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ANÁLISE DE INVESTIMENTOS E REPOSIÇÃO DE ATIVOS

Usando determinados princípios padronizados e geralmente aceitos, os contabilistas preparam 

demonstrações financeiras que reconhecem as receitas no momento da venda (tendo o 

pagamento sido recebido ou não) e reconhecerem as despesas no momento em que são 

incorridas. Esta abordagem é conhecida como regime de competência.

O administrador financeiro, enfatiza os fluxos de caixa, as entradas e saídas de dinheiro. Ele mantém 

a empresa solvente, projetando os fluxos de caixa necessários para que ela honre suas obrigações e 

adquira os ativos necessários. O administrador financeiro aplica o regime de caixa para conhecer as 

receitas e despesas apenas quando das entradas e saídas efetivas de caixa. Independentemente de 

seus lucros ou prejuízos, a empresa precisa ter fluxo de caixa suficiente para atender suas 

obrigações à medida que se tornem devidas.
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ATIVOS: Elementos empregados pelas empresas para geração de caixa e, 
consequentemente, riqueza. Máquinas, equipamentos, matéria prima, 
imóveis e pessoas, são exemplos de ATIVOS; embora não sejam submetidos 
às mesmas formas de análise de investimentos.
Existem duas opções de ativos para investimento pelas empresas: Ativos de 
Curto Prazo (Capital de Giro) e Ativos de Longo Prazo (Projetos).
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PROJETOS DE REPOSIÇÃO
Visam, como o título intui, repor os ativos em operação que chegaram ao fim 
de suas vidas úteis, ou seja, passaram a ter custos de operação proibitivos, 
em função da deterioração da performance.
PROJETOS DE SUBSTITUIÇÃO

Visam substituir ativos em operação por ativos mais eficientes, que possam 
produzir mais por unidade de tempo ou a custos menores.
PROJETOS DE EXPANSÃO

Visam atender, via produção, uma demanda maior pelos produtos. Neste 
item, estão inclusas novas unidades de produção (filiais, fábricas adicionais, 
etc)
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CAPIAL DE GIRO
O CAPITAL DE GIRO é fundamental no desempenho  das operações das 
empresas.
Trata dos ativos correntes como decisões de curto prazo, portanto, 
independentes dos “projetos de investimento”.
Ativos correntes participam na viabilização de investimentos da empresa, 
consistindo o retorno exigido.
Em síntese, o Capital de Giro determina, em termos financeiros, como a 
empresa enfrentará ao longo do tempo: volumes de vendas; sazonalidades; 
ciclos econômicos; mudanças de tecnologia e mercados dinâmicos.
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CUSTO DE OPORTUNIDADE / TAXA DE RISCO / TAXA DE DESCONTO / CUSTO 
DE CAPITAL
Representado na análise de investimento pela taxa de juros usada no 
denominador das equações básicas.

Valor Presente Líquido
É o quanto de recursos o projeto de investimento proporciona, na data focal, 
adicionalmente ao capital investido.

Taxa Interna de Retorno
É a maior remuneração (em %) que um projeto de investimento proporciona, 
ou seja, valor da taxa de juros que iguala o VPL a zero na data focal.
RENTABILIDADE LÍQUIDA
É o que se obtém de valor líquido comparado ao investimento feito. Pode ser 
estimado pela divisão do VPL sobre o INVESTIMENTO (I)
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CUSTO EQUIVALENTE ANUAL
Empregado em decisões financeiras que envolvem diferentes alternativas de 
valor e tempo.

CUSTO EQUIVALENTE ANUAL
Empregado em decisões de investimento, onde há alternativas com 
diferentes tempos de maturação ou diferentes formas de uso.

RESTRIÇÕES DE CAPITAL
Empregado em decisões de investimento, onde não há recursos para 
realização de todos os projetos em pauta.


