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1. Avaliação de impacto de programas sociais: por que, para que e 
quando fazer? (Cap. 1 do livro)

2. Estatística e Planilhas Eletrônicas
3. Modelo de Resultados Potenciais e Aleatorização (Cap. 2 e 3 do livro)
4. Econometria: modelo de mínimos quadrados
5. Modelo de Diferenças em Diferenças (Cap. 4 do livro)
6. Estudo de caso: avaliação de impacto do Projeto Verde Novo
7. Pareamento (Cap. 5 do livro)
8. Pareamento do Projeto Verde Novo e tópicos adicionais (Variáveis 

Instrumentais, Regressão Descontínuas etc.)
9. Matemática financeira
10. O Cálculo do Retorno Econômico (Cap. 8 do livro)
11. Discussão sobre os trabalhos de conclusão de curso
12. Conclusão do curso: apresentação dos trabalhos e prova
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• A taxa de juros é a taxa que determina o valor dos juros, isto 
é, da remuneração que um indivíduo recebe por realizar 
algum investimento durante um certo período de tempo

• Outra forma de definir Juros: “prêmio” recebido por adiar 
consumo presente

• A taxa de juros i pode se referir a um período de um ano, 
mês ou em relação a um período qualquer

• Por exemplo, se investimos R$ 100 por um ano e obtemos 
R$ 110 após esse tempo, a taxa de juros é de 10% ao ano. 
Como fazemos esse cálculo?
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 “Valor Presente” = valor investido hoje ou o capital inicial [VP]

 “Valor Futuro”  = o valor a ser recebido após o período do 
investimento [VF]
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 Voltando ao exemplo do investimento de R$ 100 por um ano e 
obtemos R$ 110 após esse tempo, a taxa de juros é de 10% ao ano
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 Se realizamos um investimento hoje por n períodos, sendo a taxa 
de juros definida em i% por período, teremos ao final um total de:

Valor futuro

Valor Presente

Número de períodos

VF = VP x (1+i)n

Taxa de juros
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Ex. 1. Calcular o valor futuro de um capital de $ 5.000 aplicado à 
taxa de 4% ao mês, durante 5 meses
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Ex. 2. Qual é o juro obtido através da aplicação de capital de $2.500 
a 7% ao ano durante 3 anos? 
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Ex. 3. Calcular o valor futuro ou montante de uma aplicação 
financeira de $15.000, admitindo-se uma taxa de 30% a.a. para um 
período de 18 meses
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Ex. 4. Calcular o valor presente ou capital de uma aplicação que 
gerou um montante de R$ 98.562,25, efetuada pelo prazo de 6 
meses a uma taxa de 1,85% ao mês. 
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Ex. 5. Um imóvel foi adquirido por R$ 3.000,00 em uma 
determinada data, sendo vendido por R$ 30.000  quatro anos 
depois. Qual o retorno (taxa de juros) obtido por este proprietário?
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Ex. 6. Para um poupador que deseja ganhar 2,5% ao mês, o que é 
mais interessante: a) receber $18.500 de hoje a 4 meses; ou 
b)$25.500 de hoje a doze meses?
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• É a representação dos pagamentos e recebimentos ao longo do 
tempo

• Os fluxos de caixa podem diferir com relação a vários aspectos:

 Quanto ao tempo:
 Temporária
 Infinita

 Quanto à constância ou periodicidade:
 Periódicas
 Não periódicas

 Quanto ao valor dos pagamentos:
 Fixos ou uniformes
 Variáveis
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Saídas (-)

Entradas (+)

Entradas (+)

Saídas (-) tempo

tempo
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• Os valores dos recebimentos e pagamentos de um projeto estão 
distribuídos ao longo do tempo

• Esses valores, no entanto, não podem ser prontamente comparados visto 
que estão avaliados em momentos diferentes no tempo. “Receber R$ 100 
hoje é, provavelmente, diferente de receber R$ 100 daqui a 3 meses”

• Como então comparar valores? A ideia é “trazer” esses valores todos para 
uma mesma data, por exemplo, para a data relativa ao início do projeto. 
Em outros termos, calcular o “valor presente” do investimento 

• “Líquido” porque trazemos para valor presente recebimentos e 
pagamentos

• Da mesma maneira que acrescentamos juros quando queremos saber o VF 
de  um investimento realizado hoje, quando calculamos o valor presente 
desse retorno futuro do investimento temos que descontar os juros

• Quando temos um fluxo de pagamentos e recebimentos, precisamos 
trazer para a mesma data cada uma das parcelas: se trouxermos todos 
para o 1º período, temos o VPL
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Considere a série de pagamentos e recebimentos abaixo:
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Outro exemplo

Ano 2006 2007 2008 2009 2010

Valor ($) -50.000 -10.000 30.000 30.000 30.000

 Os custos de um projeto estão distribuídos ao longo dos dois 
primeiros anos do projeto. Por outro lado, há recebimentos por 3 
anos consecutivos, conforme tabela abaixo:

 Qual é o valor presente líquido do projeto (i=15% ao ano)?

74,866
)15,1(

30000

)15,1(

30000

)15,1(

30000

15,1

10000
50000

432
VPL
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Ex. 1. Um projeto de investimento inicial de $120 mil gera entradas de caixa anuais de R$ 25 
mil. Nos próximos 10 anos, em cada ano será necessário um gasto de R$ 5 mil para 
manutenção. Determinar o fluxo de caixa e o valor presente líquido da operação (i = 5% a.a.) 
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Ex. 2. Um investimento inicial de $ 200 mil com entradas anuais de $ 300 mil nos 
próximos 10 anos, no final do 10º ano terá o ativo vendido por $ 50 mil. As saídas 
de caixa devem ser de R$ 20 mil, exceto no 6º ano quando uma reforma exigirá 
uma saída de caixa complementar de R$ 500 mil. Determinar o fluxo de caixa e o 
VPL da operação (considerar r=5%)
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 É a taxa de juros (ou desconto) que faz com que o VPL de 
um projeto seja zero

 VPL igual a zero significa que os custos avaliados no tempo 
zero são iguais aos benefícios, também avaliados no tempo 
zero

 Idéia: você quer descobrir qual a taxa de juros que está 
embutida no seu investimento, isto é, qual a taxa de juros 
que a partir do seu investimento inicial gerou as entradas 
futuras do seu fluxo de caixa
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Retomando o exemplo anterior (i= ? %) :

Ano 2005 2006 2007 2008 2009

Valor ($) -50.000 -10.000 30.000 30.000 30.000

       
2 3 4

10.000 30.000 30.000 30.000
50.000 0

1 1 1 1
VPL

TIR TIR TIR TIR
      

   

 Como o fluxo está em anos, a TIR calculada será uma taxa anual.

 Para fazer o cálculo, vamos utilizar o Excel – o cálculo “algébrico” só 
pode ser feito por aproximação.
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Ex. 1. Um projeto de investimento inicial de $ 70 mil gera entradas de caixa de R$ 
25 mil nos próximos 5 anos. Em cada ano será necessário um gasto de $ 5 mil 
para manutenção, considerando um custo de oportunidade de 8% a.a. 
Determinar o fluxo de caixa , o VPL e a TIR da operação. 
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Ex. 2. 2) Uma aplicação financeira envolve uma saída de caixa de R$ 47.000 no 
momento inicial, e os seguintes benefícios esperados de caixa ao final dos três 
meses posteriores: R$ 12.000; R$ 15.000 e R$ 23.000. Determinar a taxa interna 
de retorno deste investimento.
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Fim da Aula 9


