Aula 6
Cálculo do Retorno Econômico: Conceitos e Dados

“Não existe essa coisa de almoço grátis.”
Milton Friedman
Vencedor do Prêmo Nobel de Economia em 1976
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Plano de Aula
Objetivo: entender o propósito da realização da Análise de Retorno
Econômico, o que ela significa na prática e quais são os cálculos/
conceitos envolvidos.
Temas a serem trabalhados:
- Monetização
- Custo Econômico
- Construção de Cenários
- Análise Custo-Benefício
- Análise Razão Custo-Efetividade

Retorno Econômico

Retorno Econômico
- Uma vez concluída a avaliação de impacto, conseguimos
dimensionar as transformações geradas por um projeto social de
forma objetiva, por meio de números relativamente precisos.
- Mas...

O impacto gerado compensa
os custos de implementação
do projeto?

Esse valor atribuído ao
projeto é muito ou pouco?

O projeto é eficiente
quando comparado a outras
iniciativas semelhantes?

Retorno Econômico
- A análise de retorno econômico procura:
1. Qualificar os resultados da avaliação de impacto;
2. Dar significado palpável aos valores estimados;
3. Situá-lo dentro do contexto econômico relevante.
• Mesmo que a avaliação de impacto consiga documentar
efeitos positivos e estatisticamente significantes, esse
resultado pode não significar o sucesso do projeto, quando
confrontados os custos e os benefícios gerados para a
sociedade.

Retorno Econômico

1. Avaliação de Impacto

2. Análise de Retorno Econômico

A análise de impacto,
feita por modelos de
regressão quantificam
o benefício gerado
pelo projeto.

Monetização (cálculo do benefício)
+
Cômputo do custo econômico
do projeto
+
Criação de “cenários econômicos”
Análise de Eficiência/Viabilidade
do projeto

Monetização

Monetização
- Para que seja possível comparar os custos e os benefícios
(impactos) de um projeto social, precisamos expressar ambos
com a mesma unidade de medida.
- Para isso, procura-se tangibilizar o impacto da intervenção em
termos de valor monetário (dinheiro).
Monetizar

Ato de transformar/
traduzir algo em dinheiro.

Monetização

Benefício

Valor monetário do
impacto.

- Às vezes, nem todos os benefícios do programa poderão ser
monetizados. Alguns benefícios do projeto não poderão ser medidos
com indicadores de impacto (ex.: “cidadania”, ganhos coletivos para
a sociedade, etc.).

Fluxo de Caixa
Exemplo: projeto de capacitação profissional.
• Indicador de Impacto: salário dos participantes.
• Benefício (sugestões de monetização): o indicador de impacto já
é estimado em valor monetário (renda). Não é necessária nenhuma
transformação nesse caso (ex.: benefício = R$ 200,00/mês por
beneficiário).

Monetização
- Quando o(s) indicador(es) de impacto são de natureza não
monetária, precisaremos fazer hipóteses que permitam monetizá-lo.
- Essas hipóteses variam de projeto para projeto e exigem
conhecimentos sobre o indicador de impacto e o contexto no qual
está sendo utilizado.

• Quanto a mudança causada no indicador
economiza/proporciona ganhos (em termos monetários) para
a sociedade?
- Para tentar responder adequadamente a essas perguntas,
muitas vezes recorremos à literatura sobre o tema: estudos,
reportagens, estatísticas oficiais, etc.

Monetização
Exemplo: projeto de preservação ambiental de área de manancial.
• Indicador de Impacto: número de árvores/m2 e índice de
qualidade de água.
• Benefício (sugestão de monetização): é possível calcular
a economia com a redução do número de vítimas de
enchentes/ deslizamentos e de doenças decorrentes do
consumo de água contaminada. Nesse caso, o benefício
será a soma desses dois efeitos.

Quanto mais completa for
a monetização, mais realista será
a análise de retorno econômico.

Monetização
- Outra questão a ser considerada na estimativa do
benefício é a sua duração.
- Algumas vezes o benefício perdura por toda a vida do beneficiário
(ex.: recuperação de dependentes químicos) ou mesmo por séculos
(ex.: projetos de reflorestamento).
- Outras vezes, os benefícios são grandes logo após a
implementação e reduzem-se ao longo do tempo (ex.: campanhas
de prevenção a epidemias).

- Há também projetos em que o benefício não é
imediato (ex.: reforço escolar).
• Aqui, novamente: a hipótese mais adequada deverá ser
definida caso a caso.

Custo Econômico

Custo Econômico
-Todo projeto social consome recursos, mesmo que alguns sejam
menos evidentes (ex.: tempo de um voluntário, uso de um prédio, etc.).

- Para realizar análises de retorno econômico, precisamos
contabilizar o chamado Custo Econômico do projeto, que é a soma
do custo contábil e do custo de oportunidade.
Custo
Econômico

Custo
Contábil

Custo de
Oportunidade

- O custo econômico deve incluir todos os custos do projeto,
financeiros ou não.

Custo Econômico
1. Custo Contábil

Custo Contábil

É o custo advindo da contabilidade
do projeto, ou seja, tudo que foi
efetivamente desembolsado/gasto.

- São exemplos de Custos Contábeis:
• A remuneração de professor ou secretária;
• O gasto com energia elétrica;
• A compra de material de escritório;
• Etc.

Custo Econômico
- O Custo Contábil de um projeto social pode ser arcado por diferentes
atores: pela gestão direta do programa, pelo setor público (por meio de
editais, repasses e incentivos fiscais), por um financiador externo, via
doações, etc.
- Independentemente da forma como é financiado, o Custo
Contábil deve ser considerado integralmente.
• Lembre-se: quem investe em projeto social deixa de aplicar
esse dinheiro em outro tipo de empreendimento (ou mesmo
em projeto social diferente).

Custo Econômico
1. Custo Contábil
- Mesmo incluindo todos os custos monetários do projeto, o Custo
Contábil deixa de contabilizar um recurso fundamental de qualquer
empreendimento – o tempo (das pessoas e dos ativos).
Exemplo: caso não se dedicasse ao projeto social, um voluntário
poderia estar trabalhando em uma atividade remunerada ou, ainda,
passeando com sua família.
Exemplo: caso não fosse usado no projeto social, um computador
poderia estar sendo utilizado para outra atividade (remunerada ou não)
ou, ainda, vendido e transformado em dinheiro.

Custo Econômico
- Quando empregamos recursos (pessoas, equipamentos, etc.) em
uma atividade específica, ele fica “imobilizado”, ou seja, não é possível
utilizá-lo, simultaneamente, para nenhuma outra finalidade.
- Assim, ao escolher empregar um recurso em uma determinada
atividade, estamos abrindo mão de outras possibilidades.
- Além dos Custos Contábeis, o Custo Econômico também deve incluir
esses custos implícitos que estão embutidos no projeto – o Custo
de Oportunidade.

• Todos incorremos em custos de oportunidade, o tempo todo.

Custo Econômico

Custo de
Oportunidade

É o valor dos usos alternativos
dos recursos empregados
em uma atividade.

- Alguns desses usos alternativos implicam valor monetário, outros
não (lazer, descanso, etc.).
- Entretanto, medimos o valor monetário da “melhor opção
alternativa” de um ativo a partir de seu preço de mercado.

Custo Econômico
1. O preço de mercado do tempo das pessoas é a
remuneração do seu trabalho.
Exemplo: salário/hora do voluntário no mercado de trabalho.
2. O preço de mercado dos demais ativos (bens de capital) é o
valor do seu aluguel.
Exemplo: o custo de oportunidade de um prédio próprio é o valor
do aluguel de um estabelecimento similar na mesma região.

Bens de Capital

Equipamentos e instalações
utilizados na produção de bens
ou serviços.

Custo Econômico
- Outra maneira de computar o custo de oportunidade dos
bens de capital é transformando-os em dinheiro.
• O preço de mercado (aluguel) do dinheiro é a taxa de juros
da economia.
Exemplo: um prédio próprio usado para o projeto poderia ser vendido
por R$ 500.000; e esse dinheiro, aplicado à taxa de juros de 10% a.a.
Logo, o custo de oportunidade do prédio é de R$ 50.000 por ano.
- A taxa de juros mais adequada (curto prazo, longo prazo, Selic,
poupança, etc.) deve ser decidida caso a caso, de acordo com a
natureza do projeto e do ativo.

Custo Econômico
- Por fim, o custo de oportunidade dos participantes do projeto
também precisam ser incluídos.
Exemplo: os participantes de projeto em período integral podem estar
deixando de trabalhar em alguma atividade remunerada.
- Entretanto, os custos implícitos só devem ser incluídos como custo
de oportunidade caso, na presença do projeto, ele seja diferente do
custo que estaria embutido na atividade alternativa.
Exemplo: os participantes e voluntários de um projeto teriam que
almoçar de qualquer maneira. Se considerarmos que o custo do
almoço não varia devido ao projeto, esse custo não deve ser incluído.

Sua Vez! – Exemplos

Custo Contábil
ou
Custo de Oportunidade?

Sua Vez! – Exemplos
Custos
Material de divulgação
Ocupação de prédio próprio
Aluguel de prédio
Alimentação (proveniente de doações)
Salário de funcionários
Tempo de voluntários
Encargos trabalhistas
Dias perdidos de trabalho (do participante)
Gastos com transporte
Uso de praça pública
Internet
Reforma de sala
Uma impressora
Papel e tinta usado para impressões
Custo “babá”

Contábil

Oportunidade

Sua Vez! – Exemplos
Custos
Material de divulgação
Ocupação de prédio próprio
Aluguel de prédio
Alimentação (proveniente de doações)
Salário de funcionários
Tempo de voluntários
Encargos trabalhistas
Dias perdidos de trabalho (do participante)
Gastos com transporte
Uso de praça pública
Internet
Reforma de sala
Uma impressora
Papel e tinta usado para impressões
Custo “babá”

Contábil
X

Oportunidade
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Cenários Econômicos

Cenários Econômicos
-Tanto o benefício quanto o custo econômico de um projeto envolve
incertezas, isto é, sua magnitude e/ou sua duração podem variar
para mais ou para menos de acordo com acontecimentos futuros
sobre os quais não temos controle.
Exemplo: a economia está desaquecida, e a empregabilidade
esperada para os participantes de um curso técnico de mecânica é
de 60%. Entretanto, há interesse de uma fábrica de automóveis em
se instalar na cidade, o que pode fazer essa taxa subir para até 90%.

Cenários

Gama de resultados futuros
possíveis, de acordo com o quadro
atual e os prospectos.

Cenários Econômicos
- Em geral, é apropriado construir 3 cenários diferentes:
Otimista – o melhor resultado que se acredita ser possível observar.
Exemplo: 90% de empregabilidade, por 10 anos.

Realista – é um resultado intermediário (“médio”),
em geral, mais provável de ocorrer.
Exemplo: 75% de empregabilidade, por 7 anos.

Pessimista – o resultado mínimo que se acredita ser possível observar.
Exemplo: 60% de empregabilidade, por 5 anos.

Hora de Praticar

Análise Custo-Benefício

Análise Custo-Benefício
- Uma vez computados os custos e os benefícios de um projeto,
ambos em medida monetária e nos cenários apropriados, podemos
compará-los.
- O termo Análise Custo-Benefício (ACB) é usado para denominar
uma diversidade de técnicas que buscam fornecer parâmetros para
estudar a viabilidade econômica de um projeto e a conveniência de
sua execução, em comparação com as demais alternativas possíveis.

Análise Custo-Benefício
- Vejamos duas formas simples e bastante eficazes de criar
esses parâmetros de análise:
1.

Impacto Econômico
Líquido

Benefício

Custo
Econômico

2.

Razão
Benefício-Custo

Benefício

Custo
Econômico

Análise Custo-Benefício
Mas... como interpretar cada um deles?
Resposta: o programa é considerado economicamente viável
se os benefícios totais excederem os custos totais.
1. Impacto Econômico
Líquido

Benefício

Custo
Econômico

• Nesse caso, o Impacto Econômico Líquido deve ser positivo.
2.

Razão
Benefício-Custo

Benefício

Custo
Econômico

• Nesse caso, a razão benefício-custo deve exceder a unidade (1).

Análise Custo-Benefício
E... como isso pode ser usado para escolher entre diferentes
projetos?
Resposta: basta usar o mesmo parâmetro em todos eles. Um
projeto pode ser considerado mais eficiente, quanto maior o Impacto
Econômico Líquido ou quanto maior a Razão Benefício-Custo.
E o que significa dizer que um projeto não é viável do ponto
de vista econômico?
Resposta: se o Impacto Econômico Líquido é negativo ou se a
Razão Benefício-Custo é menor do que um (1).

Análise Custo-Benefício
Exemplo A:
“Impacto Econômico de uma Gripe Pandêmica nos EUA: prioridades
de intervenção” (MELTZER, COX e FUKUDA, 1999).
• Intervenção: vacinação preventiva.

Análise Custo-Benefício
Benefício

• Doentes não hospitalizados;
1. Variáveis
de Impacto

• Hospitalizações;
• Mortes.
(Em média, evita-se US$ 350 mil por infecção evitada)

Gastos/perdas evitados(as):
2. Monetização

3. Cenário

• Diretos – medicamentos, visitas médicas,
exames, internações;
• Indiretos – dias de trabalho perdidos, perda
de rendimentos (em caso de morte).
• Taxa de infecção pode variar entre 15% e
35% do total da população.

*Adaptação dos valores para fins didáticos.

Análise Custo-Benefício

Custo Econômico

1. Fontes
de custos

• Gastos com pessoal, logística, material
de vacinação e efeitos colaterais.

2. Cenários

• Custos contábeis + Custo de Oportunidade =
US$ 12,5 bilhões a US$ 18,5 bilhões.

*Considerou-se a vacinação de 1 milhão de pessoas.
*Adaptação dos valores para fins didáticos.

Análise Custo-Benefício
1. Impacto Econômico Líquido
- Cenário Otimista
US$ 122,5 bi
(Benefício)

US$ 12,5 bi
(custo)

IEL=US$ 110 bi

US$ 18,5 bi
(custo)

IEL=US$ 34 bi

- Cenário Pessimista
US$ 52,5 bi
(Benefício)

*Considerou-se a vacinação de 1 milhão de pessoas.
*Adaptação dos valores para fins didáticos.

Análise Custo-Benefício
2. Razão Benefício-Custo
- Cenário Otimista
US$ 122,5 bi
(Benefício)

US$ 12,5 bi
(custo)

RBC=9,8

US$ 18,5 bi
(custo)

RBC=2,84

- Cenário Pessimista
US$ 52,5 bi
(Benefício)

Razão Custo-Efetividade

Razão Custo-Efetividade
- Em alguns casos, a monetização do impacto de um projeto social
pode ser muito complexa, exigindo hipóteses frágeis ou muito distantes
da realidade.
- Assim, quando não é possível/pertinente calcular o benefício
de um projeto, a Razão Custo-Efetividade (RCE) é uma alternativa
para relacionar o impacto gerado e seus custos.
- A RCE não permite avaliar a viabilidade econômica do projeto,
apenas comparar a eficiência de diferentes intervenções (que
tenham o mesmo indicador de impacto).

- Por esse motivo, sempre que for razoável realizar a ACB ela
será preferível à RCE.

Razão Custo-Efetividade
ACB

X

Se as hipóteses de monetização forem muito frágeis.
Se for importante somar todos os benefícios em uma
medida única.
Se for importante avaliar a trajetória futura dos
benefícios.
Se for necessário comparar dois projetos com
métodos diferentes e objetivos iguais.
Se for necessário comparar dois projetos com
métodos e objetivos diferentes.

RCE

X
X
X
X

X

Razão Custo-Efetividade
- A RCE mensura o custo em unidades monetárias de uma
unidade (não monetária) de impacto.
Razão
Custo-Efetividade

Custo
Econômico

Impacto não
Monetário

• Quanto maior a RCE de um projeto, menos eficiente ele é.
• Um projeto pode ter mais de uma RCE, uma para cada
indicador de impacto.

Razão Custo-Efetividade
Exemplo B:
“Programa Escola Integrada de Belo Horizonte”
(FUNDAÇÃO ITAÚ e CEDEPLAR, 2008)

• Intervenção: educação integral – aumento da carga
horária e diversificação do currículo.

Razão Custo-Efetividade
- Alguns impactos verificados:

• Aumento no hábito de leitura (medido em horas): 33%
• Aumento de participação em atividades culturais e esportivas
(medido em eventos): 35%
• Aumento do hábito de lavar as mãos (medido em eventos): 8%
Como monetizar esses efeitos?
Podemos optar pela RCE.

Sua Vez!
Exemplo A: aprimoramento de serviço de atendimento ao
público (call center)
• Custo Econômico = R$ 12.000
• Impacto = 250 (número de avaliações positivas do atendimento)

1. Qual é o valor da RCE?
R$ 12.000/250 = R$ 48

2. Como interpretar esse valor?
Em média, é necessário um
investimento de R$ 48 para que ocorra
uma nova avaliação positiva.

Sua Vez!
Exemplo B: projeto de divulgação e incentivo do teatro para jovens.
• Custo Econômico = R$ 100
• Participantes = 200 jovens
• Impacto = na média, cada participante foi 2 vezes ao teatro
devido ao programa
1. Qual é o valor da RCE?
R$ 100 / (2 * 200 ) = R$ 0,25
2. Como interpretar esse valor?
Em média, é necessário um investimento de R$ 0,25 para
que um jovem assista a uma peça de teatro.

Comentários Finais
- Nessa aula: estudamos o conceito de Retorno Econômico e vimos
como ele pode ser útil para muitos tipos de atividades, e não apenas
para aquelas com expectativa de lucro. Aprendemos a transformar o
impacto de um projeto em benefício monetário e a calcular o seu custo
econômico, dados diferentes cenários econômicos. A partir desses
elementos, vimos duas maneiras de analisar a eficiência do projeto:
a Análise Custo-Benefício e a Razão Custo-Efetividade.
- Próxima aula: ferramentas matemáticas/estatísticas para
calcular o retorno econômico na prática.

Trabalho Individual

I. Mapa do Projeto
 A. Objetivos
 B. Ações
 C. Público-alvo

II. Avaliação de Impacto
 A. Indicadores de impacto
 B. Grupos tratamento
 C. Grupo controle
 *** Entrega Parcial ***
 D. Metodologia

III. Dados
 A. Instrumentos de coleta
 B. Informações coletadas
IV. Retorno Econômico
A. Benefícios
B. Custo econômico
C. Análise de Viabilidade
***Apresentação e Entrega Final***

Trabalho Individual
- Para aplicar o cálculo do retorno econômico ao seu projeto (já
que não realizaremos a avaliação de fato), estipule um valor fictício
(positivo e significativo) para o impacto do programa. A partir dessa
suposição, responda:
IV. Retorno Econômico
A. Benefícios
B. Custo Econômico
i. A qual(is) indicador(es) de impacto
i. Quais são os custos contábeis e os
se refere(m)?
custos de oportunidade do projeto?
ii. Quais foram as hipóteses e a
ii. Qual o valor monetário em
lógica utilizada na monetização?
cada cenário?
iii. Qual o seu valor monetário em
cada cenário?
iv. Por quanto tempo ele vai durar?
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