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Cálculo do Retorno Econômico: Prática
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Plano de Aula

Objetivo: aprender a calcular diferentes indicadores de retorno 

econômico na prática.

Temas a serem trabalhados:

- Fluxo de Caixa

- Valor Presente

- Indicadores de Retorno Econômico:

• Impacto Econômico Líquido/Valor Presente Líquido

• Razão Benefício-Custo

• Taxa Interna de Retorno

• Razão Custo-Efetividade



Fluxo de Caixa



Fluxo de Caixa

- Na última aula, aprendemos a elencar os custos e benefícios 

relevantes para a avaliação econômica de um programa e vimos

que eles podem perdurar por diferentes períodos de tempo

e variar em magnitude.

Fluxo de caixa

Instrumento de gestão financeira que

projeta para períodos futuros, todas

as entradas e as saídas de recursos.

- Nesse sentido, a construção de um fluxo de caixa é uma forma

de organizar essas informações.



Fluxo de Caixa

- No contexto da Análise de Retorno Econômico, podemos primeiro 

construir um fluxo de caixa para os benefícios e outro para os custos do 

projeto:

1. Fluxo de Benefícios: é a série de valores monetários dos 

benefícios (entradas do projeto) ao longo do tempo.

2. Fluxo de Custos: é a série de valores monetários dos custos totais

(saídas do projeto) ao longo do tempo.

- Por fim, confrontam-se esses dois fluxos.

Mas... o que isso significa na prática?



Fluxo de Caixa

Exemplo A: projeto de capacitação profissional

• Duração: 1 ano.

• Beneficiários: 500 meninas de 15 anos de idade e com ensino 

fundamental completo.

• Impacto estimado (média por beneficiário): conquista do 1º

emprego para 300 dessas garotas. Estima-se aumento da 

renda em R$ 500,00/mês durante o primeiro ano após o

término do projeto e R$ 200,00/mês nos dois anos seguintes.

• Benefício total no cenário “realista”:

Mês (t) 13 ao 24 = R$ 500 * 300 = R$ 150.000,00

Mês (t) 25 ao 48 = R$ 200 * 300 = R$ 60.000,00



Fluxo de Caixa

• Fluxo de Benefícios (cenário realista):

Realização 
do projeto

1o ano (pós-projeto): 
Benefício máximo

2o e 3o anos (pós-projeto): 
Benefício é reduzido

A partir do 4º ano 
(pós-projeto); 
benefício se exaure

0 0 150.000 150.000 60.000 60.000 0

t=1 t=12 t=13 t=24 t=25 t=48 t=49 tempo (mês)



Fluxo de Caixa

• Custo total (contábeis + oportunidade) no 

cenário “realista”: R$ 20.000,00 no primeiro 

mês de implementação (t=1) e R$ 3.000,00/mês

no restante do período de realização (t=2 a t=12).

t=1

20.000 3.000 3.000 0

t=2 t=12 t=13 tempo (ano)

Não há custos após 
o término da

realização do projeto.

• Fluxo de Custos (cenário realista):



Fluxo de Caixa

• Fluxo de Caixa do Projeto (cenário realista):

t=1 t=2 t=12 t=13 t=24 t=25 t=48 tempo (mês)

20.000 3.000 3.000

150.000 150.000   60.000 60.000



Fluxo de Caixa

Exemplo B: projeto de incentivo ao ingresso (e conclusão)

no ensino superior.

• Duração: 3 anos.

• Beneficiários: 2.000 jovens de escolas públicas de ensino médio.

• Impacto estimado (média por beneficiário): um a cada cinco jovens 

participantes conclui o ensino superior devido ao projeto.

• Benefício total:

Ano (t) 8 ao 38 = (2.000/5) * R$ 30.000 = R$ 12.000.000,00

Obs.: R$ 30.000 é o diferencial médio anual de salário estimado para um indivíduo com

diploma de ensino superior em relação a um indivíduo sem diploma.



Fluxo de Caixa

Realização 
do projeto

Jovem cursa o
ensino superior...

Jovem usufrui dos benefícios ao
longo de sua vida produtiva.

• Fluxo de Benefícios (cenário realista):

0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0

t=1 t=3 t=4 t=7 t=8 t=38 t=39 tempo (ano)

Considerou-se que o benefício se
exaure após a aposentadoria...



Fluxo de Caixa

• Custo total (contábeis + oportunidade) no cenário “realista”:

R$ 5.000.000/ano durante a implementação e R$ 20.000 * 400 =

R$ 8.000.000 nos 4 anos seguintes.

R$ 20.000/ano é o
custo de oportunidade 
do jovem em
frequentar a faculdade
ao invés
de trabalhar.

5.000.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000 0

• Fluxo de Custos (cenário realista):

t=1 t=3 t=4 t=7 t=8 tempo (ano)



tempo (ano)t=1 t=3 t=4 t=7 t=8 t=38

12.000.000

5.000.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000

12.000.000

Fluxo de Caixa

• Fluxo de Caixa do Projeto (cenário realista):



Fluxo de Caixa

- Na prática, é simples construir um fluxo de caixa

no Excel:

É a coluna “benefícios” 

subtraída da coluna

“custos”, ou seja,

o “benefício líquido”

em cada instante

de tempo.

Tempo Benefício Custo Líquido

1 0 200 -200

2 400 100 300

3 400 0 400

4 400 0 400

- - - -

- - - -

- - - -



Valor Presente



Valor Presente

- Na Análise de Retorno Econômico, queremos, essencialmente, 

verificar se estamos “produzindo” mais do que gastando.

- Olhando apenas para o fluxo de caixa, entretanto, esse diagnóstico

não fica evidente.

- Isso ocorre pois as “entradas” e “saídas” do projeto estão distribuídas

em momentos diferentes ao longo do tempo, o que impede uma leitura 

objetiva.

- Para solucionar esse impasse, procura-se transformar o “fluxo

de benefícios” e o “fluxo de custos” do projeto, que são elementos 

dinâmicos, em valores únicos, mas representativos de todo

o fluxo de valores.



Valor Presente

- A ideia é poder analisar custos e benefícios de forma agregada e

em um mesmo instante do tempo.

- Para isso, porém, não podemos simplesmente somar todos os valores

do fluxo e compará-los.

• Receber R$ 100 hoje é diferente de receber R$ 100 daqui a um ano.

- Para que qualquer indivíduo concorde em adiar o acesso a um recurso 

financeiro, é preciso oferecer a ele um “prêmio”, por isso – juros.



Valor Presente

- Pense em uma aplicação na poupança. Você deposita um valor hoje

e espera receber um montante maior no futuro. O valor dessa 

remuneração é definido pela taxa de juros da economia e varia

ao longo do tempo e de acordo com a natureza do investimento 

(curto/longo prazo, maior/menor risco, etc.).

- A taxa de juros vigente pode se referir ao período de um ano,

um mês ou a outro período qualquer.

• Exemplo: 10,0% ao ano;

0,68% ao mês;

3,0% no trimestre.



Valor Presente

- Se a taxa de juros for de 10% ao ano, por exemplo, R$ 100,00 hoje 

valerá: 100 * 1,1 = R$ 110,00 um ano depois.

- Analogamente, R$ 100,00 daqui a um ano, vale apenas:

100 / 1,1 = R$ 90,91 hoje.

• Nessa situação, a taxa de juros é também chamada de taxa de

desconto.

- Podemos aplicar esse raciocínio a cada “entrada” e a cada “saída”

do fluxo de caixa de um projeto, para trazê-los a valor presente.

• A princípio, poderíamos escolher qualquer momento do tempo 

para comparar os custos e os benefícios do projeto, mas

convencionalmente utilizamos o instante inicial do projeto, ou 

seja, t=0.



Valor Presente

- Ou seja, o cálculo do valor presente é um artifício para contabilizar 

todos os valores do fluxo de caixa no mesmo instante do tempo.

Valor presente

É o montante (em dinheiro), no instante

inicial, que equivale a todos os valores

de um fluxo financeiro.

- Quando todos esses valores são trazidos para a mesma data,

a comparação entre eles se torna válida.

- O primeiro passo do cálculo do valor presente do fluxo de caixa

é definir a taxa de desconto a ser utilizada.



Valor Presente

Mas... como definir a taxa de desconto mais adequada para

o fluxo de caixa de um projeto social?

Resposta: não há um critério único. Pode-se usar a taxa de juros da 

poupança, a Selic ou a taxa de juros de mercado para um investimento

com a mesma duração dos custos e benefícios

do programa.



Indicadores de Retorno Econômico

- Além disso, as periodicidades do fluxo de caixa e da taxa de juros têm

que ser iguais.

• Se o fluxo de caixa é anual, a taxa tem de ser anual; se o fluxo de 

caixa é mensal, a taxa tem deser mensal.

- Qualquer taxa de juros pode ser adaptada para a periodicidade 

desejada.

• Exemplo: a taxa de juros da poupança é de cerca de 0,5% ao mês, o

que equivale a aproximadamente 8% ao ano.



Valor Presente

- Uma vez definida a taxa de juros mais adequada o valor presente de 

um montante qualquer no futuro é obtivo pela seguinte equação 

matemática:

Onde:

P = valor presente – é o que queremos saber

F = valor futuro – é o valor monetário real da entrada ou saída do fluxo

t = número de períodos de tempo (dias, meses, anos)

i = taxa de desconto escolhida (ex.: 10% = 0,1)



Indicadores de Retorno Econômico

- Vamos usar a taxa de juros da poupança, que é invariante em relação

à duração do investimento, para calcular o valor presente dos fluxos

de caixa dos exemplos A e B.

ExemploA:

• Fluxode Custos:



Indicadores de Retorno Econômico



Indicadores de Retorno Econômico

- Após o cálculo do valor equivalente de cada saída em t = 0,

podemos somá-los para obter o custo econômico total do

projeto em valor presente:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐶𝐶𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝
+ 2.940,74+ 2.926,11 +2.911,55 + 2.897,.07+2.882,66

+2.868,31+ 2.854,04+2.839,84+ 2.825,72

=R$ 51.772,22

Custo (valor presente) = 19.900,50 + 2.970,22 + 2955,47



Indicadores de Retorno Econômico

• Fluxo de Benefícios:



Indicadores de Retorno Econômico

=R$2.842.637,22



Indicadores de Retorno Econômico

- Esse cálculo pode ser mais facilmente realizado com o auxílio

da função VPL do Excel.

Mãos à obra:

1. Com o fluxo de caixa aberto, selecione uma célula em branco, 

clique no botão inserir função (fx) e escolha VPL.

2. Insira no campo Taxa a taxa de juros (desconto) escolhida (ex.: 

0,5% ou 8%).

3. Clique no campo Valor1 e selecione a coluna “custos” OU a 

coluna “benefícios” do fluxo de caixa.

4. Deixe o campo Valor2 em branco.

5. Pressione OK.



Indicadores de Retorno Econômico

- Aplicando esse procedimento ao Exemplo B, com taxa de desconto

de 8%, obtemos:

Custo Total (valor presente) = R$ 33.919.669,51

Benefício Total (valor presente) = R$ 79.469.987,20



Indicadores de Retorno Econômico



Indicadores de Retorno Econômico

- Uma vez calculado o Custo Econômico e o Benefício Total do projeto em 

valor presente, podemos então avaliar objetivamente a eficácia do projeto.

- Para isso, basta aplicarmos o indicador que julgarmos mais adequado

a cada situação.

- Os diversos indicadores de retorno econômico são apenas formas 

diferentes de verificar a mesma informação: se os benefícios do projeto 

superam os seus custos. As respostas serão equivalentes, 

independentemente da abordagem escolhida.



Indicadores de Retorno Econômico

- Neste curso, vamos aprender a calcular 4 dos indicadores de retorno 

econômico mais utilizados:

• Impacto Econômico Líquido/Valor Presente Líquido;

• Razão Benefício-Custo;

• Razão Custo-Efetividade;

• Taxa Interna de Retorno.



Indicadores de Retorno Econômico

Exemplo A: projeto de capacitação profissional.

• Impacto: 300 garotas conquistaram o 1º emprego.

• Valor presente do benefício total: R$ 2.842.637,22.

• Valor presente do custo econômico: R$ 51.772,22.

Exemplo B: projeto de incentivo ao ingresso (e conclusão)

no ensino superior.

• Impacto: 400 jovens concluíram o ensino superior.

• Valor presente do benefício total: R$ 79.469.987,20.

• Valor presente do custo econômico: R$ 33.919.669,51.



Indicadores de Retorno Econômico

1. Impacto Econômico Líquido

Impacto 

Econômico
Custo 

Econômico
Benefício

Exemplo A: 2.842.637,22 – 51.772,22 = R$ 2.790.865,00

Exemplo B: 79.469.987,20 – 33.919.669,51 = R$ 45.550.317,69



Indicadores de Retorno Econômico

- O Impacto Econômico Líquido é equivalente ao Valor Presente 

Líquido (VPL). Como o nome sugere, podemos interpretar essa métrica

como o valor presente dos benefícios do projeto social líquido de seus

custos econômicos.

- Desse ponto de vista, podemos calcular o indicador sob outra ótica:

ao invés de trazer os benefícios e os custos do projeto a valor presente 

separadamente e, por último, subtraí-los, podemos primeiro subtraí-los

período a período e, por último, calcular o valor presente.



Indicadores de Retorno Econômico

- Na prática, isso equivale a calcular o valor presente (com a mesma taxa 

de desconto) da coluna “líquido” do fluxo de caixa construído no Excel.

Sua Vez!

Construa o fluxo de caixa dos dois exemplos anteriores e verifique que

o VLP obtido é idêntico ao Retorno Econômico Líquido que já

calculamos.



Razão 

Benefício-Custo
Custo 

Econômico
Benefício

Indicadores de Retorno Econômico

2. Razão Benefício-Custo (RBC)

Exemplo A: 2.842.637,22 / 51.772,22 = 54,91

Exemplo B: 79.469.987,20 / 33.919.669,51 = 2,34



Para os casos em que 

se julga infactível 

monetizar o impacto

Indicadores de Retorno Econômico

3. Razão Custo-Efetividade (RCE)

Exemplo A: 51.772,22 / 300 = R$ 172,57

(i.e. valor gasto para que 1 garota conquiste o 1º emprego)

Exemplo B: 79.469.987,20 / 400 = R$ 84.799,17

(i.e. valor gasto para que 1 jovem conclua a faculdade)

Razão Custo-

Efetividade

Custo 

Econômico
Impacto não

Monetário



Indicadores de Retorno Econômico

4. Taxa Interna de Retorno (TIR):

- Ou seja, a TIR mede a rentabilidade do projeto – é um percentual.

Taxa Interna 

de Retorno

É a taxa de juros (desconto) que

iguala o valor presente das

entradas com o das saídas.



Indicadores de Retorno Econômico

- Algebricamente, a TIR nada mais é do que a taxa de juros i do cálculo do

valor presente quando igualamos a fórmula do valor presente a zero:

- Ou seja, ao invés de imputar o i e calcular o P agora imputamos o P=0

e calculamos o i (=TIR)



Indicadores de Retorno Econômico

- Resolver a equação anterior é um processo muito complexo para ser

realizado “à mão”, mas é muito simples obtê-la a partir de um fluxo

de caixa construído no Excel.

Mãos à obra:

1. Com o fluxo de caixa aberto, selecione uma célula em branco, 

clique no botão inserir função (fx) e escolha TIR.

2. Clique no campo valores e selecione a coluna "líquido" do fluxo de 

caixa.

3. Deixe o campo estimativa em branco.

4. Pressione OK.



Indicadores de Retorno Econômico

- Realizando esse procedimento ao fluxo de caixa dos exemplos A e B, 

temos:

Exemplo A: TIR = 29%

Exemplo B: TIR = 16%



Indicadores de Retorno Econômico

- Um projeto é considerado economicamente viável caso a TIR supere

o rendimento esperado para os investimentos alternativos possíveis,

ou seja, a taxa de juros da economia.

• Quanto maior a TIR, maior o retorno econômico do projeto.

- É também possível comparar a TIR de diferentes projetos sociais, 

para verificar sua eficiência relativa.

• Lembre-se de que, para qualquer indicador de retorno, essa 

comparação só será válida para projetos com o mesmo objetivo e

público-alvo: é inadequado comparar a TIR de um projeto para 

idosos com a TIR de um projeto para crianças, por exemplo.



Indicadores de Retorno Econômico

Afinal... o que podemos concluir sobre a viabilidade econômica

e a eficiência dos dois exemplos estudados?

Exemplo A: projeto de 

capacitação profissional.

• IEL ou VPL: R$ 2.790.865,00

• RBC: 54,91

• RCE: R$ 172,57

• TIR: 29%

Exemplo B: projeto de incentivo 

ao ingresso (e conclusão) no 

ensino superior.

• IEL ou VPL: R$ 45.550.317,69

• RBC: 2,34

• RCE: R$ 84.799,17

• TIR: 16%



Indicadores de Retorno Econômico

- Ambos podem ser considerados economicamente viáveis.

- Considerando que os dois projetos são destinados a adolescentes

da mesma faixa etária e visam a elevar a renda futura dos beneficiários,

o projeto do Exemplo A se mostrou mais eficiente. Ou seja, se as duas 

intervenções forem opções possíveis e excludentes, o projeto de 

capacitação profissional será preferível.



Hora de Praticar



Comentários Finais

- Nesta aula: aprendemos a calcular e a interpretar diferentes 

indicadores de retorno econômico, a partir do valor presente

dos benefícios e dos custos de um projeto social.

- Próxima aula: discussão dos trabalhos individuais e “treino”

para a apresentação final.



Trabalho Individual

I. Mapa do Projeto III. Dados

 A. Objetivos  A. Instrumentos de coleta

 B. Ações  B. Informações coletadas

 C. Público-alvo

IV. Retorno Econômico

II. Avaliação de Impacto  A. Benefícios

 A. Indicadores de impacto  B. Custo econômico

 B. Grupos tratamento C. Análise de Viabilidade

 C. Grupo controle

 *** Entrega Parcial ***

***Apresentação e Entrega Final***

 D. Metodologia



Trabalho Individual

- Partindo do cenário fictício idealizado na etapa anterior e dos custos

e benefícios calculados, responda:

IV. Retorno Econômico

C. Análise de Viabilidade

i. Traga os custos e os benefícios do projeto
a valor presente. Qual foi a taxa de juros
escolhida? Por quê?

ii. Escolha o(s) indicadores de Retorno Econômico

mais adequado(s) ao seu projeto e calcule-o(s).

iii. O que podemos concluir em relação a viabilidade

econômica do projeto?
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