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01.
PAYBACK SIMPLES 
- Conceitos
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O que é PAYBACK simples?
. Método que mede Nº de períodos
(normalmente expresso em anos) necessários
para o investidor recuperar o valor do
investimento inicial, ou seja, para que os fluxos
de caixa positivos previstos cubram os fluxos de
caixa negativos.
É calculado pelo Investimento Inicial sobre o
Fluxo de Caixa Anual (ou outro período).
Tem a vantagem de utilizar o Fluxo de Caixa, e
sobre certos aspectos ser uma medida
“indireta” de liquidez e como tal risco.



/pós

Vantagens:
. Usado para decisões pouco relevantes.
. Usa DFC
. Medida Bruta e indireta de Risco
. Útil como restrição a outros Métodos

Desvantagens:
. Não considera FC e o valor $ no tempo.
. Não considera FC após PS calculado
. Não Maximiza Riqueza
. Critério de aceitação é arbitrário.
. Não Classifica por ordem
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02.
PAYBACK SIMPLES -
Estutura
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PAYBACK simples

.Calcula-se o OS

.Fixa-se o tempo para recuperação do Capital.

.Aceita-se se: PS Calculado < PS Desejado

Ano 0 1 2 3 4 5

F-D-C: (18,0) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

ΣFC($): (18,0) (12,4) (6,8) (1,2) 4,4 10,0

PS = 3 + 1,2 / 5,6 = 3,2 Anos

Para FC Idênticos = FC0 / FC Anual = (18 / 5,6) =3,2 Anos  
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03.
PAYBACK 
DESCONTADO -
Conceitos
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O que é PAYBACK Descontado?

. A exemplo do método anterior (PS), o
PayBack Descontado (PD) determina o
número de períodos (normalmente em
anos), necessários para o investidor
recuperar o valor investido, tendo por
base os fluxos de caixa descontados, ou
seja, o investidor exige uma remuneração
pelo seu investimento.



/pós

. O PayBack Descontado (PD) é portanto, o
período (em anos), necessário para que os
fluxos de caixa descontados acumulados
igualem o Investimento Inicial (Io).
Escolher uma Taxa de Desconto.
Estimar os FC’s descontados.
Estimar o PD
Fixar o tempo desejado para recuperação do
Capital.
Critério: Aceitar se PS Calculado < OS
Desejado
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04.
PAYBACK Descontado-
Estutura
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PAYBACK Descontado

. Calcula-se o PD
Fixa-se o tempo para recuperação do Capital.
Aceita-se se: PD Calculado < PD Desejado
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05.
PAYBACK Descontado -
Análise
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Vantagens:
. Método de avaliação é útil como
restrição a outros métodos.
. Considera o valor do dinheiro no
tempo.
. Utiliza o FDC.
. É uma medida indireta de Liquidez.
. Serve como medida de risco.
. Tem critério para aceitação.
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Desvantagens:
. Não considera os Fluxos de Caixa
após “Payback”.
. Não há indicação se a Riqueza do
investidor está sendo maximizada ou
não.
. Critério de Aceitação ou Rejeição é
Arbitrário (não científico).
. Não Classifica os projetos de
investimento.
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06.
PAYBACK Simples x 
Descontado -
Comparações
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PAYBACK (PS) e (PD):
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PAYBACK (PS) e (PD):

Ano
Fluxo do 

Projeto A

VPL do 

Fluxo A

Fluxo do 

Projeto B

VPL do 

Fluxo A

0 (10.000) (10.000) (10.000) (10.000)

1 5.000 (5.455) 3.000 (7.273)

2 5.000 (1.322) 4.000 (3.967)

3 1.000 (571) 3.000 (1.713)

4 100 (503) 4.000 1.019

5 100 (441) 3.000 2.882

PBD:  - - - 4

VPL: ($441) $2.882

TIR: 7,03% 20,67%

ILL: (0,04) 0,29

Taxa de Atratividade = 10% aa


