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O benefício do projeto social é o valor monetário do seu impacto
Portanto, a avaliação de impacto antecede a avaliação de retorno econômico
e somente se realiza quando existe evidencia que o projeto gerou resultados
A transformação do impacto estimado em benefício é uma das maiores
dificuldades da avaliação de retorno econômico. Ela exige a associação de um
valor monetário a um impacto, muitas vezes, não monetário
A única exceção são os projetos para geração de renda, em que o indicador
de impacto é a renda, ou seja, já é estimado em valor monetário, não
exigindo nenhuma transformação
Para os demais projetos sociais, que não tenham como indicador de impacto
a renda dos participantes, a transformação do impacto em benefício precisa
ser realizada

3

•
•

•

A pergunta que se faz é como efetuar essa transformação em projetos sociais
com objetivos tão diversos, como, por exemplo, a melhora na qualidade da
educação, na saúde, a redução da criminalidade, entre outros
A resposta não é simples. Para efetuarmos essas transformações, temos que
fazer hipóteses que permitam atribuir um valor monetário ao impacto. Essas
hipóteses variam de projeto para projeto e exigem um profundo
conhecimento sobre a temática à qual se aplica
O avaliador precisa conhecer a literatura a respeito do indicador de impacto.
Ele precisa saber quanto a mudança causada no indicador, pelo programa,
economiza para a sociedade e quanto aumenta o bem-estar, devido à
contribuição advinda das mudanças geradas nos beneficiários e nas
circunstâncias que os envolvem
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Suponha um programa para o aumento da escolaridade, no qual o indicador de
impacto é a taxa de jovens com ensino superior completo
A literatura mostra que escolaridade mais alta propicia salários maiores, menor
probabilidade de acessar programas sociais, menor probabilidade de
encarceramento, entre outros efeitos
Na transformação do impacto em benefício o avaliador tem que considerar:
• os ganhos salariais devido ao aumento da escolaridade;
• a probabilidade daqueles jovens tratados acessarem programas sociais e a
média dos custos em prover esses programas que seriam acessados caso o
jovem não tivesse aumentado sua escolaridade – isso equivale a uma
economia para a sociedade;
• a probabilidade de os jovens tratados serem presos e o custo dessas
prisões que teriam acontecido se a escolaridade não tivesse sido
aumentada – é o valor que a sociedade deixou de gastar,
também uma economia
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No caso de projetos na área de saúde, por exemplo, para prevenir a
incidência de diabetes, a transformação do impacto em benefício é também
baseada em uma série de hipóteses
Digamos que o impacto do projeto seja mensurado em termos da diminuição
da taxa de incidência de diabetes na população
Uma menor taxa de incidência de diabetes leva a:
• uma diminuição dos gastos com o sistema de saúde para tratamento das
doenças derivadas dessa;
• uma melhora na vida das pessoas que adquiriram hábitos saudáveis por
causa do projeto e que ficariam doentes caso ele não existisse;
• economia para a sociedade com os dias de trabalho que seriam perdidos
se as pessoas ficassem doentes;
• diminuição dos gastos com previdência social que teria que ser paga aos
doentes e inválidos
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Para determinar o valor ganho ou economizado pela sociedade devido ao
projeto o avaliador terá que conhecer, profundamente, a literatura
Só assim será capaz de estimar as várias facetas afetadas pelo projeto e adotar
boas hipóteses para a transformação
O avaliador terá que considerar na estimativa do benefício do projeto é que o
impacto, em geral, perdura mais do que um período de tempo
Algumas vezes o benefício perdura por toda a vida produtiva do indivíduo,
como no caso dos projetos de qualificação profissional; ou por séculos, como o
caso de projetos de reflorestamento
Outras vezes, os benefícios são grandes logo após a implementação e reduzemse ao longo do tempo, por exemplo, campanhas de prevenção a doenças
epidemiológicas como a dengue
Existem também projetos que só geram efeitos muitos anos após sua
implementação, como aqueles para o aumento da escolaridade
O que todos esses casos têm em comum é que os benefícios
ocorrem em momentos distintos no tempo
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Se os benefícios são recebidos em momentos diferentes, é preciso
considerar o tempo no cálculo do benefício total. Para isso, montamos o
fluxo de caixa do benefício e utilizamos a taxa de desconto intertemporal
para deduzir do montante o fato de que o valor só será recebido no futuro
A taxa de desconto intertemporal indica quanto o indivíduo valoriza o
consumo presente em relação ao futuro, ou seja, é o percentual pelo qual
ele está disposto a abrir mão do consumo no presente para só fazê-lo no
futuro
Para efetuar o desconto intertemporal aplicamos, então, os conceitos de
“valor presente” e “valor futuro” oriundos da matemática financeira
Muitas vezes, os avaliadores adotam taxas de desconto intertemporal
menores que a taxa de juros corrente. Isso acontece, porque, como a
maioria dos projetos tem impactos de longo prazo, os avaliadores utilizam
uma taxa de juros de longo prazo. A taxa de juros de longo prazo, em geral,
é menor que a taxa de juros corrente
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Uma vez calculado o benefício total, a outra dimensão necessária para a
avaliação de retorno econômico é o custo do projeto
O custo considerado nesse tipo de análise é denominado “custo econômico”
e transcende o custo contábil por considerar o custo de oportunidade

Custo econômico = custo contábil + custo de oportunidade
•

•

O custo contábil é todo dispêndio que, via de regra, aparece nos
demonstrativos contábeis. É todo desembolso monetário necessário para o
funcionamento do projeto, por exemplo, pagamento de conta de luz, de
pessoal, aquisição de material etc.
O custo de oportunidade difere do custo contábil por ser um custo implícito,
ou seja, em geral não aparece nos demonstrativos contábeis. O conceito do
custo de oportunidade foi cunhado pela economia para designar o
rendimento que se deixa de obter ao realizar determinada
escolha. Em outras palavras, é o ganho que poderia advir da
aplicação alternativa de um determinado recurso
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Muitos projetos funcionam com um exíguo orçamento próprio, mas utilizam
muitos recursos extras da sociedade. Por exemplo, um programa de
fornecimento de sopa para pessoas carentes que utiliza mão de obra
voluntária, que recebe os alimentos de um doador, que utiliza a cozinha
cedida de uma instituição beneficente, entre outros recursos
O custo contábil provavelmente será muito baixo e se somente ele fosse
computado no cálculo do retorno, esse estaria distorcido. O custo de
oportunidade resolve o problema da distorção do retorno, uma vez que
computa quanto valeria: a aplicação da mão de obra em outra atividade
produtiva; os alimentos doados se fossem aplicados de outra maneira, por
exemplo, vendidos; o aluguel da cozinha para um restaurante
Nesse caso específico, o custo econômico do projeto tem como maior
parcela o custo de oportunidade. Ao utilizá-lo para o cálculo do retorno
econômico, esse não mais estaria distorcido
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A viabilidade econômica se refere ao fato de o projeto gerar um “lucro social”,
ou seja, seu benefício ser maior que seu custo para a sociedade
A comparação de dois projetos indica que aquele com maior retorno é o mais
atrativo como investimento. Mas é preciso ter cuidado com essa comparação
Existem várias formas de calcularmos o retorno e cada uma delas constitui
uma estatística de retorno econômico
A diferença entre as estatísticas é apenas a ótica da sua construção, pois
todas medem a relação entre o custo e o benefício do projeto.
Aqui apresentamos quatro estatísticas de retorno econômico:
 Valor Presente Líquido (VPL)
 Taxa Interna de Retorno (TIR)
 Razão Custo-Benefício
 Razão Custo-Efetividade

11

•

Considerando que os benefícios e os custos acontecem em momentos
diferentes no tempo, para realizarmos essa subtração, precisamos que ambos
estejam a valor presente de um mesmo período. Considerando 𝑡0 o primeiro
ano do investimento, trazemos os valores do benefício e do custo de cada
ano a valor presente desse período, por meio da fórmula do VPL:
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Se VPL > 0 – retorno positivo, o projeto é viável economicamente, pois seu benefício
supera o custo
Se VPL < 0 – retorno negativo, o projeto não é viável economicamente, pois seu custo
supera o benefício gerado
Se VPL = 0 – retorno neutro, valor do benefício gerado é igual ao
custo
incorrido
12

•

Considerando que os benefícios e os custos acontecem em momentos
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VPL dos custos

Se VPL > 0 – retorno positivo, o projeto é viável economicamente, pois seu benefício
supera o custo
Se VPL < 0 – retorno negativo, o projeto não é viável economicamente, pois seu custo
supera o benefício gerado
Se VPL = 0 – retorno neutro, valor do benefício gerado é igual ao
custo incorrido
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A taxa interna de retorno é a taxa de oportunidade de investir o recurso no
projeto. Ela representa o retorno implícito do investimento. Matematicamente,
a TIR é a taxa de desconto intertemporal implícita que iguala o benefício do
projeto ao seu custo, de forma que o valor presente líquido seja zero

•

Para interpretarmos o resultado da TIR, é necessária a comparação com a TIR de outro
projeto ou com uma taxa mínima de atratividade - TMA. A taxa mínima de atratividade
é a taxa de juros mínima que um investidor pretende obter com o seu investimento.
Assim a TMA pode ser a taxa de juros básica do mercado, a taxa de remuneração da
poupança ou outra taxa que se considerar a mínima para remunerar um investimento.
São três os resultados possíveis:
• TIR > TMA – o projeto é viável economicamente, pois o retorno gerado é maior
que a taxa mínima de atratividade
• TIR < TMA, o projeto não é viável economicamente, porque seu retorno é menor
que a mínima de atratividade
• TIR = TMA, o projeto está em uma zona de indiferença
de retorno, mas é economicamente viável

•
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A Razão Custo-Benefício é uma das estatísticas de retorno econômico mais
utilizadas, devido à sua fácil compreensão

•

Para o seu cálculo basta dividir o benefício total pelo custo econômico total . Tanto o
benefício quanto o custo têm que estar a valor presente

Razão Custo-Benefício = VPTBtn / VPTCtn
•
•

•

Onde tn indica o tempo n, no qual o benefício e o custo foram calculados
A interpretação do resultado nos fornece o montante de benefício que será gerado por
cada real investido. Por exemplo, se a Razão Custo-Benefício foi de 1,5, significa que a
cada real investido o benefício gerado será de um real e cinquenta centavos. Portanto,
o projeto é viável economicamente
Por outro lado, se a Razão Custo-Benefício for de 0,60, significa que cada real investido
no projeto valerá no futuro apenas sessenta centavos. Ou seja, o dinheiro investido
perdeu valor com o projeto, pois esse não foi capaz de gerar
benefícios suficientes para compensar os custos
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A Razão Custo-Efetividade é uma alternativa para a comparação dos custos
com os benefícios dos projetos, quando não se deseja, ou quando não é
possível, valorar monetariamente o impacto

•

Alguns projetos têm indicadores de impacto de difícil valoração. Por exemplo, o Projeto
TAMAR. O impacto será medido em termos de número de tartarugas salvas. Para
transformar o impacto em benefício teríamos que saber quanto vale para a sociedade
cada tartaruga salva. Isso exigiria hipóteses nada triviais
A Razão Custo-Efetividade é calculada pela divisão do impacto estimado (na avaliação
de impacto) pelo custo econômico total

•

Razão Custo-Efetividade= impacto estimado / VPTCtn
•

•

Esta estatística fornece quanta unidade de impacto se obtém por real gasto. Por
exemplo, no caso do TAMAR, a Razão Custo-Efetividade fornece quantas tartarugas
foram salvas para cada real gasto
Se a Razão Custo-Efetividade é de 0,000003, significa que a cada
real investido salva 0,000003 tartarugas (a fim de tornar o resultado
mais intuitivo, podemos multiplicar o resultado por 1.000.000)
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A análise de sensibilidade é a última etapa da avaliação econômica. Seu
objetivo é testar a sensibilidade (variação) dos resultados da avaliação em
relação aos parâmetros utilizados
Como a avaliação econômica é baseada em métodos estatísticos, que estão
sujeitos a erros, e em parâmetros escolhidos às vezes de forma
discricionária, faz-se necessário testar se os resultados encontrados
sofreriam alteração caso a amostra e os parâmetros da avaliação fossem
diferentes
Assim, a análise de sensibilidade é uma técnica de verificação de robustez
dos resultados da avaliação. O termo robustez em avaliação é empregado no
sentido figurado de “força” da avaliação, ou seja, sua confiabilidade
Então, na prática, a análise de sensibilidade implica em refazer a avaliação econômica
alterando os parâmetros utilizados (e.g. taxa de juros) e verificar se as estatísticas de
retorno econômico continuam com o mesmo resultado
Se o resultado é mantido em vários cenários, dizemos que
ele é robusto
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• Para fixar o conteúdo e servir de roteiro para futuras avaliações
de retorno econômico, apresentamos a seguir a avaliação
econômica de um projeto fictício, realçando todas as etapas e
cálculos necessários à estimação do retorno do projeto









Nome do projeto: “Trabalha Brasil”
Objetivo: inserir jovens no mercado de trabalho.
Público alvo: jovens de 17 anos nos dois últimos anos do ensino médio.
Ações: curso profissionalizante com duração de dois anos, oferecido no
contra turno escolar.
Número de beneficiários: 150 indivíduos.
Indicador de impacto: empregabilidade dos jovens.
Resultado da estimação de impacto um ano após o fim
do projeto: em média, 10% dos tratados conseguiram
emprego por causa do projeto
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Dos 150 participantes 10% conseguiram emprego por causa do projeto
Então, o projeto conseguiu inserir 15 jovens no mercado de trabalho, que
não o acessariam se não tivessem participado do curso profissionalizante
Para transformar o impacto em benefício considere as seguintes hipóteses:
i. O benefício de colocar o jovem no mercado de trabalho é o salário
que ele recebe. Esse equivale ao que ele produz para a sociedade;
ii. Na média os beneficiários empregados recebem R$ 1.000,00. Esse
valor foi calculado com base nas informações de salário informadas
pelos jovens.
Para calcular o benéfico do projeto por um ano multiplicamos o número de
jovens que estão empregados por causa do projeto (15) pelo salário médio
que recebem por mês (R$ 1.000,00) por 12 meses – perfazendo um total de
R$ 180.000,00 por ano
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Para elaborar o fluxo de caixa considere que:
i. Se não fosse o projeto, os jovens beneficiários entrariam no mercado
de trabalho, de qualquer forma, cinco anos após o fim do projeto.
Então, o benefício perdura durante cinco anos;
ii. A taxa de desconto intertemporal é de 5%.
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Para somar os valores em momentos diferentes no tempo, aplicamos a taxa de
desconto intertemporal e calculamos o Valor Presente Total do Benefício em t0:
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 742 .196 ,00
2
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4
5
6
(1  0,05) (1  0,05) (1  0,05) (1  0,05) (1  0,05)
1

2
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4
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As externalidades advindas do salário dos jovens inseridos no mercado de
trabalho por causa do projeto não foram computadas. Dessa forma, sabemos
de antemão que esse benefício está subestimado.
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Para o funcionamento dos cursos, a gestão do projeto despende recursos com
salário dos professores, material de laboratório, apostilas e lanches fornecidos
para os alunos
Custo Contábil

Valor (R$)

Salário dos professores e coordenador

60.000,00

Material de laboratório

100.000,00

Apostilas

5.000,00

Lanches

72.000,00

Total

137.000,00
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Também os alunos, ao decidirem alocar seu tempo nas aulas em vez de investilo em outras atividades, incorrem no custo de oportunidade
Custo de oportunidade

Valor (R$)

Aluguel do laboratório

10.000,00

Conta de luz

300,00

Conta de água

150,00

Tempo dos alunos

210.000,00

Total

220.450,00

Custo econômico = custo contábil + custo de oportunidade
Custo econômico = 137.000,00 + 220.450,00 = 357.450,00
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Considere a taxa de desconto intertemporal de 5%. O Valor Presente Líquido é:
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VPLt0  44.317 ,43

O resultado significa que os benefícios do projeto excedem os custos em
44.317,43 reais. Então, podemos concluir que o projeto apresenta um retorno
econômico positivo para a sociedade, sendo viável economicamente.
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No exemplo do projeto “Trabalha Brasil” a TIR é de 7%. A fórmula para seu
cálculo é:

VFBtn   VFCtn
VFCtn 
 VFBtn

0
VBt0  VCt0  
 ... 
 ... 
1
n  
1
n 
(1  TIR)   (1  TIR)
(1  TIR) 
 (1  TIR)





A interpretação da TIR
depende da taxa mínima de
atratividade que
considerarmos. Suponha
que a taxa mínima de
atratividade seja de 5%.
Então, a TIR de 7% indica
que o projeto é viável
economicamente.
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Dos cálculos anteriores temos que:

VPTBt0: 742.196,00
VPTCt0: 697.878,57

Razão Custo  Benefício 
Razão Custo  Benefício 

VPTBt0
VPTC t0
742196
 1,06
697878 ,57

O resultado indica que para cada real gasto no projeto, o retorno para a
sociedade será de 1,06 reais. Lembre-se que esse valor foi calculado
considerando uma taxa de desconto intertemporal de 5%.
No exemplo: Retorno = (1,06 - 1)*100 = 6,0%
Ou seja, sob uma taxa de desconto intertemporal de 5%, o retorno do
projeto é de 6%.
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Esta estatística fornece quanta unidade de impacto se obtém por real gasto
Concluímos que o projeto conseguiu inserir 15 jovens no mercado de trabalho, que não
o acessariam se não tivessem participado do curso profissionalizante
Concluímos também que o valor presente dos custos totais é dado por:

Razão Custo-Efetividade= impacto estimado / VPTCtn
Razão Custo-Efetividade= 15 / 697.878,57 = 0.0000215
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Fim da Aula 10
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