
Economia – Prof. Dr. Alessandro Antonangelo 

Atividade:  Análise de Viabilidade Econômica 

Você está “estudando” a possibilidade de investir num novo negócio. 

Após ter seguido todas as etapas inicias de um bom Plano de Negócios (Business Plan), você chega a 

uma das partes mais importantes de sua avaliação: elaboração de um fluxo de caixa para Análise da 

Viabilidade Econômica do Projeto (neste caso, para esta avaliação, não incluir questão financeira 

relacionada à captação dos recursos). 

Os dados que você obtém através de consultas e estudos técnicos e cotações de preços são 

apresentados abaixo: 

 

 Vida útil do projeto        7 anos 

 Investimento na aquisição da linha de produção     R$ 300.000,00 

 Investimentos complementares para instalação da linha de produção  R$ 100.000,00 

 Valor Residual  da linha de produção      R$   25.000,00 

 Necessidade de Capital de Giro para anos 1 e 2                         R$ 20.000,00/ano 

 

 Produto principal: produção anual estimada para primeiros 4 anos   15.000 unidades 

 Aumento na produção do produto principal no ano 5 (e valor fica igual até ano 7) 10% 

 Preço estimado para a comercialização do produto (já descontados is impostos) R$ 24,00/unid. 

 

 Subproduto: Produção anual estimada       5.000 unidades 

 Preço estimado para a comercialização do produto (já descontados is impostos) R$ 5,00/unid. 

 

 Gasto com matéria prima por unidade produzida      R$ 5,00 

 Gasto com insumos por unidade produzida      R$ 2,00 

 Gasto anual com aluguel do prédio da fábrica      R$ 36.000,00  

 Gastos por ano com salários + encargos dos funcionários da fábrica  R$ 40.000,00 

 Gastos anuais com manutenção preventiva     R$   3.000,00 

 Gastos com escritório (energia, secretária, água, luz)     R$ 12.000,00  

 Gatos com Depreciação da Linha de Produção      Método Linear  

 Gastos com comunicação (propaganda, bunners, etc)    R$   2.000,00 

 Gastos com pesquisa de mercado      R$   1.000,00 

 Gastos com assistência jurídica e contábil     R$   6.000,00 

 Gastos com salários, encargos e comissões de vendedores    R$ 40.000,00 

 Foi realizado financiamento de R$ 400.000,00 num instituição financeira para  

pagamento em 7 anos com taxa de 12% a.a.      Sistema PRICE 

 Alíquota do Imposto de Renda               15% sobre o Lucro 

 

Para uma análise mais completa, utilize o seguintes indicadores:  

a) Pay Back Simples  b)    TIR   c) Método do VPL 

 


