
Aula 7 - Cálculo do retorno econômico



Cálculo do retorno econômico

Para comparar os custos e os benefícios de um projeto social,
precisa-se analisá-los em valores monetários de um mesmo
momento do tempo.



Plano de Aula

 Preparação da avaliação de retorno econômico: fluxo de caixa do 

projeto social

 Indicadores de retorno econômico



como vimos até aqui, na avaliação de impacto estima-se o impacto em
um momento no tempo. No entanto, o ganho para o beneficiário pode
perdurar por vários anos.

Por exemplo, um projeto que teve impacto de aumentar a renda. O
trabalhador deve se apropriar desse ganho por todo o tempo em que
permanecer no mercado de trabalho ou por algum tempo após o
treinamento.

Mas não se conhece como será essa trajetória no futuro. Então, no
retorno econômico trabalha-se com hipóteses sobre a trajetória desse
beneficio ao longo da vida do tratado. Cria-se cenários.

Importante!



Fluxos de custos e benefícios do 

projeto social (cenários)



Retorno Econômico - Problema

Problema: no momento da avaliação econômica não se conhece por

quanto tempo o benefício do projeto perdurará!!!

Solução: constroem-se “cenários” para calcular o retorno econômico.



Fluxo de Benefícios e Custos

 “Fluxo” de benefícios é a série de valores monetários dos benefícios

( recebimentos) por período de tempo.

 “Fluxo” de custos é a série de valores monetários dos custos

(pagamentos) efetuados por período de tempo.



Exemplo 1: impacto expresso em valor monetário

Projeto: “Melhoria”;

Objetivo: geração de renda;

Público alvo: meninas com 15 anos de idade e com ensino fundamental 

completo ou em conclusão (9ª ano);

Ações: treinamento para o mercado de trabalhos;

Indicador de impacto: renda;

Seleção: não aleatória. 



Exemplo 1 (continuação)

Base de dados: coletada entre meninas de 16 anos que trabalham, um ano 

após o projeto;

Impacto estimado: aumento em reais da renda.

Nesse caso, o impacto já está em reais, valor monetário!!!

Pode-se comparar diretamente o benefício com o custo.



ID salário projeto
ensino 

médio

1 300 0 1

2 350 1 0

3 420 1 1

4 250 0 0

5 280 0 1

6 330 1 1

7 300 1 0

8 270 0 0

9 360 1 1

10 320 1 0

Exemplo 1: banco de dados



RESUMO DOS RESULTADOS

Y = salário 

Estatística de regressão

R-quadrado ajustado 0,6530795

Observações 10

Coeficientes Erro padrão 95% inferiores 95% superiores

Interseção 255 17,37 213,93 296,07

participou do programa 71,67 18,95 26,86 116,48

ensino médio 40 18,57 -3,91 83,91

intervalo de confiança

Exemplo 1: Impacto estimado



ID salário projeto

benefício 

do projeto 

(R$)

1 300 0 -

2 350 1 71,67

3 420 1 71,67

4 250 0 -

5 280 0 -

6 330 1 71,67

7 300 1 71,67

8 270 0 -

9 360 1 71,67

10 320 1 71,67

Exemplo 1: Benefício



Exemplo 1: Fluxo de Benefícios

O benefício estimado não será recebido apenas em um mês. Na
verdade, deve acompanhar as meninas ao longo de suas vidas ou por
uma parte dela.

Como não se conhece o desenho desse fluxo, faz-se hipóteses sobre
seu possível comportamento, cenários. O ideal é trabalhar com vários
cenários.

Por exemplo, pode-se supor que o ganho salarial permanece por todo
o período em que as meninas estiverem inseridas no mercado de
trabalho...

... ou pode-se supor que permanece por apenas 5 anos.



A. Benefício individual mensal 71,67

B. Benefício individual anual (A x 12) 860,00

C. Tempo restante de trabalho no ciclo de vida (65-16) 49

D. Número de beneficiados 6

E. Beneficio Total  Anual (B x D) 5.160

Exemplo 1: Fluxo de Benefícios
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Exemplo 1: Representação do fluxo de Benefícios
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Exemplo 1: Representação do fluxo de Benefícios



Fluxo de Custos

No caso do custo considera-se custos econômicos:

 Custos contábeis

 Custo de oportunidade

Como os custos são observados e acontecem ao longo do projeto,

geralmente não precisamos trabalhar com cenários.

Além disso, em geral, eles acontecem antes do início do fluxo de

benefícios.

Com os custos e os benefícios, podemos montar o fluxo de caixa para o

projeto.



Exemplo: Fluxo de caixa de um projeto

tempo
t = 0 hoje t = 1

t= 12 t= 13 t= 14

entradas = 

benefícios

saídas = 

custos/investimentos



Exemplos de fluxos de caixa

Benefício (+)

Custo econômico (-)

tempo

tempo

Benefício (+)

Custo econômico (-)



Como fazer?

Em geral, como os benefícios dos projetos sociais perduram por muitos

anos costuma-se fazer o fluxo de caixa do projeto em anos. No Excel,

constrói-se o fluxo de caixa seguindo alguns passos:

1) Cria-se a coluna “tempo”: 0 para o primeiro ano de funcionamento

do projeto, 1 para o segundo ano, 2 para o terceiro e assim por

diante;

2) Cria-se a coluna “benefício” na qual se computa o valor do

benefício estimado (valor monetário do impacto calculado na

avaliação de impacto);

3) Cria-se a coluna “custo”, na qual se computa o valor dos custos

econômicos do projeto (custo de oportunidade + custo contábil);

4) Cria-se a coluna “líquido”, na qual se subtrai os custos dos

benefícios (= benefício – custo);



Fluxo de caixa no Excel

Tempo Benefício Custo Líquido

0 0 300 -300

1 0 200 -200

2 400 100 300

3 400 0 400

4 400 0 400
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



Taxa de Juros

É a taxa que determina o quanto se pagará de juros.

É a taxa de remuneração que um indivíduo recebe por realizar algum

investimento durante um certo período de tempo.

Pode-se entender os juros como:

Um “prêmio” recebido por adiar o consumo presente.



Taxa de Juros e o Tempo

A taxa de juros pode se referir a um período de um ano, mês ou em 

relação a um período qualquer.

Por exemplo:   10% ao ano;

0,68 % ao mês;

3 % no trimestre.



Atenção !!!

A periodicidade do fluxo de caixa e o tempo da taxa de juros
têm que ser iguais.

Por exemplo: se o fluxo de caixa é anual, a taxa tem que ser anual;

se o fluxo de caixa é mensal, a taxa tem que ser mensal.



Indicadores de retorno econômico



Retorno Econômico

O retorno econômico é a comparação do custo de um projeto social

com os benefícios que ele gera para a sociedade. Realiza-se essa

comparação por meio de indicadores.

Os indicadores de retorno econômico são métricas diferentes para

uma mesma medida. Ou seja, são formas diferentes de verificar a

mesma informação: se os benefícios superam os custos.

Nesse curso, você aprenderá 3 indicadores de retorno econômico:

 Valor Presente Líquido – VPL;

 Taxa Interna de Retorno – TIR;

 Razão Custo-Benefício – RCB.



Valor Presente Líquido – VPL.

Intuitivamente, é uma medida dos benefícios menos os custos,
descontado o fato de ambos ocorrerem em momentos diferentes no
tempo.

Quanto maior o VPL, maior o retorno do projeto.



VPL – comparação em diferentes momentos.

Os valores do fluxo de caixa de um projeto se distribuem ao longo do
tempo.

Esses valores não podem ser diretamente comparados, pois custos e
benefícios acontecem em momentos diferentes no tempo.

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

 Como então comparar valores?



Da mesma maneira que acrescenta-se uma taxa de remuneração para
saber o valor futuro de um investimento realizado hoje, para calcular o
valor presente de um fluxo no futuro desconta-se uma taxa.

O VPL traz cada uma das parcelas dos custos e benefícios para a
mesma data, o tempo 0 do fluxo de caixa.

VPL – como fazer



VPL – em resumo

Por meio da taxa de desconto traz todos os benefícios e custos para
valores monetários em uma mesma data, por exemplo, para a data
relativa ao início do projeto.

“Valor Presente”  porque se calcula o “valor presente” do
investimento social.

“Líquido”  porque se calcula o valor presente dos benefícios menos
os custos.



Exemplo 1: fluxo de caixa de um treinamento

Tempo Benefício Custo Líquido

0 0 50000 -50000 VPL= R$ 20.919,01

1 20000 0 20000

2 20000 0 20000

3 20000 0 20000

4 20000 0 20000



Exemplo 2: Projeto para diminuição do lixo

Tempo Benefício Custo Líquido

0 30000 45000 -15000 VPL= R$ 41.018,95

1 30000 10000 20000

2 20000 0 20000

3 13333 0 13333

4 8889 0 8889



Valor Presente Líquido

Calculou-se o VPL nos exemplos anteriores considerando uma taxa de

desconto de 5%.

Mas qual taxa de desconto adequada para avaliação de projeto social?

 Não há um critério único para determinar qual a taxa adequada;

 Pode-se usar a taxa de juros de mercado como a taxa de desconto no

cálculo do VPL;

 Entretanto, se um projeto social gera mais benefícios para a sociedade

do que os que os indicadores podem captar, então o uso de uma taxa

menor do que a taxa de juros do mercado é justificável para, de

alguma forma, compensar essa subestimação.



Taxa Interna de Retorno – TIR

Também mensura o retorno econômico de um projeto social.

É uma medida da rentabilidade do projeto por período de tempo. Sua

unidade é um percentual.

Quanto maior a TIR, maior o retorno.



TIR - metáfora

Metaforicamente, pense em uma aplicação na poupança. Você aplica

um valor e espera receber um montante maior no futuro. Você

recebe um valor maior do que o investido porque seu capital é

remunerado por uma taxa de juros.

 A aplicação na poupança é o custo do projeto social (ou o

investimento social);

 O montante recebido no futuro é o benefício do projeto social;

 A taxa de juros que remunera o capital inicial é a TIR.



Exemplo 1: fluxo de caixa de um treinamento

Tempo Benefício Custo Líquido

0 0 50000 -50000 VPL= R$ 20.919,01

1 20000 0 20000

2 20000 0 20000 TIR= 22%

3 20000 0 20000

4 20000 0 20000



Exemplo 2: Projeto para diminuição do lixo

Tempo Benefício Custo Líquido

0 30000 45000 -15000 VPL= R$ 41.018,95

1 30000 10000 20000

2 20000 0 20000 TIR= 119%

3 13333 0 13333

4 8889 0 8889



TIR – interpretação.

A TIR do exemplo é uma boa rentabilidade dos investimento social?

Para responder essa pergunta compara-se a TIR com outras taxas de

rentabilidade do capital.

A que taxa de rentabilidade comparar?

 Pode-se comparar com TIRs de outros projetos com mesmo
objetivo e público alvo.

 Pode-se comparar com a taxa de juros de mercado.



Cuidado ao comparar TIR de projetos sociais

Só é permitido comparar TIR de projetos sociais se o público alvo e os

objetivos forem iguais. Ou seja, os projetos têm que ser metodologias

diferentes para resolver o mesmo problema social.

Exemplo: não é justo comparar a TIR de um projeto para idoso com a TIR de um

projeto para crianças. Essas viverão muito mais e por isso o benefício perdurará por mais

anos de forma que devem sempre apresentar TIR maior do que projetos para idosos. Essas

diferenças são devido a características do projeto e não permitem sua comparação.

As duas áreas sociais precisam de investimento social. A decisão em qual área

investir não pode ser tomada com base na TIR. É uma decisão do investidor

social baseado na sua vocação social.



Razão custo-benefício - RCB

Também mensura o retorno econômico de um projeto social.

É a divisão do benefício do projeto pelo seu custo, descontado o fato

de ambos ocorrerem em momentos diferentes no tempo. Mede o

retorno de cada real gasto com o projeto.

Quanto maior a razão custo-benefício, maior é o retorno.



RCB – como fazer

Passos:

1) Calcula-se o valor presente dos benefícios;

2) Calcula-se o valor presente dos custos;

3) Dividi-se os benefícios a valor presente pelos custos a valor presente.



Exemplo 1: fluxo de caixa de um treinamento

Tempo Benefício Custo Líquido VPL= R$ 20.919,01

0 0 50000 -50000 TIR= 22%

1 20000 0 20000

2 20000 0 20000 VPLB= R$ 70.919,01

3 20000 0 20000

4 20000 0 20000 RCB= R$ 1,42



Exemplo 2: Projeto para diminuição do lixo

Tempo Benefício Custo Líquido VPL= R$ 41.018,95

0 30000 45000 -15000 TIR= 119%

1 30000 10000 20000

2 20000 0 20000 VPLB= R$ 95.542,76

3 13333 0 13333 VPLC= R$ 54.523,81

4 8889 0 8889 RCB= R$ 1,75



Razão custo-benefício.

Calculou-se a RCB nos exemplos anteriores considerando uma taxa de

desconto de 5%. A mesma discussão de que taxa usar feita no cálculo do

VPL cabe nesse ponto.

Mas qual taxa de desconto adequada para avaliação de projeto social?

 Não há um critério único para determinar qual a taxa adequada;

 Pode-se usar a taxa de juros de mercado como a taxa de desconto no

cálculo do RCB;

 Se um projeto social gera mais benefícios para a sociedade do que os

que os indicadores podem captar, então o uso de uma taxa menor do

que a taxa de juros do mercado é justificável para, de

alguma forma, compensar essa subestimação.



Em resumo: indicadores de retorno econômico.

VPL – Valor Presente Líquido.

É uma medida dos benefícios menos os custos, descontado o fato de
ocorrerem em momentos diferentes no tempo.

TIR – Taxa Interna de Retorno.

Mede a rentabilidade por período de tempo. É um percentual.

RCB – Razão Custo-Benefício.

É a divisão do benefício do projeto pelo seu custo , descontado o fato de

ocorrerem em momentos diferentes no tempo. Mede o retorno em reais

de cada real gasto com o projeto.



Um problema ainda a resolver

Muitas vezes os temas dos projetos sociais são muito complexos. Isso

implica em uma grande dificuldade na transformação do impacto em

benefício.

Por exemplo, como atribuir valor monetário ao impacto estimado de

aumento no acesso a eventos culturais?

Se o impacto não é transformado em benefício, ou seja, não é atribuído

valor monetário a ele, a avaliação de retorno econômico é inviabilizada.

Nesses casos, para incluir o custo na análise do projeto e poder

comparar projetos com o mesmo público alvo e objetivos,

pode-se calcular a razão custo-efetividade



Hora de praticar


