,61. 

As despesas fixas não contribuem no custo unitário, mas sim para o cálculo 

do preço unitário de venda. 

 

5.5.2 Preço Unitário de Venda – MEDCAP 

 

O cálculo do preço de venda unitário utiliza o custo unitário do produto, 

despesas fixas, despesas variáveis, a sequência da subseção 4.2.2 e o markup 

alternativo, conforme FIGURA 41.  

 

FIGURA 41 - PREÇO UNITÁRIO DE VENDA - MEDCAP 
 

 

 
FONTE: A autora (2020). 



122 

Calcula-se o markup-divisor apresentado na equação 22, cujo resultado é de 

33,53%. 

O preço de venda unitário do MEDCAP, com um lucro esperado de 18%, 

atribuindo-se os impostos pertinentes é de R$ 49.152,16. 

A FIGURA 43 traz estas informações apresentadas na tela do modelo 

CPVR. 

Como entrada para o estudo de viabilidade, o valor unitário é considerado 

após a dedução do IPI (15%) e do ICMS (18%), razão pela qual a receita bruta para 

a viabilidade assume o valor de R$ 32.931,95 por unidade de produto. 

Ao término da apuração do preço unitário de venda do MEDCAP, passa-se 

às entradas para a viabilidade econômica da comercialização do MEDCAP.
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FIGURA 42 - MODELO CPVR: CUSTOS E DESPESAS FIXOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 43 - MODELO CPVR: PREÇO UNITÁRIO - MEDCAP 
 

 

  
FONTE: A autora (2020). 
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5.5.3 Viabilidade Econômica Determinística - MEDCAP 

 

A aplicação da viabilidade econômica determinística segue em consonância 

com a subseção 4.2.4. As quantidades de produtos a serem produzidos e vendidos 

em cada um dos cinco anos do horizonte de planejamento são entradas importantes 

para o cálculo da viabilidade econômica determinística do MEDCAP.  

Para este estudo, a quantidade de venda está alinhada à perspectiva da 

análise de mercado realizado pela consultora Bree, mais conservadora, que apontou 

a venda em até dezesseis unidades por ano durante o horizonte de planejamento. O 

estudo de viabilidade realizado para o caso mais conservador permite vislumbrar 

horizontes promissores para quantidades superiores. 

Para tal, estabeleceu-se a quantidade mais provável de venda do MEDCAP 

para cada ano em: 

 8  unidades para o primeiro ano, 

12 unidades para o segundo ano, 

16 unidades para o terceiro ano, 

14 unidades para o quarto ano e 

11 unidades para o quinto ano. 

Vale lembrar que a receita bruta mais provável utiliza o preço de venda 

unitário do MEDCAP sem o IPI (15%) e sem ICMS (18%), cujo valor unitário resulta 

em R$ 32.931,95. 

A taxa mínima de atratividade (TMA) mais provável é de 12% ao ano e a 

taxa de financiamento (TF) mais provável é de 8% ao ano. 

O Investimento inicial foi estimado em R$ 120.000,00, resultado do custo 

unitário do produto multiplicado pela quantidade de venda prevista para o primeiro 

ano.  

Estima-se a aquisição de um equipamento no valor de R$ 20.000,00, para a 

jiga de testes, com depreciação linear em 3 anos e valor residual de R$ 5.000,00. 

Também faz parte do investimento inicial um financiamento de R$ 10.000,00 

à taxa de juros de 8% ao ano e sistema de amortização constante. 

Para esta viabilidade, considera-se a aplicação do IGPM como taxa de 

inflação com 6,24% ao ano. A FIGURA 44 apresenta os dados de entrada para o 

cálculo da viabilidade econômica do MEDCAP no modelo CPVR desenvolvido em 

Excel. 
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FIGURA 44 - MODELO CPVR: ENTRADAS : VIABILIDADE ECONÔMICA - MEDCAP 
 

 

 
FONTE: A autora (2020).
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Os cálculos realizados para obtenção da Receita Bruta, Custos Operacionais 

e Despesas Operacionais com inflação estão representados na TABELA 10: 

 

TABELA 10 - CÁLCULOS DRE DETERMINÍSTICO - MEDCAP 
 

Anos 

Custo 
unitário  

do  
produto 

Preço 
 unitário 

de 
 venda  

Despesas  
por 

 produto 
Inflação 

Venda 
(un.) 

Receita Bruta 
Custos  

Operacionais 
Despesas  

Gerais 

1 15.180,61 
32.931,9

5 
1.300,00 6,24% 8 

(32.931,95*8)* 
(1+6,24%)^1 

(15.180,61*8)* 
(1+6,24%)^1 

(1.300,00*8)* 
(1+6,24%)^1 

2 15.180,61 
32.931,9

5 
1.300,00 6,24% 12 

(32.931,95*12)* 
(1+6,24%)^2 

(15.180,61*12)* 
(1+6,24%)^2 

(1.300,00*12)* 
(1+6,24%)^2 

3 15.180,61 
32.931,9

5 
1.300,00 6,24% 16 

(32.931,95*16)* 
(1+6,24%)^3 

(15.180,61*16)* 
(1+6,24%)^3 

(1.300,00*16)* 
(1+6,24%)^3 

4 15.180,61 
32.931,9

5 
1.300,00 6,24% 14 

(32.931,95*14)* 
(1+6,24%)^4 

(15.180,61*14)* 
(1+6,24%)^4 

(1.300,00*14)* 
(1+6,24%)^4 

5 15.180,61 
32.931,9

5 
1.300,00 6,24% 11 

(32.931,95*11)* 
(1+6,24%)^5 

(15.180,61*11)* 
(1+6,24%)^5 

(1.300,00*11)* 
(1+6,24%)^5 

 
FONTE: A autora (2020). 

 
Com apoio nas entradas, pode-se elaborar o demonstrativo do resultado do 

exercício e fluxo de caixa, que se observa na FIGURA 45. 

 

FIGURA 45 - DRE/FLUXO DE CAIXA DETERMINÍSTICO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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Com as entradas estabelecidas, chega-se aos valores apresentados na 

TABELA 11, resultando nos indicadores da viabilidade econômica determinística 

para o MEDCAP como produto comercial. A análise dos resultados obtidos é feita na 

seção 5.6. 

 
TABELA 11 - VIABILIDADE ECONÔMICA DETERMINÍSTICA - MEDCAP 

 

HORIZONTE DE PLANEJAMENTO (anos) = 5  

TMA  = 12% 

INFLAÇÃO  = 6,24% 

VPL  = R$ 304.158,77 

TIR  = 68,63% 
PAYBACK SIMPLES (anos) = 1,63 

PAYBACK DESCONTADO (anos) = 1,88 
IBC = 3,03 
RENTABILIDADE  = 39,78% 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

5.5.4 Viabilidade Probabilística e Riscos Econômicos - MEDCAP 

 

Em conformidade com a subseção 4.2.5, seguem-se, então, as entradas 

para os cálculos da viabilidade probabilística e a análise de riscos, cuja ocorrência 

pode impactar a comercialização do MEDCAP, pois propõe restrições ao mercado. 

Nesta parte do estudo é aplicado o método de Monte Carlo e, para tal, 

atribuem-se valores máximos e mínimos para as grandezas: quantidade de venda, 

taxa mínima de atratividade e taxa de juros. Os valores atribuídos se encontram na 

TABELA 12. 

. 

TABELA 12 - PREVISÃO DE VENDAS - MÁXIMO E MÍNIMO - MEDCAP 
 

Quantidade de Vendas 

Ano Mais 
Provável 

Mínima Máxima 

1 8 6 9 

2 12 10 14 

3 16 15 18 

4 14 12 15 

5 11 9 13 

TMA (% aa) 12% 10% 13% 

TF (% aa)  8% 6% 10% 
 

FONTE: A autora (2020). 
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A partir destas informações, obtêm-se por multiplicação os valores das 

receitas brutas, custos operacionais e despesas operacionais mínimas e máximas 

para cada ano. As entradas para a viabilidade probabilística se encontram na 

FIGURA 46. 

Calcula-se, então, a média e o desvio padrão para as receitas, mais 

provável, mínima e máxima, resultando um valor de média e desvio padrão para 

cada ano; o mesmo ocorrendo com os custos e despesas para cada ano.  

Para a TMA e TF, mais provável, mínima e máxima calcula-se a média e o 

desvio padrão. 

De posse das médias e desvios padrão das receitas, custos e despesas 

para cada ano, da TMA e TF, realiza-se a simulação de inúmeras possibilidades e 

esta pesquisa considera: 

 

 Amostra com 400 iterações para cada ano de receitas; 

 Amostra com 400 iterações para cada ano de custos, 

 Amostra com 400 iterações para cada ano de despesas; 

 Amostra com 400 iterações para a TMA; 

 Amostra com 400 iterações para a TF. 

 

A fórmula utilizada em cada simulação é 

INV.NORM.N(ALEATÓRIO();média;desviopadrão), tendo-se como curva de 

probabilidade, a distribuição normal, como explanado na seção de Métodos.
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FIGURA 46 - MODELO CPVR: ENTRADAS PARA RISCOS ECONÔMICOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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A TABELA 13 apresenta os resultados obtidos a partir da fórmula 

INV.NORM.N(ALEATÓRIO();média;desviopadrão), para as simulações. Vale reforçar 

que ao total ocorrem 6.800 iterações para receita, custos operacionais, despesas 

operacionais, taxa mínima de atratividade e taxa de financiamento nos cinco anos do 

horizonte de planejamento. A cada nova simulação (“F9” no Excel), outros resultados 

ocorrem. 

Ao término das simulações, calcula-se a média, o desvio padrão e os valores 

do risco para cada ano considerando os níveis de confiança de 95% (desvio padrão 

multiplicado por -1,65) e 99% (desvio padrão multiplicado por -2,33) para a receita 

bruta, custos operacionais e despesas operacionais. O investidor pode optar, ou 

não, na verificação e influência destes riscos no resultado, ficando ao seu critério. 

 
TABELA 13 - RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS, TMA E TF PROJETADAS - MEDCAP 

           
                                                                  RECEITA BRUTA                                (continua) 

SIMULAÇÕES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
1 R$ 229.557,89 R$ 451.037,42 R$ 592.203,74 R$ 450.546,32  R$ 404.871,99 

2 R$ 241.494,13 R$ 502.186,01 R$ 630.562,13 R$ 469.641,89  R$ 405.538,30 

3 R$ 183.423,63 R$ 350.220,97 R$ 523.087,45 R$ 427.985,78  R$ 295.599,30 

... ... ... ... ... ... 
400 R$ 189.952,18 R$ 431.204,29 R$ 497.067,43 R$ 423.712,43 R$ 329.859,97 

MÉDIA 
PROJETADA R$ 250.298,32 R$ 395.078,16 R$ 537.026,28 R$ 450.065,17 R$ 362.386,24 

DESVIO PADRÃO 47.647,86 68.064,37 50.397,56 53.251,94 68.941,57 

VaR (95%) -R$ 78.618,96 -R$112.306,22 -R$ 83.155,98 -R$ 87.865,70 -R$113.753,59 

VaR (99%) -R$111.019,51 -R$158.589,99 -R$117.426,32 -R$124.077,02 -R$160.633,86 

 CUSTOS OPERACIONAIS 
  ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 -R$ 89770,00 -R$ 188981,40 -R$ 190773,0311 -R$ 212110,91 -R$ 168425,65 

2 -R$ 178104,50  -R$ 167923,90 -R$ 232431,1424 -R$ 214288,24 -R$ 173912,22 

3 -R$ 116174,00  -R$ 168263,62 -R$ 289545,6138 -R$ 208591,96 -R$ 165585,40 

... ... ... ... ... ... 

400 -R$ 124521,24 -R$ 186952,83 -R$ 224666,8009 -R$ 188125,94 -R$ 175488,26 
MÉDIA 

PROJETADA 
-R$117.587,07 -R$181.572,20 -R$248.772,26 -R$206.232,03 -R$168.379,20 

DESVIO PADRÃO 22.766,34 30.826,70 22.699,05 21.701,56 29.121,37 

VaR (95%) -R$ 37.564,47 -R$ 50.864,05 -R$ 37.453,43 -R$ 35.807,57 -R$ 48.050,26 

VaR (99%) -R$ 53.045,58 -R$ 71.826,21 -R$ 52.888,78 -R$ 50.564,62 -R$ 67.852,79 

 DESPESAS OPERACIONAIS 

  ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 
1 -R$ 12359,47 -R$ 11354,33 -R$ 19056,85874 -R$ 18448,25 -R$ 13362,34 

2 -R$ 13325,62 -R$ 11939,36 -R$ 19903,33438 -R$ 20508,85 -R$ 17033,58 

... ... ... ... ... ... 
400 - R$ 12625,81 - R$ 19972,62 - R$ 22444,56251 - R$ 18796,83 - R$17482,52 

MÉDIA 
PROJETADA 

-R$ 9.920,47 -R$15.557,12 -R$ 21.249,14 -R$ 17.835,81 -R$ 14.318,08 

DESVIO PADRÃO 1.897,95 2.592,78 1.864,35 2.063,68 2.757,90 

VaR (95%) -R$ 3.131,62 -R$ 4.278,09 -R$ 3.076,18 -R$ 3.405,07 -R$ 4.550,53 

VaR (99%) -R$ 4.422,23 -R$ 6.041,19 -R$ 4.343,94 -R$ 4.808,37 -R$ 6.425,90 
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TABELA 13 - RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS, TMA E TF PROJETADAS- MEDCAP (conclusão)   

TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA)  

1 10,91% 

2 14,20% 

3 13,82% 

... ... 

400 12,74% 
MÉDIA 

PROJETADA 11,67% 

DESVIO PADRÃO 1,57% 
TAXA DE FINANCIAMENTO (TF) 

1 10,61% 

2 11,98% 

3 6,06% 

...  
400 7,60% 

MÉDIA 
PROJETADA 8,02% 

DESVIO PADRÃO 1,95% 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

Aplica-se a taxa de inflação sobre as médias obtidas para receitas, custos e 

despesas; então, se preenche o demonstrativo do resultado do exercício obtendo o 

fluxo de caixa, ilustrado pela FIGURA 47. Os valores para as receitas podem ser 

observados na FIGURA 48, os de custos na FIGURA 49 e as despesas na FIGURA 

50 em detalhes. 

 
FIGURA 47 - MODELO CPVR: FLUXO DE CAIXA PROJETADO - MEDCAP 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 48 - MODELO CPVR: RECEITAS PROJETADAS COM INFLAÇÃO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 49 - MODELO CPVR: CUSTOS PROJETADOS COM INFLAÇÃO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 50 - MODELO CPVR: DESPESAS PROJETADAS COM INFLAÇÃO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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O número de simulações é definido a partir da estabilidade da média e do 

desvio padrão das variáveis estocásticas. 

Para as receitas durante os cinco anos do horizonte de planejamento a 

estabilidade ocorre entre 200 e 260 iterações, como pode ser vista na FIGURA 51.  

 

FIGURA 51 - ESTABILIDADE PARA RECEITAS BRUTAS - MEDCAP 
 

 

FONTE: A autora (2020). 

 

A estabilidade da média e desvio padrão para os custos nos cinco anos do 

horizonte de planejamento pode ser visualizada na FIGURA 52, onde se observa 

sua ocorrência entre 280 e 380 iterações. 
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FIGURA 52 - ESTABILIDADE PARA CUSTOS OPERACIONAIS - MEDCAP 
 

 

 

FONTE: A autora (2020). 

 

Já para as despesas a estabilidade da média e desvio padrão ocorre nos 

cinco anos do horizonte de planejamento entre 240 e 380 iterações, como mostra a 

FIGURA 53. 

Preservando as estabilidades apresentadas, o Modelo CPVR considerou 

400 iterações para cada uma das variáveis receitas, custos e despesas por ano do 

horizonte de planejamento. 
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FIGURA 53 - ESTABILIDADE PARA DESPESAS OPERACIONAIS - MEDCAP 
 

 

 

FONTE: A autora (2020). 

 

Na situação projetada, os indicadores da viabilidade econômica 

probabilística para o MEDCAP podem ser visualizados na TABELA 14, cuja análise 

é detalhada na seção 5.6. 

 

TABELA 14 - VIABILIDADE ECONÔMICA PROBABILÍSTICA - MEDCAP 
 

HORIZONTE DE PLANEJAMENTO (anos) = 5  

TMA  = 11,67% 

INFLAÇÃO  = 6,24% 

VPL  = R$ 302.956,22 

TIR  = 67,24% 
PAYBACK SIMPLES (anos) = 1,68 

PAYBACK DESCONTADO (anos) = 1,92 
IBC = 3,02 
RENTABILIDADE  = 39,29% 

 
FONTE: A autora (2020). 
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5.5.5 Simulação dos Riscos Econômicos - MEDCAP 

 

A aplicação de riscos econômicos sempre significa uma perda, cujo impacto 

o investidor quer verificar. Desta forma, para avaliar os riscos do negócio, supõe-se 

a ocorrência de instabilidade no mercado, sendo necessária a avaliação da pior 

receita sobre os três primeiros anos com nível de confiança de 95%. Isto significa 

dizer que há 95% de possibilidade de que a perda do valor da receita não seja 

superior ao VaR (95%) calculado para os anos sujeitos à instabilidade. O 

demonstrativo do resultado do exercício considerando a aplicação do VaR (95%) em 

três anos da receita e o fluxo de caixa é apresentado na FIGURA 54. 

 

FIGURA 54 - DRE PROBABILÍSTICO COM VaR (95%) RECEITA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

A FIGURA 55 apresenta a tela do Modelo CPVR com as entradas para esta 

nova simulação onde se encontram os percentuais de 95% aplicados à receita bruta 

em três anos do horizonte de planejamento. 
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Na FIGURA 56 é apresentada a tela do Modelo CPVR com as 400 iterações 

para a simulação com VaR(95%) com inflação, cujos valores são -R$ 87.025,22; -R$ 

129.733,61 e -R$ 94.734,11 respectivamente para os três anos da receita. 

Após a realização dos cálculos para obtenção dos indicadores, os resultados 

podem ser vistos na TABELA 15. 

 A análise dos indicadores é tratada na seção 5.6. 

 

TABELA 15 - INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICA VaR (95%) NA RECEITA - MEDCAP 
 

HORIZONTE DE PLANEJAMENTO (anos) = 5  

TMA  = 11,60% 

INFLAÇÃO  = 6,24% 

VPL  = R$ 155.909,65 

TIR  = 37,19% 
PAYBACK SIMPLES (anos) = 2,78 

PAYBACK DESCONTADO (anos) = 3,17 
IBC = 2,04 
RENTABILIDADE  = 28,70% 

 
FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 55 - MODELO CPVR: ENTRADAS VaR (95%) EM TRÊS ANOS DA RECEITA BRUTA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 56 - MODELO CPVR: RECEITAS COM VaR  (95%) EM TRÊS ANOS DA RECEITA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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Uma segunda possibilidade é que o aumento da cotação do dólar no 

mercado possa afetar os custos da matéria prima e consequentemente os custos 

operacionais.  

Para supor o impacto dessa condição, faz-se uma simulação com grau de 

confiança de 99% para os cinco anos. Isto equivale dizer que há 99% de 

possibilidade de que o aumento do custo não seja superior ao VaR(99%) calculado. 

 O demonstrativo do resultado do exercício e fluxo de caixa considerando a 

aplicação do VaR (99%) em cinco anos aos custos são apresentados na FIGURA 

57. 

 

FIGURA 57 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO VaR (99%) CUSTOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

A FIGURA 58 apresenta as entradas para a condição de VaR(99%)  sobre 

os custos para cada ano do horizonte de planejamento..  

A FIGURA 59 apresenta as 400 simulações de custos e a aplicação do VaR 

(99%) com inflação, que assume os valores de -R$ 60.009,60; -R$76.726,36; -R$ 

63.454,01; -R$ 71.762,37 e -R$ 95.575,25 para cada ano respectivamente. 
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Como resultado, a TABELA 16 apresenta os indicadores da viabilidade. 

 
TABELA 16 - INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICA VaR (99%) CUSTOS - MEDCAP 

 

HORIZONTE DE PLANEJAMENTO (anos) = 5  

TMA  = 11,73% 

INFLAÇÃO  = 6,24% 

VPL  = R$ 136.879,93 

TIR  = 39,16% 
PAYBACK SIMPLES (anos) = 2,35 

PAYBACK DESCONTADO (anos) = 2,67 
IBC = 1,91 
RENTABILIDADE  = 27,20% 

 
FONTE: A autora (2020). 

 

Os indicadores obtidos pelos cálculos da viabilidade econômica 

determinística (mais provável), pelos cálculos da viabilidade econômica 

probabilística (projetados) e a aplicação dos valores em risco são analisados 

criticamente na seção 5.6. 
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FIGURA 58 - MODELO CPVR: ENTRADAS VaR (99%) NOS CUSTOS EM CINCO ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 59 - MODELO CPVR: CUSTOS OPERACIONAIS COM VaR  (99%) EM CINCO ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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5.5.6 Simulações adicionais para viabilidade econômica 

 

Para confirmar a viabilidade de um produto é importante realizar uma série 

de situações com o propósito de examinar o resultado obtido em cada uma delas. 

Assim, a análise dos resultados aponta em quais situações a 

comercialização do produto é viável, quais devem ser analisadas com maior 

criticidade e aquelas nas quais o investimento deixa de ser economicamente viável. 

A situação referencial ou base line considerada nesta pesquisa são os 

valores apresentados anteriormente nas subseções 5.5.1 a 5.5.5. 

As figuras a seguir trazem além da base line, cinco situações de produção e 

venda com os resultados respectivos, cujas análises e comparações são realizadas 

na seção 5.6. 

A FIGURA 60 representa os valores de base line ou referenciais.  

A primeira situação, FIGURA 61, propõe a redução na venda de 

equipamentos de 61 para 51 unidades distribuídas nos cinco anos do horizonte de 

planejamento. Também se aplicam valores em risco nas receitas VaR(95%) no 

segundo ano e VaR(99%) no quinto ano; nos custos se aplicam o VaR(99%) no 

primeiro ano, VaR(95%) no quarto ano e nas despesas o VaR(95%) no terceiro ano. 

A segunda situação, FIGURA 62, propõe o aumento no valor do custo 

unitário do produto em 20%, isto é, o custo unitário de R$ 15.180,61 eleva-se para 

R$ 18.216,73. Neste caso, os valores em riscos aplicados nas receitas são 

VaR(99%) no primeiro ano e no terceiro ano e VaR(95%) nos demais anos; nos 

custos VaR(95%) no segundo ano e VaR(99%) no quarto ano e nas despesas 

VaR(99%) no terceiro ano. 

A terceira situação, FIGURA 63, prevê redução no valor do lucro esperado 

na venda de 18% para 12%. O valor em risco se aplica sobre os custos com 

VaR(95%) no primeiro, terceiro e quinto anos e nas despesas Var(99%) nos cinco 

anos.  

Já a quarta situação, FIGURA 64, simula a redução na venda dos 

equipamentos de 61 para 14 unidades distribuídas nos cinco anos do horizonte de 

planejamento e a redução no valor do investimento inicial de R$ 150.000,00 para R$ 

100.000,00, sem aplicação de valores em risco. 
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A quinta e última situação, FIGURA 65, traz a redução radical nas vendas de 

equipamentos de 61 para 17 unidades distribuídas nos cinco anos do horizonte de 

planejamento, sem aplicação de valores em risco. 
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FIGURA 60 - BASE LINE OU VALORES REFERENCIAIS 
 

 
 

FONTE: A autora (2021). 
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FIGURA 61 - PRIMEIRA SIMULAÇÃO: REDUÇÃO NAS VENDAS E APLICAÇÃO DO VaR 
 

 
 

FONTE: A autora (2021). 
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FIGURA 62 - SEGUNDA SIMULAÇÃO: AUMENTO DO CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO (20%) E APLICAÇÃO DO VaR 
 

 
 

FONTE: A autora (2021). 
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FIGURA 63 - TERCEIRA SIMULAÇÃO: REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE LUCRO ESPERADO DE VENDA 
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FONTE: A autora (2021). 
FIGURA 64 - QUARTA SIMULAÇÃO: REDUÇÃO NAS VENDAS E NO INVESTIMENTO INICIAL 
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FONTE: A autora (2021). 
FIGURA 65 - QUINTA SIMULAÇÃO: REDUÇÃO NAS VENDAS 

 

 
 

FONTE: A autora (2021).
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5.6 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Após a apresentação dos resultados na seção 5.5, aqui seguem as análises 

que indicarão a viabilidade ou não do equipamento MEDCAP como produto a ser 

fabricado. 

 

5.6.1 Análise dos Custos – MEDCAP 

 

Inicia-se a análise dos resultados considerando a distribuição dos custos 

envolvidos na formação do custo unitário do produto, como representada na 

FIGURA 66. 

 

FIGURA 66 - MODELO CPVR: FORMAÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

Com as premissas consideradas no estudo de aplicação, a forma mais 

eficiente de reduzir o custo unitário do produto é atuar na redução dos custos das 

partes e peças ou matéria prima (57,35%), na sequência trabalhar na redução da 

mão de obra indireta (27,52%), na mão de obra direta (8,71%) e finalmente nos 

custos fixos (6,42%). 

O preço unitário de venda em cuja composição se destaca os impostos 

(48%) importa selecionar fabricantes em locais onde as alíquotas ofereçam os 

menores valores.  

A redução do custo unitário do produto também influi diretamente no preço 

unitário de venda.  
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Para aumentar ou reduzir o preço de venda, pode-se variar também o 

percentual do lucro esperado na venda (18%). 

A composição do preço de venda pode ser visto na FIGURA 67.  

 

FIGURA 67 - MODELO CPVR: FORMAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DE VENDA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

5.6.2 Análise da Viabilidade – MEDCAP 

 

Para analisar a viabilidade econômica determinística do produto, verificam-

se os indicadores à luz da fundamentação teórica e do método. 

Os indicadores com as entradas mais prováveis indicam que a 

comercialização do MEDCAP, nas quantidades propostas (8 unidades,12 

unidades,16 unidades,14 unidades e 11 unidades), representa um negócio lucrativo 

para qualquer empresa com capacidade técnica para produzi-lo. 
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Com as premissas: horizonte de planejamento de 5 anos, TMA de 12% ao 

ano, taxa de inflação de 6,24% ao ano e com investimento inicial de R$ 120 000,00 

em espécie, R$ 20.000,00 para a aquisição de equipamento e R$ 10.000,00 obtidos 

por financiamento, a FIGURA 68 traz a análise para os dados de entrada, onde 

todos os indicadores considerados indicam a viabilidade do investimento no 

MEDCAP. Comprova a viabilidade, o valor do VPL de R$ 304.158,77 ser superior a 

zero, a TIR de 68,63% ser superior a TMA de 12%, o payback descontado ocorrer 

em 1,88 anos dentro do horizonte de planejamento de 5 anos, o IBC de 3,03 ser 

superior a um e a rentabilidade de 39,78% ser positiva. 

 

FIGURA 68 - MODELO CPVR: ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DETERMINÍSTICA - 
MEDCAP 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 

Para a avaliação da viabilidade probabilística, verificam-se as entradas 

projetadas e para tal as quantidades máxima e mínima de venda calculando-se os 

valores máximos e mínimos das receitas, dos custos, das despesas.  

A projeção de 400 iterações para cada uma destas variáveis permite calcular 

a média e desvio padrão resultante ao final das projeções. A projeção de 400 



158 

iterações para TMA e TF, permite o cálculo da média e desvio padrão ao final das 

iterações. 

Neste caso, as premissas são: horizonte de planejamento de 5 anos, TMA 

resultando em 11,67% ao ano, taxa de inflação de 6,24% ao ano. O investimento 

inicial é de R$ 150.000,00, composto por R$ 120 000,00 em espécie, R$ 20.000,00 

para a aquisição de equipamento e R$ 10.000,00 por financiamento. 

As receitas, custos e despesas médias obtidas após 400 iterações, oferecem 

novos indicadores e sua análise se encontra apresentada na FIGURA 69. 

Observa-se que o valor do VPL de R$ 302.956,22 é superior a zero, a TIR 

de 67,24% é superior a TMA de 11,67%, o payback descontado ocorre em 1,92 

anos dentro do horizonte de planejamento de 5 anos, o IBC de 3,02 é superior a um 

e a rentabilidade de 39,29% é positiva. 

Verifica-se que a comercialização do MEDCAP se mantém promissora para 

o investidor apresentando pouca variação em relação aos indicadores resultantes da 

viabilidade econômica determinística. 

 

FIGURA 69 - MODELO CPVR: ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA, PROBABILÍSTICA - 
MEDCAP 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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Para as situações, determinística e probabilística, os gráficos dos VPL x 

TMA, para a obtenção da TIR, podem ser vistos na FIGURA 70. Os valores obtidos 

para a TIR são muito próximos entre si e superiores a TMA.  

O payback se observa na FIGURA 71 para as duas situações, determinística 

e probabilística, com retorno do investimento inferior a 2 anos. 

 A viabilidade econômica probabilística possibilita o cálculo da probabilidade 

do negócio ser inviável, que ocorre quando o VPL resulta em valor inferior a zero, 

como ilustra a FIGURA 72. Observa-se que a probabilidade do VPL ser negativo é 

praticamente nula.  

A viabilidade econômica probabilística permite também verificar a 

probabilidade de se obter o VPL entre dois valores quaisquer, como por exemplo, 

VPL entre R$ 302.956,2 e R$ 605.912,44 resultando em 50% de probabilidade, pela 

distribuição normal, FIGURA 72. 
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FIGURA 70 - MODELO CPVR: TAXA INTERNA DE RETORNO DETERMINÍSTICA E PROBABILÍSTICA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 71 - MODELO CPVR: PAYBACK DETERMINÍSTICO E PROBABILÍSTICO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 



162 

FIGURA 72 - MODELO CPVR: ANÁLISE DO VPL PROBABILÍSTICO - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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5.6.3 Análise da simulação dos Riscos - MEDCAP 

 

A primeira situação de risco econômico avaliada para o MEDCAP foi a 

aplicação do VaR(95%) com inflação no valor de -R$ 87.025,22 para o primeiro ano, 

-R$ 129.733,61 para o segundo ano e -R$ 94,734,11 para o terceiro ano sobre a 

receita bruta, calculados conforme o método. 

 A FIGURA 73 apresenta os indicadores e a análise aponta que, houve 

redução no valor dos indicadores como VPL de R$ 155.909,65 maior que zero, TIR 

de 37,19% maior que a TMA de 11,60%, payback descontado de 3,17 anos dentro 

do horizonte de planejamento de 5 anos, o IBC de 2,04 maior do que um e a 

rentabilidade de 28,70% maior que zero e o negócio se mantém viável. 

 

FIGURA 73 - MODELO CPVR: ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA, VaR(95%) NA RECEITA 
EM 3 ANOS - MEDCAP 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
 

Observa-se na FIGURA 74 que a TIR, 37,2% se aproximou mais do valor da 

TMA, 11,60%, entretanto, se manteve maior, viabilizando o negócio mesmo com a 

incidência do VaR(95%). O payback do investimento, FIGURA 75, também sofreu o 
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impacto da redução das receitas pela aplicação do VaR(95%) e o retorno do 

investimento passou a ocorrer do terceiro para o quarto ano, mas inferior ao 

horizonte de planejamento.  

Com a aplicação do VaR(95%) nas receitas dos três primeiros anos, é 

possível conhecer qual a probabilidade do negócio ser inviável, isto é, o VPL ser 

inferior a zero e esta probabilidade é de 1,71% , como mostra a FIGURA 76. 

Também é possível verificar a probabilidade de se obter o VPL entre dois 

valores quaisquer, como por exemplo, VPL entre R$ 155.909,65 e R$ 311.819,31 

resultando em 48,29% de probabilidade, pela distribuição normal, FIGURA 76. 
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FIGURA 74 - MODELO CPVR: TAXA INTERNA DE RETORNO COM VaR(95%) NA RECEITA EM 3 ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 75 - MODELO CPVR: PAYBACK COM VaR(95%) NA RECEITA EM 3 ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 76 - MODELO CPVR: VPL COM VaR(95%) NA RECEITA EM 3 ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020).
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Outra situação de risco que se propôs para o MEDCAP foi a aplicação do 

VaR(99%) com inflação aos custos nos valores –R$ 60.009,60, -R$ 76.726,36, -R$ 

63.454,01, -R$ 71.762,37, -R$ 95.575,25 para os cinco anos respectivamente, 

calculados conforme o método. 

Esta simulação de riscos resultou nos indicadores, contidos na FIGURA 77, 

cuja análise aponta a redução no valor dos indicadores como VPL de R$ 136.879,93 

maior que zero, TIR de 39,16% maior que a TMA de 11,73%, payback descontado 

de 2,67 anos dentro do horizonte de planejamento de 5 anos, o IBC de 1,91 maior 

do que um e a rentabilidade de 27,20% maior que zero, mantendo a viabilidade do 

negócio. 

 

FIGURA 77 - MODELO CPVR: ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA, VaR(99%) NOS 
CUSTOS EM 5 ANOS - MEDCAP 

 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
 

Observa-se na FIGURA 78 que a TIR, 39,16% se aproximou mais do valor 

da TMA, 11,73%, entretanto, se manteve maior, viabilizando o negócio mesmo com 

a incidência do VaR(99%). O payback descontado do investimento, FIGURA 79, 

também sofreu o impacto da redução dos custos pela aplicação do VaR(99%) e o 
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retorno do investimento passou a ocorrer do segundo para o terceiro ano, inferior ao 

horizonte de planejamento. 

Com a aplicação do VaR(99%) aos custos nos cinco anos, a análise do VPL, 

FIGURA 80, permite afirmar que existe uma probabilidade de 2,91% do negócio ser 

inviável, ou seja, do VPL ser inferior a zero. 

Também é possível verificar a probabilidade de se obter o VPL entre dois 

valores quaisquer, como por exemplo, VPL entre R$ 136.879,93 e R$ 273.759,86 

resultando em 47,09% de probabilidade, pela distribuição normal. 
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FIGURA 78 - MODELO CPVR: TAXA INTERNA DE RETORNO COM VaR(99%) NOS CUSTOS EM 5 ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 79 - MODELO CPVR: PAYBACK COM VaR(99%) NOS CUSTOS EM 5 ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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FIGURA 80 - MODELO CPVR: VPL COM VaR(99%) NOS CUSTOS EM 5 ANOS - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 
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5.6.4 Análise das simulações adicionais para viabilidade econômica 

 

As cinco situações simuladas na subseção 5.5.6, podem ser analisadas 

quanto aos indicadores de viabilidade e comparadas à base line. 

A primeira situação sinaliza a redução na quantidade de venda de 61 

para 51 unidades de produtos, mantendo-se as demais entradas. Nesta 

ocorrência supôs-se a redução na procura do equipamento pelo mercado. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

determinísticas da base line com a primeira situação, resulta: 

 VPL com redução de R$ 304.158,77 para R$ 228.434,49, mas permanece 

maior que zero. 

 TIR com redução de 68,63% para 55,68% mas permanece superior a TMA 

de 12%. 

 Payback descontado aumenta de 1,88 para 2,2 anos, mas se mantém 

inferior ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC com redução de 3,03 para 2,52, mas permanece maior do que um. 

 Rentabilidade reduz de 39,78% para 34,77%, mas, superior a zero. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

probabilísticas da base line com a primeira situação, resulta: 

 VPL com redução de R$ 302.956,22 para R$ 216.049,87, mas permanece 

maior que zero. 

 TIR com redução de 67,24% para 53,99% mas permanece superior a TMA 

de 11,59%. 

 Payback descontado aumenta de 1,92 para 2,20 anos, mas se mantém 

inferior ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC com redução de 3,02 para 2,44, mas permanece maior do que um. 

 Rentabilidade reduz de 39,29% para 33,38%, mas, superior a zero. 

Sobre a viabilidade probabilística é possível aplicar o valor em risco VaR, 

segundo o critério do investidor. Nesta primeira situação o VaR aplicado às 

receitas foi VaR(95%) no segundo ano e VaR(99%) no quinto ano; nos custos foi 

VaR(99%) no primeiro ano, VaR(95%)  no quarto ano e nas despesas foi 

VaR(95%) no terceiro ano. Neste caso, a comparação ocorre com a viabilidade 

econômica probabilística, sobre a qual se aplicou o VaR. 



174 

 VPL apresenta redução de R$ 216.049,87 para R$ 46.932,31, mas 

permanece maior que zero. 

 TIR apresenta redução de 53,99% para 22,25% mas permanece superior a 

TMA de 11,70% 

 Payback descontado aumenta de 2,2 para 3,31 anos, mas se mantém 

inferior ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 2,44 para 1,34, mas permanece maior do que um. 

 Rentabilidade reduz de 33,38% para 17,58%, mas, superior a zero. 

A redução nas vendas do MEDCAP de 61 para 51 equipamentos sinaliza 

a viabilidade determinística e probabilística do negócio, mesmo com alteração 

nos indicadores. Para a primeira situação simulada, o negócio permanece viável 

também após a aplicação do VaR. 

 A segunda situação prevê um aumento de 20% no custo unitário do 

produto de R$15.180,61 para R$ 18.276,73 que pode ocorrer com o aumento no 

valor da matéria prima, mão de obra, custos e despesas de produção. Como 

reflexo deste acréscimo, o preço de venda (sem IPI e ICMS) se eleva de R$ 

32.931,95 para R$ 38.998,80 com as quantidades de venda da base line 

mantidas. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

determinísticas da base line com a segunda situação, resulta: 

 VPL apresenta aumento de R$ 304.158,77 para R$ 388.627,81, 

permanecendo maior que zero. 

 TIR apresenta aumento de 68,63% para 81,40%, superior a TMA de 12%. 

 Payback descontado diminui de 1,88 para 1,63 anos, mantendo-se inferior 

ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC aumenta de 3,03 para 3,59, permanece maior do que um. 

 Rentabilidade aumenta de 39,78% para 44,63%, superior a zero. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

probabilísticas da base line com a segunda situação, resulta: 

 VPL apresenta aumento de R$ 302.956,22 para R$ 386.615,32, permanece 

maior que zero. 

 TIR apresenta aumento de 67,24% para 79,95% permanece superior a TMA 

de 11,66%. 
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 Payback descontado diminui de 1,92 para 1,47 anos, mantendo-se inferior 

ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC aumenta de 3,02 para 3,6 e permanece maior do que um. 

 Rentabilidade aumenta de 39,29% para 44,08%, superior a zero. 

Para a segunda situação tanto a viabilidade econômica determinística 

quanto a probabilística são bastante favoráveis à comercialização do MEDCAP. 

Neste caso, o aumento no preço de venda do produto foi repassado ao 

comprador, o que explica os resultados positivos expressivos. 

 A aplicação dos valores em risco para a segunda situação ocorre nas 

receitas com VaR(99%) no primeiro ano e no terceiro ano e VaR(95%) nos 

demais anos; nos custos VaR(95%) no segundo ano e VaR(99%) no quarto ano 

e nas despesas VaR(99%) no terceiro ano, como representado na FIGURA 62. 

Os indicadores resultantes são comparados à viabilidade econômica 

probabilística antes da aplicação do VaR. 

 VPL apresenta redução de $ 386.615,32 para R$ 10.491,46, mas 

permanece maior que zero. 

 TIR diminui de 79,95% para 14% permanecendo ligeiramente superior a 

TMA de 11,67%. 

 Payback descontado aumenta de 1,47 para 4,61 anos, ocorrendo 

praticamente no último ano do horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC diminui de 3,6 para 1,1 permanecendo muito próximo de um. 

 Rentabilidade diminui de 44,08% para 13,19%, superior a zero. 

Para os indicadores após a aplicação do VaR com VPL de R$ 10.491,46, 

payback de 4,61 anos e TIR de 14% muito próxima a TMA de 11,67%, 

recomenda-se, ao investidor, uma análise crítica quanto ao negócio, devido ao 

baixo retorno financeiro apontado pelo VPL e pelo fato deste retorno ocorrer 

somente no quinto ano do horizonte de planejamento. 

A terceira situação simula a redução do lucro esperado na venda de 18% 

para 12% que pode ocorrer como resposta à instabilidade de mercado. Desta 

maneira, o preço de venda do produto (sem IPI e ICMS) reduz de R$ 32.931,95 

para R$ 25.907,38. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

determinísticas da base line com a terceira situação, resulta: 
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 VPL apresenta redução de R$ 304.158,77 para R$ 86.121,14, permanecendo 

maior que zero. 

 TIR apresenta redução de 68,63% para 30,91%, superior a TMA de 12%. 

 Payback descontado aumenta de 1,88 para 3,06 anos, mantendo-se inferior 

ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 3,03 para 1,6, permanece maior do que um. 

 Rentabilidade reduz de 39,78% para 22,54%, superior a zero. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

probabilísticas da base line com a terceira situação, resulta: 

 VPL apresenta redução de R$ 302.956,22 para R$ 82.998,14, 

permanecendo maior que zero. 

 TIR apresenta redução de 67,24% para 29,93% permanece superior a TMA 

de 11,68%. 

 Payback descontado aumenta de 1,92 para 3,1 anos, mantendo-se inferior 

ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 3,02 para 1,6, mas permanece maior do que um. 

 Rentabilidade diminui de 39,29% para 21,96%, mantendo-se superior a zero. 

Com indicadores expressivamente mais modestos que os da base line, o 

negócio pode ser viável ao investidor. 

Sobre a viabilidade econômica probabilística, aplicam-se os valores em 

risco sobre os custos com VaR(95%) no primeiro, terceiro e quinto anos e sobre 

as despesas de VaR(99%) nos cinco anos, como ilustrados na FIGURA 63. Os 

indicadores resultantes são comparados à viabilidade econômica probabilística 

antes da aplicação do VaR. 

 VPL apresenta redução de R$ 82.998,14 para -R$ 3.505,94, tornando-se 

menor do que zero. 

 TIR apresenta redução de 29,93% para 10,86% resultando inferior a TMA de 

11,72%. 

 Payback descontado aumenta de 3,1 para 5,1 anos, sendo superior ao 

término do horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 1,6 para 0, deixando de ser maior do que um. 

 Rentabilidade diminui de 21,96% para 11,19%, ainda superior a zero. 
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Para a terceira situação, após a aplicação dos riscos, os resultados 

indicam a inviabilidade do investimento, já que o VPL resulta em -R$ 3.505,94 

com payback superior a cinco anos e TIR de 10,86%, inferior a TMA de 11,72%. 

Neste caso, é interessante ao investidor se direcionar a outro negócio ou 

aplicação financeira. 

A quarta situação representada pela FIGURA 64, simula a redução nas 

vendas de 61 para 14 equipamentos, reduzindo também o valor do investimento 

inicial de R$ 150.000,00 para R$ 100.000,00 mantendo-se as demais entradas. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

determinísticas da base line com a quarta situação, resulta: 

 VPL apresenta redução de R$ 304.158,77 para R$ 4.318,62, permanecendo 

maior que zero. 

 TIR apresenta redução de 68,63% para 13,67%, superior a TMA de 12%. 

 Payback descontado aumenta de 1,88 para 4,65 anos, mantendo-se inferior 

ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 3,03 para 1,1, permanece ligeiramente superior a um. 

 Rentabilidade reduz de 39,78% para 12,95%, superior a zero. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

probabilísticas da base line com a quarta situação, resulta: 

 VPL apresenta redução de R$ 302.956,22 para R$ 7.317,09, permanecendo 

maior que zero. 

 TIR apresenta redução de 67,24% para 14,54 % permanece superior a TMA 

de 11,75%. 

 Payback descontado aumenta de 1,92 para 4,46 anos, mantendo-se inferior 

ao horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 3,02 para 1,1, mas permanece maior do que um. 

 Rentabilidade diminui de 39,29% para 13,34%, mantendo-se superior a zero. 

Os indicadores resultantes para as viabilidades determinísticas e 

probabilísticas para a quarta situação, apresentam VPL com valores baixos, 

payback ocorrendo no último ano do horizonte de planejamento, TIR muito 

próxima da TMA, IBC muito próximo de um e baixa rentabilidade, tornando 

necessária análise crítica quanto à realização do investimento. Não foi aplicado 

valores em risco nesta simulação, já bastante pessimista. 
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A quinta situação simulada, retratada pela FIGURA 65, representa a 

redução da quantidade de venda do equipamento de 61 unidades para 17 

unidades, mantendo-se as demais entradas. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

determinísticas da base line com a quinta situação, resulta: 

 VPL apresenta redução de R$ 304.158,77 para -R$ 3.296,26, sendo menor 

do que zero. 

 TIR apresenta redução de 68,63% para 11,01%, inferior a TMA de 12%. 

 Payback descontado aumenta de 1,88 para 5,3 anos, sendo superior ao 

último ano do horizonte de planejamento. 

 IBC reduz de 3,03 para 1, igual a um. 

 Rentabilidade reduz de 39,78% para 11,47%, superior a zero. 

Comparando-se os indicadores das viabilidades econômicas 

probabilísticas da base line com a quinta situação, resulta: 

 VPL apresenta redução de R$ 302.956,22 para -R$ 6.112.53, sendo menor 

do que zero. 

 TIR apresenta redução de 67,24% para 9,23 % sendo inferior a TMA de 

11,57%. 

 Payback descontado aumenta de 1,92 para 5,7 anos, sendo superior ao 

horizonte de planejamento de cinco anos. 

 IBC reduz de 3,02 para 0,9, sendo inferior a um. 

 Rentabilidade diminui de 39,29% para 11,29%, mantendo-se superior a zero. 

Os indicadores resultantes para as viabilidades determinísticas e 

probabilísticas da quinta situação apresentam VPL negativos, payback superior 

ao último ano do horizonte de planejamento, TIR com valores mais baixos que a 

TMA, IBC abaixo de um e rentabilidade baixa, tornando o negócio inviável para o 

investidor. Não foram aplicados valores em risco nesta simulação, já bastante 

pessimista, onde os custos e despesas são maiores que os ganhos.  

O valor em risco sempre impacta negativamente o resultado do negócio, 

logo é necessário estudar como e quando se dará sua utilização.  
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5.6.5 Análise Final e Concorrência 

 

Frente aos valores obtidos, conclui-se que para as condições consideradas, 

isto é, preço unitário de venda de R$ 49.152,16 e as quantidades mais prováveis de 

8,12,16,14,11 unidades de venda em cinco anos; o VPL (mais provável) resultou em 

R$ 304.158,77, mostrando a viabilidade determinística do projeto MEDCAP. 

A situação projetada com 400 iterações resultou no valor do VPL (projetado) 

igual a R$ 302.956,22, apontando para a viabilidade probabilística do projeto 

MEDCAP. 

Sobre a viabilidade probabilística aplicou-se o VaR sendo VaR(95%) nas 

receitas brutas dos três primeiros anos e o VaR(99%) nos custos operacionais dos 

cinco anos indicando que tanto a receita quanto o custo operacional são sensíveis 

ao risco, pois houve redução no valor do VPL.  

Assim, ao se aplicar o VaR(95%) nos três primeiros anos da receita o valor 

do  VPL ficou em  R$ 155.909,65 e ao aplicar o VaR(99%) sobre cinco anos dos 

custos operacionais o valor do VPL resultou em R$ 136.879,93. 

Ainda que se apliquem valores de riscos desta magnitude, o MEDCAP 

continua sendo um negócio viável. 

Com base nos resultados para o MEDCAP, observa-se que a probabilidade 

do negócio ser inviável, isto é, VPL ser menor que zero, para a situação projetada, 

resulta em 0%, para a simulação do VaR(95%) sobre três anos das receitas resulta 

em 1,71% e com VaR(99%) sobre cinco anos dos custos em 2,91%, aplicando-se o 

Método de Monte Carlo. 

Conclui-se que a comercialização do MEDCAP, é viável para os indicadores 

determinísticos e probabilísticos. Sobre a viabilidade probabilística, ao se aplicar o 

VaR com as premissas e condições consideradas neste trabalho, o risco do negócio 

ser inviável resultou abaixo de 5%. Em relação ao preço de venda, junto à 

concorrência, o posicionamento do MEDCAP, cujo preço unitário de venda é de R$ 

49.152,16, pode ser visto na FIGURA 81. 
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FIGURA 81 - PREÇOS (R$) JUNTO À CONCORRÊNCIA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020). 

 
Na FIGURA 82 se encontra o posicionamento do MEDCAP considerando 

preço de venda e funcionalidades. 

O MEDCAP se caracteriza como equipamento portátil, possui baterias com 

autonomia, comunica-se por meio de app Android e é único com tecnologia nacional.  

As funcionalidades aliadas ao preço de venda tornam o MEDCAP 

competitivo e viável quanto à comercialização, com as premissas consideradas. 
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FIGURA 82 - POSICIONAMENTO JUNTO À CONCORRÊNCIA - MEDCAP 
 

 
 

FONTE: A autora (2020).
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÃO 
 

Como forma de avaliar se o objetivo geral foi atingido, verifica-se o alcance 

de cada objetivo específico.  

O primeiro objetivo específico é a definição do método de custeio e de preço 

de venda unitário para o MEDCAP. Este objetivo foi contemplado com a seleção do 

método de custeio por absorção, a elaboração da Estrutura Analítica do Produto, o 

levantamento dos custos de partes e peças, da mão de obra direta e indireta, custos 

e despesas fixas que permitiu a precificação unitária com a utilização do markup 

alternativo a uma determinada margem de lucro. 

Para atender ao segundo objetivo específico, foram definidos os indicadores 

da viabilidade econômica considerados neste trabalho, a saber: VPL, TIR, Payback 

(simples e descontado), IBC, rentabilidade, tomando como critério o preço unitário, 

custo unitário e quantidades de venda. A construção do demonstrativo dos 

resultados do exercício e cálculo dos indicadores finaliza a viabilidade determinística. 

O terceiro objetivo específico está calcado nos indicadores econômicos da 

viabilidade probabilística e na análise dos riscos e para atingi-lo foi aplicado o 

método de Monte Carlo e calculado o valor em risco VaR(95%) e VaR(99%) para as 

receitas, custos e despesas. 

Foram desenvolvidos em Excel, fórmulas, operações e cálculos 

sistematizados, sendo alcançado o quarto objetivo específico, comprovado pelas 

figuras com as telas do Modelo CPVR.  

A pesquisa de mercado, realizada pelas duas consultoras renomadas, trouxe 

o levantamento de equipamentos concorrentes, previsão de quantidade e preço de 

venda, sendo alcançado o quinto objetivo específico. 

A aplicação do modelo desenvolvido ocorreu sobre o protótipo final do 

equipamento MEDCAP, quando foram realizadas análises de viabilidade 

determinísticas e probabilísticas com simulações de riscos gerando resultados, 

sendo este o sexto objetivo. 

Para as premissas e condições apresentadas nesta dissertação, resume-se 

a viabilidade analisando a variação do VPL e demais indicadores. 

• Custo unitário do MEDCAP no valor de R$ 15.180,61 
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• Preço unitário de venda no valor de R$ 49.152,16  

• Volume de venda mais provável de 8, 12, 16, 14 e 11 unidades de MEDCAP, 

em cada ano do horizonte de planejamento respectivamente. 

• VPL determinístico com valor de R$ 304.158,77, TIR de 68,63%; payback 

descontado de 1,88 anos; IBC de 3,03 e a rentabilidade 39,78%.  

A situação projetada com 400 iterações ou viabilidade probabilística, 

resultou: 

• VPL probabilístico com valor de R$ 302.956,22, TIR de 67,24%; payback 

descontado de 1,92 anos; IBC de 3,02 e rentabilidade de 39,29%, 

Aplicando Var(95%) nos três primeiros anos das receitas projetadas, 

resultou: 

•  VPL com valor de R$ 155.909,65, TIR de 37,19%; payback descontado de 

3,17 anos; IBC de 2,04 e rentabilidade de 28,70%.   

Aplicando VaR(99%) nos cinco anos dos custos operacionais projetados, 

resultou:  

• VPL com valor de R$ 136.879,93, TIR de 39,16%; payback descontado de 

2,67 anos; IBC de 1,91 e rentabilidade de 27,20%. 

 

Os resultados determinísticos, probabilísticos e com aplicação do VaR para 

os indicadores, apontam para a viabilidade da produção e comercialização do 

MEDCAP. 

As cinco situações adicionais analisadas na subseção 5.6.4 têm o propósito 

de apresentar a variedade de simulações possíveis, auxiliando a tomada de decisão 

quanto à viabilidade do negócio. Observa-se que a produção e comercialização do 

MEDCAP se tornam inviáveis, para as premissas consideradas, quando há redução 

nas vendas da ordem de 61 equipamentos para 17 equipamentos distribuídos no 

horizonte de planejamento de cinco anos. Mesmo esta situação pode ser revertida 

com redução no valor do investimento inicial. 

O sétimo objetivo específico foi atendido com a análise dos resultados 

obtidos, comparando-os com o estudo de mercado realizado, que levou à conclusão 

da viabilidade na comercialização MEDCAP posicionando-o também junto à 

concorrência ocupando o quarto lugar quanto ao preço de venda.  

Finalmente, o objetivo geral foi atingido por intermédio dos específicos, que 

possibilitou também responder à pergunta problema da pesquisa, pois o Modelo 
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CPVR construído constitui uma ferramenta adicional no auxílio às concessionárias e 

ao investidor, na decisão quanto à produção de um equipamento na fase de 

protótipo final ou cabeça de série transformando-o em produto de escala comercial. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como desenvolvimento para futuros estudos, sugere-se a aplicação do 

Modelo CPVR, para análise de viabilidade e riscos de novos produtos vinculados ou 

não ao programa P&D da ANEEL. 

Devido a não previsão de serviços no modelo apresentado, torna-se 

relevante o estudo destes, no processo da venda do produto, realizando-se novo 

cálculo de markup e nova formação do preço unitário de venda, analisando o 

impacto. 

Outra possibilidade para estudos futuros é a aplicação do markup reverso 

que ocorre após a inserção do produto no mercado, comparando estes resultados 

com os obtidos numericamente a partir dos custos, isto é, anteriores à inserção no 

mercado a fim de validar o método apresentado, bem como apontar melhorias. 

A comparação do modelo CPVR com outras ferramentas existentes, além da 

realização de pesquisa com fabricantes para conhecer como determinam se um 

novo produto trará lucros, pode ser de grande contribuição. 

Finalmente, existe a relevância em novos estudos que verifiquem a 

demanda do produto MEDCAP no mercado externo, especialmente Mercosul, 

estudando-se a viabilidade e riscos envolvidos em sua comercialização no país 

desejado, após as devidas adequações do modelo proposto.  
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GLOSSÁRIO 

 
CUSTOS: Gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens 
ou serviços. 
 
CUSTOS E DESPESAS FIXAS: Gastos que, em determinado período de tempo ou 
em certa capacidade instalada, não variam. 
 
CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS: Gastos cujo valor total altera-se com o 
tempo em função do volume de produção do portfólio da empresa. 
 
DESPESAS: Gastos que correspondem a bem ou serviço consumido mas não  
associados à produção de um produto ou serviço. 
 
FATOR DE RETORNO: Corresponde aos lucros divididos pelos investimentos em 
um específico ponto no tempo, depois do lançamento do produto. 
 
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE: Relação entre o valor presente das receitas líquidas 
e os investimentos. 
 
INVESTIMENTO: Gastos referentes à aquisição de direitos, implantação, ampliação, 
melhorias, reposição ou substituição de bens e necessidade de capital de giro no 
empreendimento. 
 
MÃO DE OBRA DIRETA: Gasto referente à montagem/fabricação do produto, fator 
importante no cálculo dos custos dos produtos. 
 
MÃO DE OBRA INDIRETA: Gasto referente à mão de obra não atuante diretamente 
na montagem/fabricação do produto, geralmente rateada entre os custos dos 
produtos. 
 
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO (PAY BACK SIMPLES): Período no qual os 
resultados líquidos acumulados da operação do empreendimento equivalem ao 
investimento. 
 
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DESCONTADO (PAY BACK DESCONTADO): 
Período no qual os resultados líquidos da operação do empreendimento, 
descontados a uma determinada taxa, equivalem financeiramente ao investimento. 
 
PONTO DE EQUILÍBRIO (Break Even Time): Representa o tempo do início do 
desenvolvimento até o momento em que os lucros se igualam ao investimento. 
 
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO: Mede o desempenho da empresa na 
utilização dos seus investimentos. 
 
TAXA INTERNA DE RETORNO: Taxa de juros que anula o fluxo de caixa 
descontado a valor presente de um investimento (taxa quando VPL é nulo). 
 
TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE: Taxa de juros mínima, que fornece a empresa 
condições de liquidar o financiamento realizado em um projeto e obter lucros. É a 



193 

taxa base que deve ser considerada para desconto dos fluxos de caixa de projetos 
da empresa. Também conhecido por custo do capital. 
TIME TO MARKET: Corresponde ao período desde o desenvolvimento até o 
lançamento no mercado. 
 
VALOR PRESENTE: Valor atual de um pagamento ou fluxo futuros, descontados 
a uma determinada taxa de juros. 
 
VALOR PRESENTE LÍQUIDO: Valor presente dos Fluxos de caixa, deduzido o 
investimento. 
 
VIDA ÚTIL DO PROJETO: Representa o período estimado para que o produto 
permaneça no mercado (com ou sem melhorias incrementais) Horizonte de 
planejamento do produto. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - BANCO DE CAPACITORES 
 

Os painéis de correção de fator de potência ou bancos de capacitores são 

empregados para compensação das cargas indutivas. Motores, transformadores e 

lâmpadas de descarga consomem energia reativa indutiva, isto porque, as cargas 

indutivas necessitam de um campo magnético para funcionarem. 

Desta forma, utilizam dois tipos de potência; a potência ativa em kW (quilo 

Watts) que realiza trabalho e a potência reativa responsável por criar e manter os 

campos eletromagnéticos das cargas indutivas, em kVAr (quilo Volt Ampere reativo). 

A soma dos vetores da potência ativa (kW) e potência reativa (kVAr) resulta 

na potência aparente (kVA ou quilo Volt Ampere), o ângulo formado entre a potência 

ativa e a aparente é denominado fator de potência, representado por φ, como na 

FIGURA A-1. 

 

FIGURA A-1, FATOR DE POTÊNCIA (φ) 
 

 
 

FONTE: ISONI (2004). 

 

O fator de potência (FP) varia entre zero e um, indica a eficiência ou 

rendimento do equipamento e tecnicamente representa o ângulo de separação entre 

as curvas de tensão em Volts e a corrente medida em Amperes na rede elétrica. 

Quando seu valor é um, ou ideal, representa que a corrente e a tensão estão em 

fase, pois o ângulo entre a corrente e a tensão é zero (ISONI, 2004). 

As curvas da tensão e corrente para os diferentes tipos de cargas podem ser 

vistas na FIGURA A-2. 
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FIGURA A-2 - TIPOS DE CARGAS 
 

 
 

FONTE: ISONI, (2004). 

 
Os capacitores são componentes com capacidade de armazenar a energia 

reativa e fornecer a energia necessária ao funcionamento dos equipamentos. 

Para obter a energia reativa destinada à operação dos equipamentos de forma 

econômica, se faz a instalação de bancos de capacitores próximos a esses 

equipamentos, sempre precedida de medidas operacionais que levem à diminuição 

da necessidade de reativo, com o desligamento de motores e outras cargas 

indutivas ociosas ou superdimensionadas. 

Segundo a ANEEL, o fator de potência deve ser mantido o mais próximo da 

unidade, mas permite que esteja até o valor mínimo de 0,92, indutivo ou capacitivo. 

Se o fator de potência decresce, a energia reativa aumenta ainda que a energia 

ativa consumida permaneça constante. Caso o fator de potência medido nas 

instalações do consumidor seja menor que 0,92 existem custos para o consumo 

reativo excedente, decorrente da diferença entre o valor mínimo permitido e o valor 

calculado no ciclo. 

Para que se possam aproximar ao máximo possível as curvas de corrente e 

tensão, realiza-se a correção de fator de potência deixando a rede mais eficiente por 

meio de bancos de capacitores. A partir do conhecimento de que a carga capacitiva 

antecipa a corrente e a carga indutiva antecipa a tensão, podem-se juntar as duas 

para que o fator de potência se aproxime da unidade, interligando-se capacitores (ou 

bancos) em paralelo às cargas indutivas. 
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A compensação de energia reativa é empregada por concessionárias de 

energia elétrica nas linhas de transmissão para controle do fluxo de reativos, em 

barramentos de subestações quando em carga pesada na regulação de tensão e em 

barramentos críticos do sistema elétrico para filtragem harmônica. 

Em todas as concessionárias podem ser encontrados bancos de capacitores 

“shunt” de diversas tensões, variando de 11,9 kV até 345 kV, e diversas potências, 

variando de 300 kVAr, geralmente instalados em postes, até 200 MVAr em 

subestações do sistema de transmissão de energia. 

Pela perspectiva de Frontin (2013), os capacitores de potência são 

dimensionados a partir de duas grandezas principais: 

Potência Reativa de Serviço: define a área dos eletrodos que formam a parte 

ativa do capacitor (placas mais dielétrico), que, associada com a espessura do 

dielétrico, definirá o "volume capacitivo", ou seja, as dimensões do tanque do 

capacitor. 

Tensão de Utilização: define a espessura do material dielétrico a ser 

utilizado na parte ativa do capacitor (entre placas), sendo fator importante para a 

definição das características dimensionais do equipamento. 

 

Tecnologias de fabricação de bancos de capacitores 

 

As tecnologias utilizadas para construção de banco de capacitores são três: 

Bancos de Capacitores com fusível externo: neste, cada unidade capacitiva 

é protegida por um fusível localizado externamente a caixa do capacitor conforme a 

FIGURA A-3. 

 

FIGURA A-3 - CAPACITOR COM FUSÍVEL EXTERNO 
 

                                           
 

FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 
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As vantagens dos bancos de capacitores com fusível externo estão na 

rápida detecção do capacitor com problema, pela visualização do elemento fusível 

atuado, todo o conjunto do capacitor fica protegido, incluindo curto-circuito direto da 

bucha para a caixa do capacitor. Além disso, a tecnologia de fusível externo tem 

amplo domínio e utilização mundial. Porém, tem limitação do tamanho do capacitor 

em função da corrente máxima de operação confiável do fusível (maior que 65A) e a 

ocorrência de falhas intempestivas no fusível. 

Bancos de capacitores com fusível interno: cada elemento capacitivo interno 

ao capacitor é protegido por um elemento fusível localizado na caixa do capacitor. 

Possui como vantagens a limitação de falha dielétrica a uma pequena unidade 

capacitiva e a facilidade de conexões externas e eliminação de barramentos. Mas 

apresenta as desvantagens de viabilidade técnica para unidades de potência acima 

de 300 kVAr e tensões até 10 kV, apresentam maiores perdas internas por 

possuírem mais conexões, além de não possuírem indicação visual de possíveis 

problemas nas unidades capacitivas. Esta tecnologia pode ser observada na 

FIGURA A-4. 

 

FIGURA A-4 - CAPACITORES COM FUSÍVEL INTERNO 
 

 
 

FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 

 
Bancos de Capacitores sem fusível: também denominado fuseless tem a 

mesma construção de um capacitor com fusíveis externos, mas projetado de forma 

que cada elemento interno possa queimar sem causar problemas ao capacitor. A 

queima de um elemento capacitivo provoca a solda da sua ligação. Esse elemento 

faz parte de um grupo de elementos em paralelo, que é descartado por causa da 

solda e num capacitor com grupos em paralelo ligados em série a capacitância 

aumenta e, conforme o projeto do capacitor, ele continua operando até o limite 

aceitável de sobretensão nos demais elementos restantes (PENHA, 2016). 
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As vantagens deste tipo de banco de capacitores é a eliminação do risco de 

falha dos fusíveis, perdas menores, risco reduzido de explosão da caixa do capacitor 

e na simplificação das conexões externas. A FIGURA A-5 apresenta esta tecnologia. 

 
FIGURA A-5 - CAPACITORES SEM FUSIVEL 

 

 
 

FONTE: Adaptado do relatório BREE (2019). 

 

Quando ocorre avaria no elemento capacitivo de banco de capacitores com 

fusíveis externos, a detecção é visual e se pode utilizar medidor para verificar 

variações acima de 10% na capacitância. 

Em banco de capacitores sem fusíveis a medição para identificar avaria 

pode ser realizada com um capacímetro convencional.  

Para bancos de capacitores com fusíveis internos, há dois ou mais 

capacitores em paralelo em cada conjunto série deste banco. 

Assim, a medição de cada capacitor individual não pode ser feita por um 

capacímetro, sem desconectar o capacitor do grupo em paralelo. Então existe a 

necessidade de se utilizar medidores especiais de capacitância com a capacidade 

de isolar, pela medição da corrente drenada pelo capacitor e calcular a capacitância 

de uma célula individual do banco. O tempo de queima do fusível, no caso de falha é 

da ordem de microssegundos. 

 


