
Aula 6 – Elementos necessários para o 

cálculo do Retorno Econômico



Retorno econômico

“Não existe essa coisa de almoço grátis.”

Milton Friedman, 1975



Plano de Aula

 Retorno Econômico

 Análise Custo x Benefício

 Análise Razão Custo-Efetividade

 Construção de Cenários: pontos de nota.



Panorama Geral

Impacto

• Cálculo do impacto 
(modelos de 
regressão). É o 
benefício gerado 
pelo projeto.

Monetização

• Transformação do 
impacto em valores 
monetários (quando 
possível e 
pertinente).

• Contabilização dos 
custos.

Cenários

• Criação de cenários 
que projetem a 
duração e a 
intensidade deste 
impacto no tempo.

Retorno Econômico



Retorno Econômico

- O retorno econômico mede o retorno do projeto em

termos monetários.

- Compara os custos do projeto com os benefícios

gerados para a sociedade.

- Lembrando que os benefícios é a transformação dos impactos

para termos monetários.



Análise Custo x Benefício

Exemplos 



Custo x Benefício: introdução

- Na análise “Custo x Benefício” tudo é expresso em

valores monetários.

- Às vezes, o impacto econômico já está expresso em

termos monetários:

- Ex.: estimou-se que Programa Jovens Urbanos gerou

impacto positivo de R$ 114,00 na renda mensal dos

participantes do programa (FUNDAÇÃO, 2010)

- Quando o impacto é calculado em outras unidades de

medida, assumimos hipóteses do quanto aquele

impacto representa monetariamente.



Exemplo 1: “Política de Progressão Continuada” (FUNDAÇÃO, 

2008)

- Intervenção implementada: progressão continuada nas escolas públicas

urbanas do Brasil.

- Custos do projeto: custo de manter um aluno estudando, conforme seu

nível educacional. Benefícios: aumentos de renda gerados pelo aumento

de escolaridade dos alunos tratados.

- Impactos: redução da taxa de abandono em 26% e aumento da taxa de

aprovação em 7%. Um resultado negativo: a nota média dos alunos de 8ª

série tratados foi 1,5% menor que a dos controles.

- O custo da política é de R$5,3 bi. e o benefício de R$ 20,2bi., resultando

um retorno econômico positivo de R$14,9 bilhões.



Variáveis de 
Impacto

• Taxa de aprovação;

• Taxa de evasão;

• Notas em 
português e 
matemática.

Monetização

• Calcularam quanto 
um ano a mais de 
escolaridade reflete 
no salário dos 
indivíduos (PNAD).

• Custos da educação 
(INEP).

Cenários

• Estimaram quantos 
dos tratados 
alcançariam níveis 
superiores de 
educação. 
Utilizaram dados 
reais de progressão 
para definir essa 
proporção.

Exemplo 1: “Política de Progressão Continuada”

Fonte: Fundação (2008)



Impacto

• Alunos que 
melhoraram sua 
escolaridade por 
causa do programa:

• 6,64 milhões

Monetização

• Custo médio por 
aluno:

• R$2.400  

• Benefício: acréscimo 
sobre salário médio:

• 12,5%

Retorno 
Econômico

• Cenário 1: 
desconsideram perda 
relativa à queda na 
qualidade. Impacto 
final é de R$16,8 bi.

• Cenário 2: valor 
apresentado 
anteriormente, de    
R$ 14,9 bilhões.

Exemplo 1: resultados e projeções

Fonte: Fundação (2008)



Exemplo 2: “Impacto Econômico de uma Gripe 

Pandêmica nos EUA: prioridades de intervenção” (MELTZER, 

COX e FUKUDA, 1999)

- A intervenção proposta é vacinar a população preventivamente.

- Discutem se é necessário vacinar toda a população ou apenas grupos

prioritários para se reduzir ao máximo os danos, considerando os custos.

- Os custos do projeto referem-se aos custos de vacinar a população. Os

benefícios são mortes, hospitalizações e/ou enfermidades e outros

problemas decorrentes que forem evitados.

- Estimaram um impacto econômico positivo total entre US$71 e US$ 166

bilhões.

- Os maiores benefícios advêm das mortes evitadas.



Exemplo 2: evitando custos

Variáveis de 
Impacto

• Doentes que não 
procuram cuidados 
médicos, mas têm 
perdas econômicas;

• Pacientes não 
hospitalizados;

• Hospitalizações;

• Mortes.

Monetização

• Os custos estimados 
da pandemia seriam:

• Diretos: 
medicamentos, visitas 
médicas, exames, 
hospitalar, etc.

• Indiretos: dias de 
trabalho perdidos, 
perda de rendimentos 
(em caso de morte).

Cenários

• Taxa de infecção 
pode variar entre 
15% e 35% do total 
da população .

Fonte: Meltzer, Cox e Fukuda (1999, p.665)



Exemplo 2: resultados e projeções* (US$ de 1995)

*O retorno econômico total diz respeito a TODAS as variáveis de impacto identificadas. 

IMPACTO:

Pessoas não 

hospitalizadas por 

causa da vacina: 

314.000

CUSTO DO 

PROJETO:

Vacinas + 

logística+ efeitos 

colaterais = 

US$ 12,8 milhões

BENEFÍCIOS 

DO PROJETO:

Custos de 

Hospitalizações 

evitados**: 

US$17,8 milhões 

RETORNO 

ECONÔMICO*:

Retorno relativo a 

Hospitalizações 

evitadas:           

17,8 – 12,8 =            

US$5 milhões



Fonte: Meltzer, Cox e Fukuda (1999, p.665)

Intervalo de confiança

Casos de hospitalização
Mil

314 mil

734 mil

Exemplo 2: de onde surgiram os cenários?

Taxa de infecção da 

população total

Cenário 1: 15% de taxa 

de infecção.

Cenário 2: 35% de taxa 

de infecção.



Análise Custo x Benefício

Método de Cálculo



Custos

Custo Contábil: é o custo advindo da contabilidade do projeto,
tudo que foi efetivamente desembolsado.

Custo de oportunidade é o rendimento que se deixa de obter
quando se realiza uma determinada escolha. Ou ainda, o custo de
oportunidade de um item é aquilo que você abre mão para poder
obter tal item.

Custo de 
Oportunidade

Custo Contábil
Custo 

Econômico



Custos contábeis ou custos de oportunidade?

Custos Contábil Oportunidade

Material de divulgação X

Taxas prediais

Aluguel

Alimentação (proveniente de doações)

Salários de funcionários

Voluntários

Dias perdidos de trabalho

Equipamentos

Custo “babá”



- Quem investe em um projeto social deixa de aplicar esses recursos em

outro tipo de empreendimento.

- Costuma-se considerar a taxa de juros de mercado como o custo de

oportunidade do projeto social. Por que?

Custo de oportunidade do investidor do projeto social

Projeto Social Aplicação 
Financeira ou 

Projeto empresarial

$$$
$$$



Benefício do projeto social

Benefício  =  valor monetário do impacto.

- A avaliação de retorno econômico compara os custos com os
benefícios do projeto social.

- O custo do projeto é diretamente expresso em moeda. Para
compará-lo ao benefício social precisa-se saber o valor monetário
do impacto gerado pelo projeto, ou seja, seu benefício para a
sociedade.



Objetivo do Projeto: Redução da criminalidade

Variável de impacto: número de crimes.

Sugestões de monetização do benefício: é possível estimar custos médios para

cada tipo de crime: furto, corrupção, tráfico, etc. Para homicídios é possível utilizar

fluxo futuro de rendimentos esperado. Também pode-se considerar gastos públicos

com segurança que foram evitados.

Objetivo do Projeto: Preservação ambiental

Variável de impacto: quantidade de árvores/área

Sugestões de monetização do benefício: é possível utilizar o valor de um m³ de

carbono no mercado de crédito de carbono. Também podem ser contabilizadas

influências sobre rendimentos de atividades econômicas adjacentes à área de

intervenção.

Outros Exemplos de Monetização dos Benefícios



Limitações do Cálculo do Benefício

- Em geral, os ganhos gerados pelo projeto são subestimados.

Por que?

- Para quase todos os projetos sociais os benefícios são muito

maiores do que os indicadores quantitativos conseguem captar.

- Os ganhos da sociedade com o projeto não se restringem aos

ganhos individuais dos tratados.

- O caso dos fumantes: se ele fuma, todos à sua volta se impactam

negativamente. E o caso de alguém que mantém seu terreno limpo: não só

haverá menos infestação de animais neste terreno, como no terreno dos

vizinhos.



Custo x Benefício: modos de apresentar os 

resultados

- É possível apresentar a relação CUSTO x BENEFÍCIO de duas

formas:

OU

CUSTOBENEFÍCIO

CUSTOBENEFÍCIO

Como seria a interpretação 

do seguinte resultado para 

os dois casos?

- BENEFÍCIO: 10.000

- CUSTO: 2.000



Hora de Praticar



Exercícios

- Utilizaremos os dados da planilha
“Exercícios_aula6.xls”

- Faça os exercícios de 1 a 3 para ambos os projetos
“Verde Novo” e “Valorização Profissional”.



Análise Razão Custo-Efetividade



Exemplo: Programa Escola Integrada em Belo 

Horizonte (FUNDAÇÃO e CEDEPLAR, 2008)

Impactos verificados (dentre outros semelhantes):

- 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%

PERGUNTA: como monetizar esses impactos?



Razão Custo-Efetividade (RCE)

Seriam razoáveis as hipóteses abaixo para monetizar os
impactos do projeto “Escola Integrada de BH” ?

- Hábito de leitura  melhora notas  facilita progressão
escolar  melhora produtividade  oportuniza melhores
salários;

- Lavar as mãos  reduz incidência de doenças  reduz gastos
com saúde e aumenta a produtividade melhora rendimentos;

- Participação em atividades culturais  melhora autoestima
 aumenta empregabilidade  melhora rendimentos.



Razão Custo-Efetividade (RCE)

Muitas vezes, os temas dos projetos sociais são muito

complexos e a monetização exige diversas hipóteses que podem

ser muito improváveis, quase irreais, ou frágeis.

- Caso não seja viável, pode-se optar por não transformar o impacto

em benefício e usar o método Razão Custo-Efetividade (RCE).

É uma forma de relacionar o impacto com seus custos.



Razão Custo-Efetividade (RCE)

- Exemplo: Call Center (fictício)

- Custo do Projeto = 12.000

- Impacto (aumento nas avaliações positivas do atendimento) = 250

- RCE = 250/12.000 = 0,02

- Para cada real gastos, 0,02 nova avaliação positiva acontece

OU para cada R$100 reais, uma nova avaliação.

 Calcule o RCE para os exemplos anteriores, do projeto de

progressão continuada e o de vacinação nos EUA.

CUSTO DO 

PROJETORCE IMPACTO



RCE – Exemplo

Programa: Cultura.

Objetivo: Aumentar a frequência de jovens ao teatro.

Indicador de impacto: número de idas ao teatro por ano.

Impacto estimado: aumento de 2 idas ao teatro por ano.

Número de participantes: 200.

Se, na média, cada jovem participante vai 2 vezes ao teatro por causa do

programa são ao todo 400 idas ao teatro causadas pelo projeto.

Custo econômico do projeto: 100.000 reais.

Calcule a RCE =



Custo x Benefício versus RCE

SITUAÇÕES
CUSTO X 

BENEFÍCIO
RCE

- 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.



Construção de Cenários

Pontos de Nota



Quais Cenários ???

Otimista

Pessimista

Médio

Otimista

Pessimista

Médio

Otimista

Pessimista

Médio

CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO



Construção de Cenários: conselhos práticos

- BUSQUE INFORMAÇÃO QUALIFICADA: as diferentes versões de cada

cenários devem emergir a partir de informações estatísticas confiáveis ou da

opinião de vários especialistas com credibilidade na área. Se for difícil obter

essas informações, é útil um exercício de simulação, com diversos valores, em

que se acompanha a trajetória dos retornos.

- TEMPO É TUDO: tudo pode mudar em um prazo suficientemente longo. O

gestor deve compreender bem qual a duração do impacto calculado.

- CENÁRIOS FACTÍVEIS: há infinitos cenários possíveis, mas apresente

somente aqueles mais factíveis ou que ajudam mais a instituição a se preparar

para tomadas de decisões futuras.



Um Resumo da Aula:
- Retorno econômico (análise custo x benefício)

a. Transformação do impacto em benefício monetário

i. Como será feito? 

ii. Quais as hipóteses?

iii. Por quanto tempo o benefício vai durar?

b. Custos do projeto:

i. Contábeis;

ii. De oportunidade.

- Se não for possível/pertinente calcular o retorno econômico, pode-se optar 

pela RCE. 

- Construção de cenários

a. Quais variações futuras dos impactos calculados são pertinentes de 

serem apresentadas?



Hora de Praticar



Exercícios

- Utilizaremos os dados da planilha
“Exercícios_aula6.xls”

- Faça os exercícios de 4 a 5 para ambos os projetos
“Verde Novo” e “Valorização Profissional”.
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