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RESUMO 

GULARTE, Luis Carlos Pais. Modelo de avaliação da viabilidade econômico-
financeira da implantação de usinas de reciclagem de resíduos da construção 
civil em municípios brasileiros. 2017. 126 folhas. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção e Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Pato Branco.  

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver um modelo de avaliação da 
viabilidade econômico-financeira da implantação de Usinas de Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil e Demolição (URRCD) em municípios brasileiros. Para 
isso, avaliaram-se as expectativas de retorno e riscos associados à sua implantação. 
O levantamento de dados foi feito por meio de pesquisa bibliográfica e documental, 
questionários enviados a Usinas em funcionamento e visitas in loco em empresas do 
ramo. O modelo de avaliação proposto para o projeto de investimento em estudo foi 
realizado unindo-se o modelo de negócio Canvas, o plano de negócios, a 
metodologia multi-índice proposta por Souza e Clemente (2009) e ampliada por Lima 

et al. (2015) por meio do aplicativo Web $V€, a qual aborda as dimensões risco e 
retorno, envolvidas em um projeto de investimento. Também foi realizada uma 
análise de sensibilidade por meio dos limites de elasticidade e valores limites, 
buscando quantificar a vulnerabilidade dos resultados do projeto de investimento em 
relação às mudanças em uma variável, mantendo as demais inalteradas, além de 
uma análise estocástica utilizando a Simulação de Monte Carlo, como forma de 
melhorar a análise dos riscos envolvidos no projeto. A partir da proposição desse 
modelo, o mesmo foi aplicado em um estudo de caso no município de Pato Branco – 
PR. Os resultados encontrados mostram que há viabilidade econômico-financeira na 
implantação deste projeto de investimento, uma vez que o VPL médio é de cerca de 
R$ 583.919,87 e a recuperação do investimento se concretizará em 12 anos 
(Payback), através da Simulação de Monte Carlo, visualizou-se que há alta 
probabilidade (99,78%) de que o investimento na URRCD de Pato Branco - PR seja 
rentável. Entretanto, os índices de elasticidade mostraram que é preciso monitorar 
as receitas esperadas e os custos estimados com mais atenção, ou seja, será 
preciso um trabalho, por parte dos gestores da URRCD, em prol de sempre estarem 
buscando aumentar a demanda pelos agregados reciclados, como maneira de 
aumentar a receita da usina, desde que se respeite a sua capacidade de produção. 

Palavras-chave: Usina de reciclagem de resíduos da Construção Civil. Viabilidade 
econômico-financeira. Modelo de Negócio Canvas. Metodologia Multi-índice 
Ampliada. Simulação de Monte Carlo. 

 



 

ABSTRACT 

GULARTE, Luis Carlos Pais. Economic and financial viability evaluation model 
of the implementation of a waste recycling plant construction in brazilian 
municipalities. 2017. 126 pages. Dissertation (Master's Degree in Production 
Engineering and Systems) - Federal Technology University of Paraná. Pato Branco.  

This work had as main objective to develop an evaluation model for analyzing the 
economic and financial feasibility of installing a waste construction recycling plant in 
Brazilian municipalities. For this, it was evaluated the return expectations and risks 
associated with its implementation. The data collection was done through 
bibliographical and documentary research, questionnaires sent to operating plants 
and on-site visits in branch companies. The evaluation model proposed for the 
investment project study was performed using the business model Canvas, the 
business plan, the multi-index method proposed by Souza and Clemente (2009) and 
expanded by Lima et al. (2015) through the Web application SAEVIP, which 
addresses the dimensions of risks and returns involved in an investment project. Also 
a sensitivity analysis was performed, seeking to quantify the vulnerability of the 
results of the investment project in relation to changes in a variable, keeping 
unchanged the another ones, plus a stochastic analysis using Monte Carlo 
simulation, in order to improve the analysis of the risks involved in the project. From 
the model proposition, it was applied a case study in the Pato Branco - PR city. The 
results showed that there is economic and financial viability in the implementation of 
this investment project, since the average NPV is about R$ 583,919.87 and the 
investment recovery will materialize in 12 years (Payback), through Monte Carlo 
Simulation it was observed that there is a high probability (99.78%) that the 
investment in the URRCD of Pato Branco - PR be profitable. However, the elasticity 
indices showed that it is necessary to monitor the expected revenues and the 
estimated costs with more attention, that is, it will require a work by the managers of 
the URRCD, in favor of always seeking to increase the demand for the recycled 
aggregates, as a way to increase the revenue of the plant, as long as it does not 
exceed its production capacity. 

 
Keywords: Waste construction recycling plant. Economic and financial viability. 
Business model Canvas. Multi-index Methodology Extended. Monte Carlo 
Simulation. 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Fluxograma do processo produtivo de uma URRCD....................... 33 

Figura 2: Representação gráfica das relações entre os componentes de um 

modelo............................................................................................................. 38 

Figura 3: Etapas do trabalho........................................................................... 68 

Figura 4: Etapas do estudo de viabilidade econômico-financeira................... 70 

Figura 5: Framework do modelo de avaliação................................................ 75 

Figura 6: Representação gráfica dos 9 blocos do modelo Canvas................. 77 

Figura 7: Espectro de validade da decisão..................................................... 90 

Figura 8: Distribuição de Probabilidades obtida para o VPL mediante a 

SMC................................................................................................................. 94 

Figura 9: Modelo de alimentador vibratório para uso em uma URRCD.......... 109 

Figura 10: Britador e Rebritador de Impacto – Detalhe Interno...................... 110 

Figura 11: Peneira – vista lateral e detalhamento interno............................... 111 

Figura 12: Transportadores de Correia – vista área e detalhamento interno. 112 

Figura 13: Rompedor Hidráulico e Pá Carregadeira....................................... 113 

Figura 14: Exemplo da instalação de uma URRCD........................................ 113 

Figura 15: Exemplo do agregado reciclado rachão........................................ 115 

Figura 16: Exemplo do agregado reciclado bica corrida................................. 116 

Figura 17: Exemplo do agregado reciclado bica reciclada............................. 116 

Figura 18: Exemplo do agregado reciclado pedrisco reciclado...................... 117 

Figura 19: Exemplo do agregado reciclado areia reciclada............................ 117 

Figura 20: Alguns subprodutos dos agregados reciclados............................. 118 

Figura 21: Tela de input do Aplicativo Web $V€ 126 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Geração estimada de resíduos sólidos urbanos por município....... 28 

Tabela 2: VLs: identificam os valores-limite para cada parâmetro a partir 

dos valores dos LEs......................................................................................... 57 

Tabela 3: Receita estimada da URRCD de Pato Branco – PR....................... 79 

Tabela 4: Custos pré-operacionais da URRCD de Pato Branco – PR............ 81 

Tabela 5: Despesas com pessoal, custos fixos e variáveis da URRCD de 

Pato Branco – PR............................................................................................ 82 

Tabela 6: Fluxos de caixa da empresa para todos os anos do projeto de 

investimento..................................................................................................... 85 

Tabela 7: VLs para cada parâmetro a partir dos valores dos LEs.................. 92 

Tabela 8: Indicadores estocásticos de retorno, riscos e sensibilidade com 

base na SMC................................................................................................... 93 

Tabela 9: Propriedades físicas dos agregados reciclados.............................. 115 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Definições conforme Resolução n° 307 do CONAMA.................. 23 

Quadro 2 - Classificação e destinação dos RCD conforme a Resolução n° 
307 do CONAMA............................................................................................. 24 
Quadro 3 - Comparativo entre a Metodologia Clássica e Multi-Índice de 
análise de investimentos.................................................................................. 43 

Quadro 4 - Indicadores da Metodologia Multi-índice Ampliada (MMIA).......... 45 

Quadro 5 - Indicadores determinísticos de retorno e riscos com base na 

Metodologia Multi-Índice Ampliada (MMIA)..................................................... 89 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS 

ABC Análise Benefício-Custo 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRECON 
Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção e 
Demolição 

ABRELPE 
Associação Brasileiras de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais 

CF Custo Fixo 

CFj Custo Fixo no momento j 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CT Custo Total 

CVT Custo Variável Total 

CVu Custo Variável unitário 

FC Fluxo de Caixa 

FC0 Fluxo de caixa no momento 0  

FCj Fluxo de caixa no momento j 

FDP Função Densidade de Probabilidade 

GCR Grau de Comprometimento da Receita 

HAB Habitantes 

IBC Índice Benefício-Custo 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IPCA Índice de Preços ao Consumidor ampliado 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

KG Quilograma 

Les Limites de Elasticidade 

MC Método Clássico 

MCu Margem de Contribuição unitária 

MMI Metodologia Multi-índice 

MMIA Metodologia Multi-índice Ampliada 

N Horizonte de planejamento do investimento 

NBR Norma Brasileira 

Payback Período de recuperação do capital investido  

Payback/N 
Fração da vida útil necessária para a recuperação do capital 

investido 

PHP Hypertext Preprocessor 

PI Projeto de Investimento 

PIB Produto Interno Bruto 

PVu Preço de Venda unitário 

Q Quantidade de vendas 

RCD Resíduos da Construção Civil e Demolição 

http://www.ibge.gov.br/


 

ROI Retorno sobre o Investimento 

ROIA Retorno Adicional sobre o Investimento 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

RT Receita Total   

SAC Sistema de Amortização Constante 

$V€ 
Sistema de Análise da Viabilidade Econômica de Projetos de 
Investimento 

SMC Simulação de Monte Carlo  

TIR Taxa Interna de Retorno 

TMA Taxa Mínima de Atratividade 

TON Toneladas 

TOR Teoria das Opções Reais 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

URRCD Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

VEA Valor Econômico Agregado 

VLs Valores-Limite 

VP Valor Presente 

VP (CF) Valor presente do Custo Fixo 

VP (VR) Valor Presente do Valor Residual      

VP(CVT) Valor Presente do Custo Variável Total 

VP(RT) Valor Presente da Receita total 

VPL Valor Presente Líquido 

VPLA Valor Presente Líquido Anualizado 

VR Valor Residual 

Δ%  Variação Percentual 

Y/T Produção por tonelada 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................... 13 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................ 13 
1.2 PROBLEMÁTICA.................................................................................................. 14 
1.3 OBJETIVOS.......................................................................................................... 15 
1.3.1 Objetivo geral........................................................................................................ 15 
1.3.2 Objetivos específicos............................................................................................ 15 
1.4 JUSTIFICATIVA.................................................................................................... 16 
1.5 DELIMITAÇÕES................................................................................................... 18 
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO............................................................................. 18 
2 REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................... 19 
2.1 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD)........................... 19 
2.2 GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO................. 20 
2.3 LEGISLAÇÃO....................................................................................................... 23 
2.3.1 Resolução nº 307/2002 – CONAMA..................................................................... 23 
2.3.2 Norma NBR 15.114/2004 da ABNT...................................................................... 26 
2.4 GERAÇÃO DE RCD............................................................................................. 27 
2.5 RECICLAGEM POR MEIO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE RCD 

(URRCD)............................................................................................................... 29 
2.5.1 Tipos de Planta de URRCD e Equipamentos Necessários.................................. 30 
2.5.2 Fluxo Produtivo de uma URRCD de planta fixa.................................................... 32 
2.6 ESTUDOS SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE USINAS 

DE RECICLAGEM................................................................................................ 35 
2.7 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS DE 

INVESTIMENTO................................................................................................... 36 
2.8 O MODELO CANVAS........................................................................................... 37 
2.9 MÉTODOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS................................................. 40 
2.9.1 Valor Presente...................................................................................................... 45 
2.9.2 Valor Presente Líquido e Valor Presente Líquido Anualizado.............................. 47 
2.9.3 Índice Benefício-Custo.......................................................................................... 49 
2.9.4 Retorno Adicional sobre o Investimento............................................................... 50 
2.9.5 Período de recuperação do capital investido (Payback)....................................... 51 
2.9.6  Taxa Interna de Retorno e Ponto de Fisher.......................................................... 52 
2.9.7 Limites de Elasticidade e Valores-Limite.............................................................. 54 
2.10    RISCOS E INCERTEZAS NAS DECISÕES DE INVESTIMENTO....................... 57 
2.11 A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO (SMC)......................................................... 61 
3 METODOLOGIA................................................................................................... 65 
3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................. 65 
3.1.1 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS.......................... 66 
3.2 ETAPAS DO TRABALHO..................................................................................... 67 
4 PROPOSIÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PR................................................................ 69 

4.1 PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA URRCD................................................... 69 

4.2 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PR... 74 

4.3 COMPARATIVO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS COM A 
LITERATURA........................................................................................................ 95 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 97 
 REFERÊNCIAS……………………………............................................................. 99 
 APENDICES......................................................................................................... 108 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Com o desenvolvimento das cidades e o crescimento da população, um 

problema que não pode ser mais evitado é o do destino e uso correto dos resíduos 

sólidos. Dentre os resíduos sólidos urbanos gerado nas cidades brasileiras, os 

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD), compostos por todos os materiais 

que são descartados durante a construção ou reforma, tais como restos de concreto, 

vigas, tijolos, madeira, pedra, azulejos, entre outros, e que representam cerca de 

57% de todos os resíduos sólidos gerados, e quando são depositados de forma 

inadequada geram problemas à sociedade e ao meio ambiente (ABRELPE, 2016). 

Com a publicação da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) nº 307/02 e da norma técnica NBR 15114, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) em 2004, foram definidas diretrizes acerca do 

gerenciamento dos RCD.  

A partir dessas normatizações, a responsabilidade pela gestão dos RCD 

passou da administração pública para os geradores. Dentre essas diretrizes, 

destacam-se a minimização, a reutilização e a reciclagem dos RCD por parte dos 

geradores e; pelas Prefeituras municipais, a gestão das pequenas cargas de entulho 

e a regulamentação, a orientação, a fiscalização e o controle das ações dos 

geradores (CONAMA, 2002). 

Em alguns casos, os RCD podem ser reciclados e empregados na própria 

obra que os originou. Ainda assim, acredita-se que a existência de usinas de 

reciclagem seja indispensável ao sucesso de qualquer projeto municipal de gestão 

desses resíduos. Essas usinas podem atuar como alternativa complementar para a 

destinação dos entulhos ou como única opção disponível para o apropriado 

processamento dos RCD (BORGOYNE, 2005; CUNHA, 2007). 

Conforme destaca Nunes (2007), apesar dessas normatizações, a maioria 

dos municípios brasileiros ainda não elaborou seus planos de gestão desses 

resíduos ou, os que criaram, em sua maioria também não o implantaram. A autora 

também destaca que a maior parte dos resíduos gerados no Brasil, a partir de obras 

de construção e demolição, não são reciclados. O quadro atual demonstra a 
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necessidade de se investir na área de reciclagem no Brasil. Dessa forma o presente 

estudo está sendo proposto na intenção de analisar o aspecto econômico dessa 

atividade, mais especificamente, com o objetivo de desenvolver um modelo de 

avaliação da viabilidade econômico-financeira da implantação de Usinas de 

Reciclagem de RCD em municípios brasileiros, a qual é parte fundamental do 

processo de logística reversa do setor. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

A indústria de construção civil no Brasil é um dos pilares da economia 

nacional. Esse setor está diretamente ligado aos demais setores da economia e 

representou 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2013, porém, 

conforme destaca o Instituto de Pesquisa Aplicada Econômica - IPEA (2014), se for 

incluída a produção de material de construção (setor denominado de 

construbusiness), o setor responde por cerca de 11,3% do PIB. A indústria da 

construção civil brasileira também tem como característica o uso intensivo de mão 

de obra, principalmente a de baixa qualificação. Em 2013 o setor empregou cerca de 

7,3% da mão de obra no país, sendo o quarto setor que mais emprega no Brasil 

(IPEA, 2014). 

Além disso, de todo o resíduo sólido urbano gerado nas cidades brasileiras, 

cerca de 57% desses é produzido pelo setor de Construção Civil, são os chamados 

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD) (ABRELPE, 2016).  

Nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), são 

considerados resíduos de construção civil e demolição os resíduos gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos 

os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis, os quais são 

de responsabilidade do gerador dos mesmos. 

Porém, atualmente a maioria dos RCD ainda são enviados para aterros, 

reutilizados ou incinerados, de maneira precária. De acordo com a Associação 

Brasileiras de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE 

(2016), das 45 milhões de toneladas de RCD coletadas no Brasil em 2015, em torno 

de 42% de todo esse resíduo gerado pelo setor é despejado em aterros, 53% é 

reutilizado ou incinerado, o que mostra que apenas 5% é reciclado (2,25 milhões de 

toneladas no ano). A quantidade de resíduos reciclados no Brasil é baixa se 
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comparada com outros países como os Estados Unidos, no qual se reciclam, em 

média, 140 milhões de toneladas por ano (ABRECON, 2015). Isso é um reflexo das 

poucas usinas de reciclagem que atualmente estão instaladas no Brasil 

(aproximadamente 48), segundo dados da ABRELPE (2016), sendo que no Paraná 

há apenas 8 em funcionamento (representando 7% do total de usinas existentes no 

Brasil). 

De acordo com dados da ABRELPE (2016), a geração estimada de resíduos 

no Brasil seria em torno de 123.721 toneladas por dia, o que mostra o elevado 

potencial que o setor tem em gerar agregados reciclados, os quais podem agregar 

valor à produção, pois diminuem a necessidade de matérias-primas virgens, 

provocando redução nos custos das empresas. 

Assim, o setor necessita implantar um sistema de gestão de resíduos 

sólidos, dentro do conceito da logística reversa, que possibilite a reutilização desses 

resíduos, de forma que os mesmos deixem de ser enviados para aterros ou até 

mesmo despejados no meio ambiente. Por outro lado, o impacto econômico-

financeiro da implantação desses sistemas no desempenho organizacional da 

indústria precisa ser avaliado.  

Diante do exposto, define-se como principal problema do presente trabalho: 

A implantação de Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição, que possibilita a correta destinação e uso dos resíduos desse setor, em 

municípios brasileiros, seria econômica e financeiramente viável? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral desenvolver um modelo de avaliação 

da viabilidade econômico-financeira da implantação de Usinas de Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil e Demolição em municípios brasileiros. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
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 Discutir a gestão de resíduos da Construção Civil e sua forma de 

implantação por meio de Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção 

Civil e Demolição; 

 Analisar quais são os agregados reciclados gerados por meio da 

reciclagem, quais suas aplicações e de que forma estes estariam contribuindo 

com a prática da sustentabilidade ambiental e empresarial; 

 Desenvolver um modelo que permita uma avaliação de oportunidade 

de implantação de Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 

em municípios brasileiros, unindo o Modelo Canvas com o Plano de Negócios 

e a Metodologia Multi-índice Ampliada (MMIA) sob as abordagens 

determinística e estocástica; 

 Aplicar o modelo proposto em um estudo de caso na cidade de Pato 

Branco-PR. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A logística, no âmbito empresarial, é o processo que abrange todas as 

atividades de movimentação e armazenagem de produtos, da origem da matéria-

prima até seu consumo final; bem como os fluxos de informação, com o propósito de 

providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. Novas 

tecnologias e necessidades impostas pelo mercado fizeram com que o conceito de 

logística se adequasse para atender a necessidade crescente de ferramentas de 

gestão eficientes ao fluxo de retorno de produtos e materiais (BALLOU, 2011; 

CHAVES et al., 2008). 

Nesse sentido surge o termo logística reversa que pode ser definido como o 

processo que envolve todas as operações relacionadas com a reutilização de 

produtos e materiais, como as atividades logísticas de coleta, desmonte e processo 

de produtos e/ou materiais e peças usadas, a fim de assegurar uma recuperação 

sustentável dos mesmos e que não prejudiquem o meio ambiente (REVLOG, 2005).  

Com a publicação da Resolução CONAMA nº 307/02 e da norma técnica 

NBR15114, da ABNT em 2004 colocou-se uma nova realidade para a construção 

civil no Brasil. Assim, a logística reversa no setor se tornou uma obrigação às 

empresas que prezam a gestão da qualidade. Porém, ainda hoje são poucos os 
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casos de implantação efetiva de Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção 

Civil e Demolição no país (ABRELPE, 2016). 

Isso se deve, em parte, à falta de planos de manejo e gestão por parte dos 

municípios brasileiros que incentivem a redução, orientem o manejo ou facilitem a 

adequada destinação dos resíduos do setor. Porém, conforme destaca Rosa (2005), 

parte indispensável de qualquer plano de manejo e gestão de RCD é a implantação 

de uma usina para reciclar esses resíduos, seja ela pública ou privada, atendendo a 

um ou mais municípios.  

Porém, entende-se que a implantação dessa usina não pode ocorrer sem a 

prévia realização de um planejamento apropriado por meio de um plano de negócio 

e com a avaliação de sua viabilidade econômico-financeira. Essa avaliação da 

viabilidade econômico-financeira ou não de se implantar uma Usina de Reciclagem 

de Resíduos da Construção Civil e Demolição é o escopo desta pesquisa. 

Quanto à contribuição prática da pesquisa, entende-se que este trabalho: 

permitirá aos gestores promoverem ações de destinação adequadas, atendendo às 

normatizações ambientais, e ainda possibilitará um aumento na competitividade do 

setor. Além disso, um estudo de viabilidade econômica se mostra como um 

importante suporte à tomada de decisão dos gestores das indústrias do setor de 

construção civil e aos órgãos públicos.  

A contribuição teórica da pesquisa ocorre no campo da proposição de um 

modelo que une o Modelo Canvas com o Plano de Negócios e a Metodologia Multi-

índice Ampliada (MMIA) com uso da Simulação de Monte Carlo (SMC), como 

instrumento de avaliação da viabilidade econômico-financeira da implantação de 

Usinas de RCD em municípios brasileiros. 

Com o uso desse modelo, o qual possui mais de 50 (cinquenta) indicadores, 

além da abordagem probabilística por meio da Simulação de Monte Carlo e do plano 

de negócios completo, esta pesquisa apresenta uma análise detalhada e específica 

do objeto de estudo, permitindo um parecer mais específico a respeito da viabilidade 

ou não de projetos de usinas em municípios brasileiros.  

Como se trata de um modelo aplicável a municípios brasileiros, entende-se 

que este trabalho poderá servir como base a possíveis investidores e gestores que 

tenham como objetivo implantar uma Usina de RCD em seus municípios e, como 

forma de testar empiricamente o modelo, é feito um estudo de caso na cidade de 

Pato Branco – PR.  
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1.5 DELIMITAÇÕES 

 

No Brasil há poucos casos de URRCD instaladas e em funcionamento, muito 

em virtude do alto investimento que é necessário para sua instalação, logo, se faz 

necessária a criação de um modelo que permita analisar se seria econômico e 

financeiramente viável a implantação de URRCD em municípios brasileiros.  

A partir do modelo proposto, foi feito um estudo de caso no município de 

Pato Branco – PR, visando aplicar o mesmo, sendo essa uma delimitação do 

presente trabalho pois trata-se de um município de médio porte (de acordo com a 

classificação do IBGE), com população estimada para 2017 de aproximadamente 80 

mil habitantes (IBGE, 2016). 

O estudo encontra outras delimitações decorrentes desta primeira, pois, 

como foi aplicado em um estudo de caso, analisa a viabilidade do projeto 

considerando as especificidades do município em questão, tais como, número de 

habitantes, população, taxa de geração média de RCD do município, demanda 

esperada dos agregados reciclados. Porém, entende-se que algumas características 

do projeto, tais como custos dos equipamentos, custos e receitas médios mensais 

por tonelada processada da usina e, principalmente, o uso do modelo proposto, 

poderão ser utilizados para demais casos de implantação. Pode-se, por exemplo, 

usar o modelo de avaliação da viabilidade econômico-financeira proposto neste 

trabalho e, considerando as características próprias de cada município, reutilizar o 

modelo para outros municípios. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Além dessa introdução, este projeto trata, em seu segundo capítulo, do 

referencial teórico do trabalho, sendo apresentadas as questões referentes aos 

resíduos da Construção Civil e Demolição, bem como os métodos e técnicas de 

avaliação de investimentos em ativos reais. O capítulo três aborda a metodologia 

aplicada neste trabalho. O quarto capítulo apresenta o modelo de avaliação da 

viabilidade econômico-financeira e aplica o mesmo em um estudo de caso. Por fim, 

o capítulo cinco apresenta as considerações finais do trabalho, seguido das 

referências utilizadas e dos apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico utilizado 

como base para esta dissertação. Para isso, dividiu-se o capítulo em dois: na 

primeira seção é feita uma revisão de literatura a respeito dos resíduos da 

construção civil e demolição, a qual aborda todos os temas pertinentes ao assunto. 

Na segunda parte do capítulo, é apresentado o referencial teórico a respeito da 

viabilidade econômico-financeira de projetos de investimento e todos os assuntos 

ligados a este. 

 

2.1 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD) 

Com o aumento da população nas últimas décadas, o surgimento do 

consumo de massa e a crescente utilização de produtos artificiais e pouco duráveis, 

aumentou também a geração de lixo e resíduos produzidos pelo homem 

(CALDERONI, 1999, NUNES, 2007).  

O desperdício desse valioso recurso, associado ao fato de que o setor de 

construção civil é um dos maiores consumidores de materiais extraídos da natureza, 

descaracteriza a sua sustentabilidade (ROSA, 2005). Toda atividade da cadeia de 

construção civil é geradora de consideráveis impactos ambientais, seja na extração 

dos recursos naturais, no seu transporte e na geração de resíduos na fase de 

construção, reforma ou demolição dos empreendimentos (ESGUÍCERO, 2010).  

Segundo John (2000), em função da dimensão dos bens produzidos na 

construção civil, estes são provavelmente os maiores consumidores de recursos 

naturais da atividade econômica. Alguns autores estimaram o consumo dos recursos 

empregados na construção civil: para Matos e Wagner (1999), o consumo de 

agregados na construção civil nos Estados Unidos é de 7,5 toneladas por habitante 

em um ano, o que representa cerca de 75% dos materiais consumidos na economia 

norte-americana. Já Kassai (1998) estimou que a construção civil consumiu, em um 

ano, cerca de 50% dos materiais que circularam na economia japonesa.  

Em virtude desse elevado impacto causado pela indústria de Construção 

Civil no meio ambiente, surgem, em todo o mundo, iniciativas no sentido de mitigar 

as agressões ambientais produzidas por essa indústria (ROSA, 2005). Conforme 
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destaca Gottfried (2003), essas iniciativas, em conjunto, formam o que se 

convencionou chamar de construção sustentável, construção verde ou construção 

de alto desempenho. 

A construção sustentável é definida por Bakens (2003) como a projeção, a 

construção, a operação, a manutenção e a remoção de edificações e infraestruturas 

de uma maneira tal que os impactos ambientais produzidos sejam os menores 

possíveis. Para Rosa (2005), a promoção da sustentabilidade no setor da 

construção civil traz diversos benefícios de ordem econômica, social e ambiental, 

que se estendem à sociedade em geral. Dentre os diversos aspectos envolvidos na 

promoção da sustentabilidade no setor de construção, esta pesquisa abordará a 

reciclagem dos resíduos provenientes dessa indústria. 

Entende-se que, com a reciclagem desses resíduos, é possível minimizar, 

pelo menos em parte, o impacto ambiental que essa indústria causa, além de 

diminuir a necessidade de extração de novas matérias-primas, uma vez que os 

agregados reciclados são reutilizados nas obras. Dessa maneira, ao mesmo tempo 

em que se consegue reduzir os danos causados ao meio-ambiente, ainda é possível 

utilizar esses resíduos, que seriam descartados em lixões, aterros ou até mesmo na 

natureza. 

 

2.2 GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO 

 

A aglomeração de resíduos pelo homem ocorre desde os primórdios da 

civilização. Entretanto, como naquela época os resíduos eram produzidos em baixa 

quantidade e eram, basicamente, constituídos de materiais de origem biodegradável, 

como restos de alimentação e dejetos humanos, a agressão ao meio ambiente era 

mínima (SOBRAL, 2012). 

Com o passar do tempo, surgem os primeiros núcleos urbanos, provocando 

a elevação da quantidade de resíduos sólidos e com eles a preocupação com a 

destinação destes resíduos, normalmente transportados para locais afastados dos 

povoados, sem qualquer tratamento ou preocupação com o meio ambiente. O 

procedimento de coleta do lixo urbano se constituía unicamente na deposição destes 

resíduos da atividade humana em depósitos a céu aberto, chamados de lixões, 

forma esta que persiste, ainda em muitos lugares, até os dias atuais (JOHN, 2000). 
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Nos tempos atuais, o aumento populacional aliado às mudanças de hábito 

da população e ao surgimento de novos materiais no mercado, levaram a uma 

alteração significativa na quantidade e composição dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU). Estes deixaram de ser compostos, basicamente, por restos de alimentação e 

dejetos humanos, passando a ter elevada variação na sua composição, em função 

da sua fonte produtora, sendo classificados em relação a sua origem ou natureza, 

entre outras, como: domiciliar, comercial, industrial, área de saúde, agrícola, limpeza 

pública, matadouros de animais, estábulos e construção civil (BRASIL, 2010). 

No Brasil, a classificação dos resíduos sólidos foi elaborada em 1987 e 

revisada em 2004, por meio da norma técnica NBR 10.004/2004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual definiu Resíduos Sólidos como sendo 

aqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam de atividades da 

comunidade de origem. Esta norma caracterizou e classificou os resíduos sólidos 

em classes, em função do nível de risco que podem oferecer ao ser humano e à 

natureza: 

 Classe I (Perigosos): levando-se em consideração suas características 

de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;  

 Classe II (Não Inertes): são resíduos não classificados como perigosos 

ou inertes, incluindo-se nesta classificação os resíduos orgânicos em 

geral, como restos de alimentos;  

 Classe III (Inertes): são aqueles resíduos que não apresentam 

periculosidade ao homem e ao meio ambiente, inserindo-se neste 

grupo, os minerais e minérios como, areia, pedra e ferro. 

Dentre os RSU gerados nas cidades brasileiras atualmente, grande parte 

deles é formada pelos Resíduos da Construção Civil e Demolição1 (RCD). Os RCD 

fazem parte da classe III, pois não apresentam grandes perigos ao meio ambiente, 

por não conterem material tóxico ou inflamável, entretanto, também não são 

biodegradáveis, uma vez que não se decompõe naturalmente. 

                                            
1
 Conforme destaca Nunes (2004), as terminologias Resíduos Sólidos de Construção e Demolição 

(RCD) e Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC) vêm sendo difundidas nos meios acadêmicos 
brasileiros para a denominação de Resíduos da Construção Civil. Em virtude da quantificação tanto 
de resíduos de obras quanto de demolições neste trabalho, optou-se por utilizar a sigla RCD. 
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Há alguns anos não havia quaisquer indicadores para a ocorrência de 

perdas na construção civil e pouco se conhecia sobre a intensidade da geração de 

RCD, senão a frequência com que iam se formando as “montanhas” de entulho nos 

ambientes urbanos (PINTO, 1999).  

O crescimento demográfico, a carência de habitação e a urbanização dos 

grandes centros urbanos têm modificado a composição dos resíduos sólidos 

urbanos, trazendo uma participação cada vez maior do RCD na composição geral 

destes resíduos (SOBRAL, 2012). Atualmente, pesquisas indicam que estes 

representam cerca de 57% de todo o RSU gerado anualmente no Brasil e são 

oriundos de demolições, reformas e de novas construções e quando são 

depositados de forma inadequada geram problemas à sociedade e ao meio 

ambiente (ABRELPE, 2016). 

Em sua grande maioria, os RCD são resíduos inertes, de baixa 

periculosidade, cujos impactos ambientais originam-se basicamente do expressivo 

volume gerado e da sua disposição ilegal em locais não adequados, tais como: ruas, 

calçadas, terrenos baldios, encostas, leitos de córregos e rios e áreas de 

preservação ambiental. Essa prática é observada frequentemente nas cidades 

brasileiras (NUNES, 2004). A acumulação de RCD deteriora a região onde estes se 

situam, pois atraem a disposição de outros tipos de resíduos sólidos, tais como: lixos 

volumosos (móveis, geladeiras, por exemplo), galhadas (resto de poda ou corte de 

árvores), lixo domiciliar e resíduos industriais (PINTO, 1999). 

São muitos os problemas relevantes, ambientais e sociais, causados pela 

deposição irregular destes resíduos da construção, destacando-se a contaminação 

de rios, lagos e riachos, inclusive lençóis freáticos, entupimento de galerias pluviais, 

favorecimento à proliferação de vetores e de doenças, prejuízo ao tráfego de 

veículos e pedestres, incentivo à ação indisciplinada de coletores de resíduos 

urbanos, mudança da paisagem urbana e gastos públicos com remoção dos detritos 

e limpeza das áreas afetadas (CASSA, 2001). Junto com o lixo domiciliar, que traz 

parcela de resíduos orgânicos, estas áreas podem se transformar em locais com 

incidência de insetos e roedores (moscas, mosquitos, baratas, escorpiões e ratos, 

por exemplo), trazendo riscos à saúde da população vizinha (NUNES, 2004). 

Diante deste cenário, a sociedade, tomando consciência da necessidade de 

mudança no tratamento dos resíduos sólidos gerados principalmente pela população 

urbana, e buscando prevenir a deterioração do meio ambiente e da saúde humana, 
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resolveu mudar sua legislação determinando responsabilidades a todos quanto à 

forma de manuseio e tratamento dos RCD gerados. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO  

De acordo com Rosa (2005), a preocupação com os resíduos da construção 

civil e a busca por soluções para os problemas gerados pelos vastos montantes 

desses resíduos produzidos em áreas urbanas são objeto de legislações, normas 

técnicas, programas e iniciativas tomadas por governos e empresas privadas de 

diversos países do mundo. No Brasil, o assunto apenas recebeu notoriedade no ano 

de 2002, quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aprovou a 

Resolução número 307: Gestão dos Resíduos da Construção Civil. 

 

2.3.1 Resolução nº 307/2002 – CONAMA 

 

Publicada no Diário Oficial da União, em 05 de julho de 2002, a Resolução 

número 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é a principal 

legislação em vigor no Brasil que trata dos resíduos da construção civil e demolição 

(RCD). Esta resolução tem como objetivo estabelecer diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos RCD disciplinando as ações necessárias de forma 

a minimizar os impactos ambientais (BRASIL, 2002). As definições adotadas nesta 

resolução, de acordo com o artigo 2º, estão descritas no Quadro 1. 

 

Itens Definições 

Resíduos da 

Construção Civil 

(RCD) 

Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 

terrenos, (...), comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Geradores 
Pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades 

ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos na resolução. 

Transportadores 
São as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte 

dos resíduos entre as fontes geradores e as áreas de destinação. 

Agregado 

Reciclado 

Material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção, que 

apresenta características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia. 

Gerenciamento Sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo 
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de resíduos planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 

desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas 

previstas em programas e planos. 

Reutilização Processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo. 

Reciclagem 
Processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à 

transformação. 

Beneficiamento 

Ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que tenham por 

objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como 

matéria-prima ou produto. 

Aterro de 

resíduos da 

Construção Civil 

Área onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção 

civil “Classe A” no solo, visando a preservação de materiais segregados de 

forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando 

princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem 

causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Áreas de 

destinação de 

resíduos 

Áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de resíduos 

Quadro 1: Definições conforme Resolução n° 307 do CONAMA  

Fonte: Brasil (2002). 

 

A classificação dos RCD (art. 3º), e as suas respectivas destinações (art. 

10º), conforme o mesmo documento, são apresentadas no Quadro 2. 

 

Tipo de 

RCD 
Definição Exemplos Destinações obrigatórias 

Classe A Resíduos 

reutilizáveis ou 

recicláveis como 

agregados. 

- RCD de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, 

inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

- RCD de edificações: 

componentes cerâmicos, 

argamassa e concreto; 

- resíduos de processo de 

fabricação e/ou demolição de 

peças pré-moldadas em 

concreto, produzidas no canteiro 

de obras. 

Reutilização ou reciclagem 

na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de 

aterro de resíduos sólidos 

da construção civil, sendo 

dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura. 

Classe B Resíduos recicláveis 

para outras 

- plásticos; 
- papel/papelão; 
- metais; 

Reutilização/reciclagem ou 

encaminhamento a áreas 
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destinações. - vidros; 
- madeiras e outros. 

de armazenamento 

temporário, sendo 

dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura. 

Classe C Resíduos para os 

quais não foram 

desenvolvidas 

tecnologias ou 

aplicações 

economicamente viá-

veis que permitam a 

sua reciclagem/recu- 

peração. 

- produtos oriundos do gesso. Armazenamento, 

transporte e destinação 

final conforme normas 

técnicas específicas. 

Classe D Resíduos perigosos 

oriundos do processo 

de construção, ou 

aqueles 

contaminados 

oriundos de 

demolições, reformas 

e reparos de 

determinadas 

instalações. 

- tintas, solventes e óleos; 

- RCD de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros. 

- RCD que contenham amianto 

ou outros produtos nocivos à 

saúde. 

Armazenamento, 

transporte, reutilização e 

destinação final conforme 

normas técnicas 

específicas. 

Quadro 2: Classificação e destinação dos RCD conforme a Resolução n° 307 do CONAMA  

Fonte: Brasil (2002). 

 

Destaca-se que os resíduos da construção civil que são recicláveis são os 

da Classe A. São os que podem retornar ao processo produtivo como matéria-prima 

em novas obras e construções, sendo, portanto, os resíduos que serão foco deste 

trabalho. Os demais serão doados, não sendo considerados, portanto, como 

produtos com valor agregado. 

Segundo Rosa (2005), embora o volume e a composição das cargas de 

resíduos sejam variáveis, a maior parte desses resíduos geralmente é constituída 

por cerâmica, concreto e argamassa, ou seja, materiais pertencentes à Classe A. 

Dessa forma, segundo Pinto (1999), 80% de todo o resíduo Classe A gerado em 

uma obra ou demolição poderá ser destinado a uma usina para reciclagem e 

posterior reaproveitamento. 
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O art. 4º da Resolução enfatiza que o objetivo principal dos geradores de 

RCD deve ser a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a destinação final dos mesmos. Os demais artigos da 

Resolução tratam de instrumentos para a implementação da gestão dos resíduos da 

construção civil e questões técnicas referentes à implantação dos planos.  

O pleno cumprimento da Resolução CONAMA pressupõe a elaboração de 

planos de gestão por Prefeituras e geradores, além da instalação de estruturas de 

recebimento, triagem, reciclagem de resíduos e outras. Para desenvolver essa 

estrutura física e administrativa, os gestores têm à sua disposição orientações 

técnicas, legais e respaldo financeiro fornecido pela Caixa Econômica Federal, com 

linhas de financiamento. A Resolução nº 307/2002 também considera que existe 

viabilidade técnica e econômica na produção e no uso de materiais reciclados e que 

a gestão integrada de resíduos traz benefícios sociais, econômicos e ambientais, 

além de estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos, 

disciplinando e minimizando os impactos ambientais. 

 

2.3.2 Norma NBR 15.114/2004 da ABNT 

 

A norma NBR 15.114, de 2004, da ABNT, trata sobre os requisitos mínimos 

exigíveis para o projeto, a implantação e a operação de áreas de reciclagem de 

resíduos sólidos da construção civil classe A. Esta é uma das normatizações mais 

importante a respeito da implantação de Usinas de Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil e Demolição (URRCD). 

Em seus primeiros artigos, esta norma basicamente enfatiza as definições já 

estabelecidas na Resolução nº 307/ 2002 – CONAMA a respeito de o que são 

resíduos da Construção Civil e agregados reciclados, classificação dos RCD em 

classes A, B, C e D, entre outros.  

Em seu artigo 5º, a norma trata das condições de implantação das áreas de 

reciclagem de RCD classe A, tais como, os critérios para localização, isolamento e 

sinalização da área, iluminação e energia e proteção das águas superficiais. Já o 

artigo 6º trata da composição do projeto básico da área de reciclagem, o qual deve 

ser constituído de memorial descritivo e projeto básico. As condições de operação 
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estão previstas no artigo 7º, que trata do recebimento, triagem e processamento de 

resíduos recebidos. 

 

2.4 GERAÇÃO DE RCD 

 

A geração de RCD pode ocorrer nas diferentes fases do ciclo de vida dos 

empreendimentos: construção, manutenção, reformas e demolição (AZEVEDO et al., 

2006). Em seu estudo pioneiro, Pinto (1999) constatou que, no Brasil, 59% dos RCD 

gerados em obras são oriundos de reformas, manutenções e demolições, 21% são 

oriundos da construção de novos prédios e 20% da construção de novas 

residências. 

 Esses dados estão em acordo com os de outros países, como os Estados 

Unidos, no qual 48% dos resíduos são oriundos das atividades de demolição, 44% 

são provenientes de reforma e manutenção, sendo apenas 8% provenientes de 

novas edificações, sendo que, de todo o montante de resíduo gerado, 33% são 

provenientes de demolições e reformas de prédios não residenciais (US-EPA, 1998). 

 De acordo com dados da Associação Brasileiras de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais - ABRELPE (2016), a geração estimada de RCD no 

Brasil seria em torno de 123.721 toneladas por dia. 

No intuito de determinar a quantidade estimada de resíduos da Construção 

Civil gerados por habitante durante um ano no Brasil, Leite (2001) compilou 

informações de diversos pesquisadores em algumas cidades brasileiras, as quais 

são apresentadas na Tabela 1. 

Analisando os dados apresentados, é possível verificar que a média de 

geração anual de RCD em algumas cidades brasileiras é de 475 kg/ano por 

habitante, o que está de acordo com os dados apresentados na Tabela 1. Porém, é 

importante destacar que a geração de resíduos da construção também varia de 

município para município, dependendo do volume de obras existentes e de outros 

fatores, como o desenvolvimento econômico e social do próprio município, sua 

localização e a renda per capita dos habitantes (SOBRAL, 2012).  

A Tabela 1 também apresentou a participação dos RCD nos resíduos sólidos 

urbanos, a qual é, em média, de 57,6%. Esse resultado é condizente com o 

encontrado pela ABRELPE (2016). Tal situação, portanto, contribui ainda mais para 
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o aumento dos impactos ambientais causados por este tipo de resíduo sólido, muitas 

vezes deixado em locais inadequados, dentro da área urbana, em deposição 

irregular e com prejuízo ao meio ambiente (JOHN, 2000). 

 

Tabela 1: Geração estimada de resíduos sólidos urbanos por município 

Município 

População 

aproximada 

(habitantes) 

Resíduos da Construção Civil 

Quantidade 
gerada (ton/dia) 

Quantidade 
gerada per 

capita 
(kg/hab./ano) 

Resíduos 
Sólidos Urbanos 

(%) 

São Paulo 11.316.149 13.202 280 55 

Salvador 2.676.606 3.234 290 41 

Belo Horizonte 2.375.444 445 450 51 

Porto Alegre 1.409.939 1.639 281 ---- 

Santo André 673.914 1.013 361 54 

São José dos Campos 629.921 733 281 67 

Ribeirão Preto 612.339 1.812 710 70 

Florianópolis 421.203 1.325 755 ---- 

São José do Rio Preto 412.075 1.133 660 58 

Jundiaí 370.251 760 760 62 

Vitória da Conquista 310.129 517 400 61 

Fonte: Adaptação de Leite (2001). 

 

Esses dados mostram o elevado potencial que o setor tem em reciclar os 

RCD gerados e produzir agregados reciclados, os quais podem agregar valor à 

produção. Com isso, há diminuição da necessidade de matérias-primas virgens, 

provocando redução nos custos das empresas e também causando impacto 

socioambiental positivo, uma vez que esses resíduos deixam de serem descartados 

em aterros ou até no próprio meio-ambiente (PINTO, 1999). 

Porém, atualmente a maioria dos RCD ainda são enviados para aterros, 

reutilizados ou incinerados, de maneira precária. De acordo com a ABRELPE 

(2016), no Brasil, em torno de 42% de todo o resíduo gerado pelo setor é despejado 

em aterros. Desse montante, 53% é reutilizado ou incinerado, o que mostra que 

apenas 5% é reciclado. A quantidade de resíduos reciclados no Brasil é baixa se 

comparada com outros países como os Estados Unidos, no qual se reciclam 140 

milhões de toneladas por ano (ABRECON, 2015). Isso é um reflexo das poucas 

usinas de reciclagem que atualmente estão instaladas no Brasil (aproximadamente 

48), segundo dados da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da 

Construção e Demolição - ABRECON (2015), sendo que no Paraná há apenas 8 em 

funcionamento, atualmente instaladas nas cidades de Curitiba, Almirante 
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Tamandaré, Campo Largo, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Prudentópolis, Londrina e 

Maringá. 

Conforme destaca Cunha (2007), a reciclagem dos resíduos é aceita 

mundialmente, e de forma lenta começa a ser colocada em prática no Brasil pela 

implantação de Usinas de Reciclagem. Pesquisadores reconhecem seu potencial e 

sua viabilidade econômica, aspectos que serão explorados no decorrer deste 

trabalho. 

 

2.5 RECICLAGEM POR MEIO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE RCD 

(URRCD) 

 

Reciclagem é o processo de transformação dos resíduos, o qual envolve a 

alteração das propriedades físicas, químicas, físico-químicas ou biológicas para 

serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. A palavra, que 

adquiriu conotação preservacionista em meados da década de 1970, resulta da 

junção entre o prefixo “re”, que significa “repetir” e o vocábulo “kyclos”, traduzido do 

grego como “ciclo”. Assim, reciclar significa “trazer de volta ao ciclo” ou, em outras 

palavras, representa o “processo de transformar resíduos em novos recursos” 

(SHAW, 2005; ROSA, 2005). Segundo a ABRELPE (2016), a reciclagem tem se 

consolidado como importante técnica de tratamento dos resíduos sólidos. 

Especificamente na indústria da construção civil, esse conceito traduz-se na 

transformação de resíduos de concreto, asfalto, cerâmicas e outros tipos de 

resíduos em materiais a ser incorporados em obras novas ou no próprio projeto que 

os originou.  

De acordo com Burgoyne (2005), pode-se considerar três maneiras de 

promover a reciclagem desses resíduos: (a) separação e reciclagem no canteiro de 

obras; (b) reciclagem em diferentes unidades de processamento, depois que os 

resíduos foram separados no canteiro de obras; e (c) reciclagem dos resíduos 

entregues de forma não separada em uma usina de processamento de resíduos. Os 

casos (a) e (b) não são objeto de estudo do presente trabalho, logo, não serão 

estudados mais profundamente. Já o caso (c) é o foco deste trabalho, de forma que 

é necessário estudá-lo em detalhes. 

Anteriormente à edição das legislações federais relativas aos RCD, existiam 

no Brasil algumas poucas usinas de reciclagem de RCD, destacando-se a primeira 
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delas, localizada no município de São Paulo, construída no ano de 1991, com 

capacidade de produção de 100 toneladas por hora (ZORDAN, 1997). Em virtude da 

distância dos pontos geradores de RCD, a mesma encerrou suas atividades em 

pouco tempo, sendo depois reinstalada em outra área, mais próxima do centro 

produtivo deste tipo de resíduo. Posteriormente à pioneira iniciativa de São Paulo, 

outras duas usinas foram implantadas, uma em Londrina - PR, no ano de 1993 e 

outra em Belo Horizonte - MG, em 1994 (MIRANDA et al., 2009). 

No entanto, houve uma aceleração na quantidade de usinas instaladas após 

o ano de 2002 com a publicação da resolução do CONAMA, pois a partir deste ano 

os geradores começaram a ser responsáveis pelos resíduos que geravam. Com este 

novo cenário, começou a se tornar viável a criação de empresas especializadas em 

reciclagem de RCD. Levantamentos feitos por Miranda et al. (2009) mostraram que 

em 2009 existiam aproximadamente 48 usinas instaladas no país, sendo que cerca 

de metade destas eram públicas. Em seu relatório, a ABRECON (2015) ainda 

destaca a previsão de crescimento do mercado nesse segmento, muito em virtude 

da expectativa de melhora no setor de Construção Civil para os próximos anos, pois, 

conforme já destacado anteriormente, uma URRCD é o instrumento adequado para 

a transformação do RCD gerado em agregado reciclado, comumente utilizado 

novamente na própria Construção Civil. 

 

2.5.1 Tipos de Planta de URRCD e Equipamentos Necessários 

 

 Existem três tipos de plantas para usinas de beneficiamento de RCD, com 

diferentes características quanto à forma de instalação: Plantas Móveis, Plantas 

Semi-Móveis e Plantas Fixas. 

 As usinas com Plantas Móveis são utilizadas quando o empreendimento 

requer mobilização constante, como é o caso da construção de estradas. Como não 

necessita de obras civis, este tipo de planta possibilita a remoção da usina com 

facilidade, realocando-a em outro ponto de maneira rápida e eficiente (SOBRAL, 

2012). Em geral, tais usinas já são montadas sobre bases móveis (pneus) que 

permitem o transporte por meio de reboque especial. O material produzido, fruto da 

reciclagem, tem, em geral, uma qualidade inferior àquele produzido pelas usinas 

com Plantas Fixas, apresentando também pouca diversidade de agregados 

(CUNHA, 2007). 
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 As usinas com Plantas Semi-Móveis possuem facilidade de instalação, 

rapidez e economia na montagem, sendo recomendadas em caso de 

empreendimentos de curto ou médio prazo, onde já previamente tem-se previsão do 

tempo máximo de permanência. São comuns quando da construção de grandes 

hidroelétricas e nas pedreiras para construção de estradas. Normalmente são 

construídas sobre bases metálicas, objetivando facilitar a remoção (SOBRAL, 2012). 

 Já as usinas de Plantas Fixas são comumente utilizadas em 

empreendimentos de localização definitiva, em terrenos com no mínimo 6.000 m² 

(LIMA e CHENNA, 2000). Neste caso, é possível obter-se produtos reciclados bem 

mais diversificados e de melhor qualidade, decorrente da possibilidade de utilização 

de equipamentos maiores e mais especializados, permitindo a realização da 

britagem, da retirada de impurezas e do próprio peneiramento de maneira mais 

rápida e precisa, imprimindo um caráter mais produtivo e industrial ao processo de 

reciclagem. A desvantagem deste tipo de planta está no valor elevado do 

investimento inicial, necessitando de melhores equipamentos e de uma área para 

instalação com dimensões mais avantajadas, pois elas devem conter: imóvel para 

apoio administrativo, guarita no portão de acesso, portão e cercamento do terreno, 

áreas para circulação e manobra de veículos, áreas para estocagem do material 

recebido (RCD bruto) e do material processado (agregado reciclado), com diferentes 

áreas para agregados com composição e granulometria diferentes (NUNES, 2004).  

 Em virtude do alto valor do investimento inicial e do custo mensal de 

manutenção, vê-se a necessidade e a importância de se fazer um estudo prévio da 

viabilidade econômico-financeira detalhado da implantação de uma usina de 

reciclagem de RCD. 

 Como este trabalho visa a implantação de uma usina de planta fixa, serão 

considerados os equipamentos necessários para a instalação desse tipo de URRCD. 

Dentre esses equipamentos, destacam-se: o alimentador vibratório, o britador de 

impacto, a peneira vibratória, o imã permanente e os transportadores de correia. As 

descrições desses equipamentos, bem como o detalhamento dos equipamentos 

necessários para a implantação deste modelo de usina, estão no Apêndice 1 deste 

trabalho. 
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2.5.2 Fluxo Produtivo de uma URRCD de planta fixa 

 

 A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo produtivo da URRCD em 

todas as suas etapas, desde o recebimento dos materiais a serem reciclados até a 

armazenagem e envio dos agregados reciclados aos clientes. O fluxo produtivo de 

uma URRCD, conforme exemplificado por Sobral (2012), tem início com a deposição 

dos resíduos, na área de coleta e recebimento, realizada pelos caminhões 

transportadores. O descarregamento dos caminhões transportadores na área da 

URRCD somente ocorre após inspeção visual do conteúdo dos contêineres e a 

respectiva pesagem, encerrando, neste ponto, a responsabilidade do transportador, 

somente sendo recebidos RCD de boa qualidade. Esta etapa do processo é 

denominada de Recepção do RCD. 

 Uma vez concluída a recepção do entulho, tem início a próxima etapa do 

processo, denominada de Separação e Classificação do RCD. Com o uso de 

equipamentos adequados, como trator e pá carregadeira, é feito o espalhamento do 

entulho para, manualmente, ser feita a retirada ou catação daqueles materiais não 

considerados RCD, denominados também de contaminantes, tais como: plásticos, 

madeira, aço e papel. Estes materiais são devidamente separados, removidos da 

área de trabalho e posteriormente podendo ser transportados para outras usinas de 

reciclagem específicas. 

 Estocados em duas áreas diferentes, os materiais passam, em seguida, por 

uma nova etapa. Com a utilização de equipamentos especiais, como martelo 

hidráulico, marretas, pá de bico, ganchos e tesouras manuais, é feita a 

fragmentação do material graúdo, reduzindo-o em pequenos pedaços, normalmente 

não superiores a 600 (seiscentos) milímetros, dimensão comumente aceitável pelos 

equipamentos de processamento mecânico deste tipo de usina. Esta etapa, 

destinada à redução do tamanho dos blocos, é chamada de Preparação e 

Fragmentação do RCD. 
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Figura 1: Fluxograma do processo produtivo de uma URRCD 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Após o material ser fracionado, este é transferido para um local onde será 

executada a primeira fase de um processo denominado de Trituração do RCD. 

Consiste inicialmente na alimentação de uma tremonha, que, possuindo 

internamente uma mesa vibratória especial, realiza uma primeira seleção do 

material. Neste ponto do processo, os materiais com dimensões maiores são 

disponibilizados para um britador de impacto especial.  

 Concluída a etapa anterior, tem-se início o Peneiramento e a Britagem, que 

constituem-se em vibração, peneiramento e britagem do RCD. O pó, oriundo desta 

fase do processo de vibração, executada pelo alimentador vibratório, é depositado 

em uma esteira transportadora de correia, sendo transferido e amontoado em uma 

área especial, recebendo este primeiro produto o nome de bica corrida reciclada. 

 Por meio de um britador de impacto é realizada a Britagem e Rebritagem do 

resíduo, transformando os rebolos maiores em brita de tamanhos variados. Os 

vários tipos de britadores existentes no mercado produzem grãos de forma e 

dimensões diferentes. De acordo com Sobral (2012), os britadores de martelo são 

mais robustos, acentuando a forma lamelar dos agregados. Os britadores de 

mandíbula são mais eficientes, garantindo uma maior uniformidade das partículas 

produzidas. Os britadores giratórios impõem forma mais arredondada ou cúbica ao 

agregado, possibilitando um uso mais adequado na preparação de concretos e 

argamassas. 

 Após a britagem, os resíduos, já triturados, são transportados por meio de 

uma esteira até um conjunto de peneiras de telas de aço-carbono onde ocorre a 

separação por Faixa Granulométrica, resultando em um material chamado de 

agregado misto. Em geral são obtidos cinco produtos finais denominados de areia 

média reciclada, pedrisco reciclado, rachão reciclado, bica corrida e bica reciclada 

(os agregados reciclados produzidos em uma URRCD podem ser vistos com mais 

detalhes no Apêndice 2) sendo que a quantidade produzida de cada agregado vai 

depender da demanda por cada material.  

 Assim, objetivando garantir um funcionamento mais eficiente de uma usina, 

a separação e classificação do material recebido é uma tarefa essencial no processo 

(SOBRAL, 2012). A retirada dos materiais que não são considerados RCD Classe A 

evita qualquer mistura indesejada de materiais não recomendados, garantindo, 

dessa forma, uma melhor qualidade do agregado produzido.  
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 Para Pinto e Gonzáles (2005), as instalações voltadas para o manejo dos 

grandes volumes de RCD devem ser implantadas e gerenciadas por 

empreendedores privados, restringindo-se o Poder Público Municipal à concessão 

de incentivos, à regulamentação e à fiscalização das atividades desenvolvidas pelos 

agentes privados. Dessa forma, estudos de viabilidade econômico-financeira da 

implantação das URRCD tornam-se indispensáveis. 

 

2.6 ESTUDOS SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE 

USINAS DE RECICLAGEM 

 

Há diversos estudos que buscaram analisar a viabilidade econômico-

financeira de se implantar uma URRCD - como exemplos, tem-se: Duran et al. 

(2006), Coelho e Brito (2013), em níveis internacional; e Pinto (1999), Athayde 

Junior (2004), Miranda et al. (2009) e Sobral (2012), a nível nacional. Além disso, 

outros autores analisaram a gestão dessas usinas de reciclagem - Scremin et al. 

(2014), Nagalli (2013), Kofoworola e Gheewala (2009), Wang et al. (2004) e Kartam 

et al. (2004). Porém, conforme destacam Coelho e Brito (2013), a viabilidade 

econômica de investimento nesse tipo de projeto é altamente regional, pois 

dependente de diversos fatores físicos, econômicos e sociais do local em que este 

será inserido. Considerando esse forte aspecto regional, o presente estudo propõe 

desenvolver um modelo de avaliação da viabilidade econômico-financeira que possa 

ser replicada em outros municípios. 

 Devido a esse fator locacional, diferentes resultados têm sido encontrados 

na literatura: Nunes et al. (2007) e Peng et al. (1997) não encontraram viabilidade no 

investimento privado em projetos de novas usinas. Já Zhao et al. (2010) 

encontraram viabilidade condicional (geralmente colocaram a necessidade da 

intervenção do setor público como fator necessário à viabilidade ou até sugeriram a 

própria gestão deste). Por outro lado, estudos como o de Duran et al. (2006), 

apresentaram altos retornos de investimentos. 

 Um estudo de relevante importância no que tange à viabilidade econômica 

da instalação privada de uma URRCD é o de Zhao et al. (2010). Os autores 

buscaram avaliar se a reciclagem dos RCD seria viável na cidade de Chongqing, 

China. Ao analisar as condições econômicas da região, eles verificaram que havia 



36 

 

uma elevada quantidade de resíduos e uma enorme demanda por materiais 

reciclados devido às movimentadas atividades de construção em curso, o que gerou 

um elevado potencial de mercado e também trouxe um desafio para o fortalecimento 

do setor de reciclagem, porém, a viabilidade econômica só seria alcançada se o 

equipamento instalado na usina não fosse comprado novo e sim usado e se fosse 

atingida a economia de escala na produção dos agregados reciclados.  

 Já no estudo conduzido por Duran et al. (2006) na Irlanda, foram propostas 

três URRCD, uma na capital do país, Dublin, outra na cidade de Limerickea e uma 

última sendo uma estação móvel. Os autores verificaram que os custos de 

transporte dos resíduos para os aterros eram maiores do que a taxa de transportes 

de RCD para as usinas de reciclagem, sendo que o custo por tonelada de usar 

agregados virgens ultrapassa o de agregados reciclados. Dessa forma, os três 

cenários se mostraram altamente viáveis, com lucros potenciais até 62 vezes 

superiores aos das despesas efetuadas, ao longo de cinco anos de operação.  

 Em se tratando do caso brasileiro, o trabalho de Nunes et al. (2007) se 

mostra como um dos mais importantes estudos da viabilidade econômico-financeira 

de uma implantação de URRCD privada no país. Os autores analisaram duas 

possibilidades de usinas: uma com capacidade de operação de 20 t/h e outra de 100 

t/h. Analisando casos de usinas já existentes e considerando as condições do 

mercado brasileiro na época, eles concluem que os modelos analisados apenas 

seriam viáveis economicamente se houvesse algum incentivo do poder público, 

como subvenção de impostos e taxas ou, dependendo da condição do município, as 

autoridades públicas poderiam até mesmo assumir a gestão do empreendimento. 

 

2.7 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE PROJETOS DE 

INVESTIMENTO 

 

Investimento pode ser definido como uma questão de escolha entre 

alternativas e envolve algum tipo de preferência mediante um custo de oportunidade 

(HARZER, 2015). Assim, o investidor, com o objetivo de dispor do recurso em uma 

data futura, adia o consumo presente. O custo de oportunidade de uma decisão de 

investimento corresponde ao valor da melhor alternativa abandonada em favor do 

valor da alternativa escolhida. O investidor, no momento de decisão, deve considerar 
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todas as opções de investimentos disponíveis no mercado que sejam capazes de 

gerar retornos mais favoráveis. O objetivo é que, ao final do período de maturidade 

do investimento, o retorno seja, no mínimo, equivalente ao custo de oportunidade 

assumido (LAPPONI, 2000; CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010). 

Conforme destaca Harzer (2015), a palavra “investimento” pode ter um 

significado abrangente e até mesmo impreciso, por isso faz-se necessária sua 

correta conceituação. Investimento, conforme definido por Souza e Clemente (2009), 

é todo o aporte de capital realizado com objetivo de manter a empresa competitiva 

ou para posicioná-la em um novo patamar de rentabilidade. Assim, um investimento 

é, basicamente, uma alocação de recursos em bens de capital de longo prazo 

visando adquirir, manter, melhorar ou ampliar as capacidades produtivas de um 

empreendimento. De acordo com Harzer (2015), quando o investimento destina a 

aplicação de recursos para a abertura de novos empreendimentos, costuma-se 

chamá-lo de Projeto de Investimento (PI), denominação que será utilizada nessa 

dissertação. 

Um PI constitui-se na elaboração de um modelo, o mais próximo possível 

com o cenário real, ao qual o empreendimento estará sujeito ao longo do seu 

período de maturação (HARZER, 2015). O PI abrange a construção de um ou vários 

cenários imaginários projetados para o futuro negócio, os quais são elaborados com 

base nas informações disponíveis no presente e representam as expectativas dos 

empresários acerca do futuro, as quais são manejadas com diversos graus de 

confiança. Cada cenário contém um conjunto de variáveis e parâmetros de influência 

coerentes com o modelo, segundo o entendimento de quem decide pelo 

investimento e representa um esforço para melhorar a qualidade da informação 

sobre as implicações desejadas ou não, a fim de diminuir os riscos do investimento 

(PENROSE, 2006; DUCLÓS e SANTANA, 2009; SOUZA e CLEMENTE, 2009). Com 

o intuito de auxiliar na elaboração desse PI é feito o Modelo de Negócios Canvas. 

 

2.8 O MODELO CANVAS 

 

O modelo de Negócios Canvas surgiu em 2004 e foi desenvolvido pelo 

pesquisador suíço Alexander Osterwalder. É uma ferramenta de gerenciamento 

estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou 

existentes, basicamente é um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do 
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modelo de negócios (GAVA, 2014). A Modelagem de negócios pode servir para 

tangibilizar o futuro, esclarecer o negócio para investidores e até motivar pessoas. 

Esses blocos são apresentados na Figura 2.  

O Canvas é uma ferramenta visual que representa em um cenário interativo, 

com os relacionamentos e as trocas entre os nove blocos propostos por Osterwalder 

(GAVA, 2014). No modelo de negócios Canvas, cada bloco é como uma 

organização pois cria, entrega e captura valor, podendo ser verificado de que modo 

cada componente contribui para a geração de valor. Este método permite identificar, 

por meio de técnicas de criação do conhecimento, os elementos possíveis e 

imagináveis que devem compor um determinado modelo de negócio. 

 

 
Figura 2: Representação gráfica das relações entre os componentes de um modelo 

Fonte: Gava (2014). 

 

O primeiro bloco é o de segmentação de clientes, o qual visa agrupar os 

clientes em segmentos com necessidades, costumes ou outros atributos em comum. 

Cada segmento tem uma proposta de valor, canal e relacionamento diferente. As 

perguntas chave desse bloco são: para quem está se criando valor? Quem são os 

clientes mais importantes da empresa? Esses clientes possuem necessidades em 

comum?  

O bloco 2 apresenta a proposta de valor e visa descrever quais são os 

valores que os produtos e serviços das empresas oferecem para cada segmento de 

cliente específico. As perguntas chave desse bloco são: que valor é entregue ao 

cliente? Quais problemas e necessidades do cliente a empresa está solucionando?  

O terceiro bloco é o dos canais e visa descrever como a empresa comunica 

e entrega a seus segmentos de clientes a proposta de valor. Esse bloco é composto 
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de 5 fases, a saber: (i) divulgação; (ii) avaliação; (iii) compra; (iv) entrega; e (v) pós-

venda. As perguntas chave desse bloco são: por quais canais seus segmentos de 

clientes querem ser atingidos? Como os canais se integram? Quais possuem a 

melhor relação custo-benefício?  

O relacionamento com o cliente é o foco do bloco 4, o qual visa descrever o 

tipo de parceria que a empresa estabelece com cada segmento de clientes para 

entregar sua proposta de valor. Busca responder às seguintes perguntas: que tipo 

de relacionamento para cada segmento de clientes a empresa espera estabelecer e 

manter com eles? Quais os custos desses relacionamentos? Como eles estão 

integrados com o modelo de negócios? 

O bloco 5 apresenta o fluxo de receitas e mostra as formas que a empresa 

gera receitas e o recurso financeiro gerado por cada segmento de clientes, 

permitindo entender melhor cada segmento de cliente e o valor que ele representa 

para a empresa. Tem-se como principais perguntas-chaves: qual valor os clientes 

estão realmente dispostos a pagar? Pelo que atualmente pagam e como estão 

pagando? Quanto cada fluxo de receitas contribui para a receita total? 

O sexto bloco traz os recursos chaves e visa descrever os ativos mais 

importantes para fazer o modelo de negócios funcionar. As perguntas chaves são: 

quais recursos chave a proposta de valor precisa? E para o canal de distribuição? E 

para o relacionamento com o cliente? E para o fluxo de receitas? 

O bloco 7 apresenta as atividades principais, buscando descrever as 

atividades principais a serem feitas para que o modelo de negócios da empresa 

funcione. As principais perguntas são: quais as atividades chave que a proposta de 

valor precisa? E os canais de distribuição? E o relacionamento com o cliente? E o 

fluxo de receitas? 

O oitavo bloco busca descobrir os principais parceiros da empresa e visa 

descrever a rede de fornecedores e parceiros que fazem o modelo de negócios 

funcionar. As questões chave são: quem são os parceiros e fornecedores chave? 

Quais recursos chave são adquiridos dos parceiros? Quais atividades chave os 

parceiros fazem? 

Por fim, o bloco 9 traz a estrutura de custos da empresa. Busca descrever os 

custos envolvidos na operação do modelo de negócios e responder às seguintes 

perguntas chave: quais são os principais custos inerentes ao modelo de negócios? 

Quais recursos chave são mais caros? Quais atividades chave são mais caras? 
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A partir da montagem desses blocos, parte-se para a confecção dos 

cenários, o que permite identificar pontos fortes e fracos de uma organização, 

identificando oportunidades e ameaças (análise SWOT). No processo de 

desenvolvimento de um Modelo de Negócios, a construção de cenários permite 

detalhamento do contexto do projeto, especificando o problema. O objetivo não é 

prever o futuro, mas imaginar possibilidades futuras com detalhe de ideias (GAVA, 

2014).  

A partir desse modelo de negócios, o PI pode seguir suas etapas 

convencionais: fixar o horizonte de tempo da variável em estudo, definir as principais 

variáveis de influência e fixar os parâmetros qualitativos e quantitativos coerentes 

com as variáveis de influência (SECURATO, 1996). Esse autor ainda destaca que os 

projetos de investimento assumem a hipótese rígida de permanência, segundo três 

aspectos: de que o futuro é uma repetição exata do passado, de que a trajetória 

observada no passado continua no futuro e de que as leis estabelecidas no passado 

continuam no futuro. Apesar dessas hipóteses, um PI traz consigo diferentes tipos e 

níveis de riscos e incertezas, os quais serão vistos com mais detalhes na subseção 

a seguir. 

 

2.9 MÉTODOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para se fazer uma análise 

de investimento. É possível utilizar a Análise de Custo/Benefício (ABC) para verificar 

a viabilidade econômico-financeira de um projeto de investimento. Ehrlich (1977) 

define a ABC como um método para avaliar alternativas de investimento, o qual 

consiste em calcular os benefícios e os custos, ambos referidos a um mesmo ponto 

no tempo, e se os benefícios excederem os custos, a proposta deve ser aceita, caso 

contrário, rejeitada. Conforme destaca Dutra (1999), é comum apresentar-se o 

resultado final da análise como um quociente B/C, se este for maior que 1 resulta na 

aceitação do projeto ou se (B – C) maior que zero também resulta na aceitação do 

projeto. 

Gersdorff (1979) aponta que a ACB tem, essencialmente, três objetivos: 

contribuir na decisão sobre a economicidade geral e a desejabilidade social de um 

projeto privado ou público de qualquer gênero; contribuir na seleção do melhor entre 

vários projetos alternativos; assistir na seleção do tempo de início e do prazo de vida 
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do projeto selecionado. A verdadeira arte da ACB consiste em alocar preços e 

benefícios da sociedade (DUTRA, 1999). Mas, a ACB, segundo Gersdorff (1979), 

apresenta-se limitada quando necessita quantificar custos e benefícios intangíveis, 

sendo necessário, portanto, descrevê-los, alocando pesos ou pontos à cada lado, 

representando unidades monetárias. Em virtude dessa limitação, o presente trabalho 

optou por não utilizar esse método. 

Já Nogas, Souza e Silva (2011) classificam os métodos de análise de 

investimentos em três categorias: Método Clássico (MC), Teoria das Opções Reais 

(TOR) e Metodologia Multi-índice (MMI). No âmbito da análise de investimentos, o 

uso do MC e da TOR tem sofrido críticas, uma vez que elas não associam 

explicitamente os riscos percebidos na fase de elaboração da estratégia à fase do 

confronto do retorno esperado com os riscos percebidos para fundamentar a decisão 

de investir em certo projeto de investimento (RÊGO et al., 2015).  

Segundo Nogas, Souza e Silva (2011) o MC de análise de investimentos tem 

sua origem em obras clássicas como: The Economic Theory of Location Railways, 

1914 de Arthur M. Wellington; Present Worth Calculations in Engineering Studies, 

1914 de Walter O. Pennel; Engineering Economics: first principles, 1915 de John C. 

L. Fish; Principles of Engineering Economy, 1930 de Eugene L. Grant, W. Grant 

Ireson e Richard S. Leavenworth; e Engineering Economy, 1942 de Paul De Garmo, 

John R. Canada e Willian G. Sullivan. A partir dessas obras clássicas surgem novos 

trabalhos com denominação de orçamento de capital, decisões de investimentos etc. 

O MC de análise de investimentos se caracteriza por incorporar um prêmio 

pelo risco à TMA e a análise da viabilidade econômica do investimento geralmente é 

centrada em três indicadores: Valor Presente Líquido (VPL), cujo critério de aceite 

do projeto basta que o VPL supere zero (VPL > 0); Taxa interna de Retorno (TIR), 

sendo que sempre que a condição TIR resultar maior que a TMA (TIR > TMA) o 

projeto mostra-se economicamente viável e é recomendado; e o Payback, como 

medida do tempo necessário para recuperar o capital investido. Embora esses 

indicadores sejam bem conhecidos, não são os únicos, mas são os mais utilizados. 

Cada um deles possui seus benefícios, mas também apresentam características 

peculiares na forma de interpretação e algumas restrições (MARTIN, 1995; SOUZA 

e CLEMENTE, 2009). No MC, tal como proposto por Grant et al. (1976), VPL > 0 e 

TIR > TMA são critérios de aceitação para viabilizar economicamente um PI.  
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A TOR é similar à MC no que diz respeito à construção do Fluxo de Caixa 

(FC) e respectivo cálculo do VPL. Posteriormente, a TOR insere no FC os efeitos 

monetários das opções de, por exemplo, expandir, contrair, postergar e/ou 

abandonar o PI. Ao se adicionar o valor das opções ao VPL da MC, resulta no 

VPLflexibilidade. Como a flexibilidade gerencial torna possível tanto capitalizar futuras 

oportunidades que são favoráveis ao negócio quanto diminuir perdas, ela aumenta o 

valor de oportunidade de um investimento, pois melhora seu potencial de ganhos e 

limita seu potencial de perdas relativas a um gerenciamento passivo ligado às 

expectativas iniciais. Ao ignorar as opções reais existentes, o método do valor 

presente líquido subavalia projetos e pode levar a uma tomada de decisão errada 

(MINARDI, 2000). Embora a TOR insira mais realismo ao FC do PI e ao seu 

processo de gestão, ainda perdura o fato da taxa de desconto ser composta pela 

TMA e mais um prêmio pelo risco. O critério de análise para aceitação de um PI é 

praticamente o mesmo do MC, isto é, VPLflexibilidade > 0 (NOGAS, SOUZA e SILVA, 

2011). Como ambos os métodos (MC e TOR) são mais simples eles não serão 

utilizados, uma vez que, com o surgimento da MMI, grande parte desses indicadores 

continuaram sendo analisados, porém com mais profundidade e conjuntamente com 

novos indicadores.  

 Já a Metodologia Multi-índice (MMI) se caracteriza pelo uso simultâneo de 

dois conjuntos de indicadores para representar as dimensões retorno e riscos de 

certo PI, resultando em informações mais consistentes (SOUZA e CLEMENTE, 

2009; LIMA et al., 2015). O primeiro conjunto é representado pelo VPL; VPL 

Anualizado (VPLA); Índice Benefício/Custo (IBC), Retorno Adicional proporcionado 

pela decisão de investir (ROIA) e Índice ROIA/TMA. O segundo conjunto, 

representando os riscos, é constituído pelo Índice TMA/TIR (Risco Financeiro ou 

proxy de P(VPL ≤ 0)); Índice Payback/N (representando a fração da vida útil 

necessária para a recuperação do capital investido); Grau de Comprometimento da 

Receita (risco operacional medido pela fração do faturamento que fica comprometida 

com o pagamento de custos e despesas) e os índices: Riscos de Negócio e Risco 

de Gestão (SOUZA e CLEMENTE, 2009).  

 Segundo Harzer (2015), embora muitos dos indicadores de retorno sejam os 

mesmos utilizados no MC, a significativa contribuição da MMI reside em sintetizar as 

informações de retorno e dos riscos permitindo o confronto de ambos. Na MMI, o 

VPL > 0 ou a TIR > TMA apenas indica que o PI deve continuar sendo analisado. A 
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decisão de recomendar ou não o PI é definida pelo confronto entre o retorno 

esperado e os riscos percebidos. Essa metodologia força o decisor a um confronto 

entre as expectativas de retorno e de riscos (SOUZA e CLEMENTE, 2009; RÊGO et 

al., 2015). Harzer (2015) apresentou um comparativo das principais diferenças entre 

a MC e a MMI, o qual é reproduzido no Quadro 3. 

 

Metodologia Clássica Metodologia Multi-índice Comentários 

A Demonstração de Resultado, 

base para a elaboração do 

fluxo de caixa, pode ser 

apurada na forma contábil 

clássica, pelo custeio por 

absorção, ou pelo custeio 

variável. 

A Demonstração de Resultado 

necessita de ser elaborada pelo 

custeio variável. Portanto, 

segrega os custos e despesas 

entre fixos e variáveis. 

A separação dos custos e despesas 

entre fixos e variáveis proporciona 

uma melhor compreensão da 

estrutura de custos do 

empreendimento e fornece uma 

visão mais clara sobre a variação 

nos resultados em função do 

volume de atividade, o que é 

fundamental para os limites de 

elasticidade e valores-limite (Lima 

et al., 2015; Lima, 2017). 

O risco é normalmente limitado 

a um spread sobre a Taxa 

Livre de Risco para compor a 

taxa de desconto do fluxo de 

caixa do investimento. 

A TMA é uma taxa quase livre de 

risco. Corresponde à melhor 

alternativa de investimento com 

baixo nível de risco. 

Na MMI o risco é analisado com um 

conjunto próprio de indicadores. 

Isso elimina a subjetividade que o 

spread incorpora e proporciona um 

valor presente dos fluxos de 

benefícios mais condizente com as 

diferentes alternativas de 

investimentos disponíveis no 

mercado. 

Quando se utiliza de outras 

métricas de avaliação do risco, 

considera apenas o risco 

financeiro, normalmente 

limitando-se à análise de 

sensibilidade e/ou análise de 

cenários pessimista e otimista. 

Os riscos são separados em 

suas diferentes categorias: risco 

financeiro, medido pelo indicador 

TMA/TIR; risco de não recuperar 

o capital investido, medido pelo 

indicador Payback/N; risco 

operacional, mensurado pelo 

GCR; risco de gestão e risco de 

negócios.  

A segregação dos riscos clarifica a 

compreensão dos diferentes fatores 

que afetam o negócio e que podem 

comprometer a sobrevivência do 

empreendimento. Contudo, embora 

a MMI alerte para os diferentes 

tipos de riscos envolvidos no 

projeto, ainda carece de estudos 

mais profundos, de forma a tornar 

seu uso mais prático. 

A decisão de investir 

basicamente é restrita ao VPL 

A decisão de investir se baseia 

em uma série de indicadores. 

Um VPL positivo ou TIR > TMA 

apenas indica que a análise do 
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e/ou a TIR. Um VPL positivo 

e/ou uma TIR superior à TMA 

indica o aceite do investimento. 

O Índice de Lucratividade ou 

IBC e o Payback podem 

complementar a análise, mas, 

normalmente eles não são 

decisivos e precisam ser 

analisados de forma conjunta 

com os demais. 

Além do VP, VPL, VPLA, IBC, 

ROI e ROIA, indicadores de 

retorno, a análise é ampliada 

com os indicadores de risco. A 

TIR apenas informa o retorno 

máximo que o projeto pode obter 

caso fosse possível reinvestir 

todos os fluxos de caixa com 

taxas iguais à TIR do projeto. 

projeto de investimento pode 

prosseguir, mas não diz que ele 

deve ser aceito apenas com base 

nesses dois indicadores. Só a 

utilização de vários indicadores em 

conjunto é capaz de fornecer uma 

visão mais ampliada sobre o 

investimento. 

A TIR e o Payback são 

considerados indicadores de 

retorno. Este último também é 

utilizado para verificar o risco 

quando comparado com um 

prazo máximo de corte definido 

para recuperar o capital, mas 

não é transformado em índice 

específico para essa 

finalidade.  

A TIR, comparada com a TMA, e 

o Payback, em relação ao 

período de duração do projeto, 

são considerados indicadores de 

risco. O retorno total do 

investimento é medido pelo ROI 

e o retorno obtido além da TMA 

é mensurado pelo ROIA. Este 

indicador é análogo ao conceito 

do EVA mensurado na forma 

percentual. 

A TIR só pode ser considerada 

indicador de retorno, se os fluxos 

de benefícios do projeto forem 

reinvestidos à própria TIR, o que 

dificilmente acontece. Eles são 

reinvestidos a uma taxa muito mais 

próxima à TMA. O Payback nada 

diz sobre o retorno do investimento. 

Contudo, sua proximidade com o 

ciclo final de vida do investimento 

fornece uma visão do risco de não 

se recuperar o capital investido. 

Quanto mais perto do final do ciclo 

de vida do projeto, maior o risco 

assumido. 

Quadro 3: Comparativo entre as Metodologias Clássica e Multi-índice de análise de investimentos 

Fonte: Harzer (2015). 

 

 Recentemente, Lima et al. (2015) incorporaram à MMI alguns índices para 

uma análise de sensibilidade por meio de Limites de Elasticidade (LEs) e Valores-

Limite (VLs), passando a denominá-la de Metodologia Multi-índice Ampliada (MMIA). 

A análise de sensibilidade quantifica a vulnerabilidade dos resultados do projeto em 

relação às mudanças em uma variável, mantendo as demais inalteradas (CORREIA 

NETO, 2009). Quando uma pequena variação em um parâmetro muda 

drasticamente a lucratividade de um PI, se diz que este é muito sensível a este 

parâmetro, logo, é importante concentrar esforços para obter menos dados incertos 

(CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010; LIMA et al., 2015). O propósito da análise 

de sensibilidade é aprofundar a percepção de risco ao qual o PI é submetido 
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(CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010; LIMA et al., 2015). Como os indicadores 

utilizados nessa dissertação serão os da MMIA, será feita, nas próximas subseções, 

uma análise mais detalhada de cada um, primeiramente os indicadores que 

representam a dimensão Retorno, seguida pelos indicadores da dimensão Riscos e 

finalizando com os indicadores que compõe a dimensão Limites de Elasticidade (ou 

Análise de Sensibilidade não convencional), conforme apresentado no Quadro 4. 

 

 

DIMENSÃO INDICADOR DIMENSÃO INDICADOR 

RETORNO 
(SOUZA e 

CLEMENTE, 
2009; LIMA, 
et al., 2016) 

Valor Presente: VP 

LIMITES DE 
ELASTICIDADE 

(LIMA et al., 
2015) 

Δ% TMA 

Valor Presente Líquido: VPL Δ% FC0 

VP da Receita Total: VP(RT) Δ% FCj 

VP do Custo Variável Total: VP(CVT) Δ% FC0 e FCj 

VP do Custo Fixo: VP(CF) Δ% TMA e FC0 

VP do Custo Total: VP(CT) Δ% TMA e FCj 

VP do Valor Residual: VP(VR) Δ% FC0 e FCj e TMA 

Valor Presente Líquido Anualizado: VPLA Legenda:  Δ% = Variação percentual;  

TMA = Taxa Mínima de Atratividade;  

FC0 = Fluxo de Caixa para o período 0; 

FCj = Fluxo de Caixa para o período j;  

Q = quantidade de vendas;  

PVu = Preço de Venda unitário;  

CVu = Custo Variável unitário;  

MCu = Margem de Contribuição unitária;  

CF = Custo Fixo; CT = Custo Total;  

RT = Receita Total; e 

VR = Valor Residual. 

Índice Benefício Custo: IBC 

Retorno Adicional sobre o Investimento: ROIA 

Índice ROIA/TMA 

RISCOS 
(SOUZA e 
CLEMENTE, 
2009; LIMA 
et al., 2013) 

Payback ajustado 

Taxa Interna de Retorno: TIR 

Payback ajustado/N 

Índice TMA/TIR 

Payback descontado 

Quadro 4: Indicadores da Metodologia Multi-índice Ampliada (MMIA)  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Lima et al. (2015) e Lima et al. (2016). 

 

2.9.1 Valor Presente 

  

Também chamado de fluxo de caixa descontado, o Valor Presente (VP) 

consiste em acumular de forma descapitalizada a série resultante do FC projetado 

(LIMA et al., 2016). Para isso, é preciso considerar o valor da Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) já definida anteriormente e a posição no tempo de cada elemento 

do FC. Para Groppelli e Nikbakht (2002), quando o VP de um FC futuro de um 

projeto for maior que o custo inicial (FC0), o projeto é um negócio pertinente. Por 
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outro lado, se o VP for menor que seu FC0, o projeto deve ser rejeitado porque o 

investidor perderia dinheiro se o projeto fosse aceito. 

A equação (1) representa o cálculo do VP. As equações (2) a (5) 

apresentam o cálculo do VP para a Receita Total (RT), Custo Variável Total (CVT), 

Custo Fixo (CF) e Valor Residual (VR). 

 

    ∑
   

(     ) 

 

   

 (1) 

Em que:  

  VP = Valor Presente 

  FCj = Fluxo de Caixa no momento j 

TMA = Taxa mínima de atratividade 

     N = Horizonte de Planejamento 

 

 

  (  )   ∑
      

(     ) 

 

   

 (2) 

Em que:  

VP (RT) = Valor Presente da Receita Total 

       PVu = Preço de Venda unitário 

          Qj = Quantidade de Vendas no momento j 

     TMA = Taxa mínima de atratividade 

          N = Horizonte de Planejamento 

 

 

  (   )   ∑
|    |   
(     ) 

 

   

 (3) 

Em que:  

VP (CVT) = Valor Presente do Custo Variável total 

      |CVuj| = Módulo do Custo Variável unitário no momento j 

            Qj = Quantidade de Vendas estimadas no momento j 

      TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

           N = Horizonte de Planejamento 

 

 

  (  )   ∑
|   |

(     ) 

 

   

 (4) 

Em que:  

VP (CF) = Valor Presente do Custo Fixo 
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     |CFj | = Módulo do Custo Fixo j 

     TMA = Taxa mínima de atratividade 

          N = Horizonte de Planejamento 

 

  (  )   
  

(     ) 
 (5) 

Em que:  

VP (VR) = Valor presente do valor residual 

       VR = Valor residual 

    TMA = Taxa mínima de atratividade 

 

 

2.9.2 Valor Presente Líquido e Valor Presente Líquido Anualizado 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) é considerado uma técnica sofisticada de 

análise de projetos de investimentos, pois utiliza o conceito de FC descontado 

mediante uma taxa pré-determinada. A denominação revela a sua essência: “valor 

presente” indica que os fluxos líquidos de caixa (FCj) gerados pelo projeto serão 

descontados a uma determinada taxa de modo a expressá-los em período único, 

que marca o início dos investimentos de capitais necessários para dar início ao 

projeto, denominado “t0”; “líquido” significa que, da soma dos fluxos de benefícios, 

será subtraída a soma dos fluxos de investimentos. Portanto, o VPL é a 

concentração de todos os fluxos líquidos de caixa do projeto no período presente, 

mediante uma determinada taxa de desconto, deduzidos do investimento inicial 

(ASSAF NETO, 2003; CORREIA NETO, 2009; GITMAN, 2010; SOUSA, 2007; 

SOUZA e CLEMENTE, 2009; HARZER, 2015). 

O VPL desconta os fluxos de caixa da empresa a uma taxa especificada, 

sendo que tal taxa pode ser chamada de taxa de desconto, custo de oportunidade 

ou custo de capital, também conhecida como TMA (GITMAN, 2010). A expressão 6 

apresenta o cálculo do VPL. 

 

      |   |  ∑
   

(     ) 

 

   

 (6) 

Em que: 

 VPL = Valor Presente Líquido 

|FC0| = Módulo do Fluxo de Caixa no momento 0 
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  FCj  = Fluxo de Caixa no momento j 

  TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

     N = Horizonte de Planejamento 

 

Para Souza e Clemente (2009), por representar a riqueza acumulada gerada 

pelo projeto ao longo de sua vida útil, significa que os fluxos de benefícios 

recuperam o investimento realizado e também remunera o que teria sido ganho se o 

capital tivesse permanecido aplicado no mercado mediante uma taxa equivalente à 

TMA, se o VPL for maior que zero. 

Segundo Harzer (2015), o VPL apresenta algumas vantagens e restrições 

que devem ser levadas em consideração quanto ao seu uso. As vantagens são: (i) 

considera todos os fluxos de investimentos e de benefícios do projeto; (ii) não é 

sensível às mudanças de sinal que podem estar contidas no FC; (iii) associa a esses 

valores um custo de oportunidade representado pela TMA; (iv) informa o valor 

adicionado pelo projeto; (v) pode ser aplicado sobre qualquer tipo de FC, 

convencional ou não convencional, simples ou misto; (vi) permite selecionar o 

melhor projeto sob a dimensão retorno, tanto para projetos com ou sem restrição 

orçamentária quanto para projetos mutuamente excludentes, desde que tenham o 

mesmo período de maturidade.  

Já as restrições são: (i) necessidade de determinar a priori a TMA; (ii) é 

sensível à TMA; (iii) é uma medida absoluta e não relativa; (iv) a riqueza gerada pelo 

projeto é um montante acumulado ao longo de toda duração do projeto, dificultando 

sua compreensão; (v) requer que os fluxos de benefícios sejam permanentemente 

reinvestidos ao longo do período de maturidade do projeto em alguma alternativa de 

investimento com rentabilidade igual à TMA; (vi) é afetado pela concentração dos 

fluxos líquidos de benefícios; (vii) necessita que projetos concorrentes precisem ter 

seus prazos equiparados para poder ser comparados (SOUZA e CLEMENTE, 2009; 

HARZER, 2015). 

Um indicador que surgiu a partir do VPL é o Valor Presente Líquido 

Anualizado (VPLA), este tem o mesmo significado do VPL, porém é interpretado por 

período (ano, por exemplo). De acordo com Souza e Clemente (2009), é o excesso 

de caixa por período. É um indicador muito utilizado para analisar projetos com 

horizontes de planejamento longos, pois no VPLA, o FC representativo do PI é 

transformado em uma série uniforme. Conforme destaca Harzer (2015), enquanto 
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que o VPL expressa o valor adicionado acumulado ao longo de todo período de vida 

útil do projeto, o VPLA é esse mesmo VPL medido em valor periódico uniforme 

equivalente. A fórmula de cálculo do VPLA é apresentada na Equação (7). 

 

      
        (     ) 

,(     )   -
 (7) 

Em que: 

VPLA = Valor Presente Líquido Anualizado 

VPL = Valor Presente Líquido 

  TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

 N = Horizonte de Planejamento 

 

2.9.3 Índice Benefício-Custo 

 

 O critério econômico Índice Benefício Custo (IBC), também conhecido como 

índice de liquidez (IL), busca mensurar o retorno gerado pelo PI em estudo para 

cada unidade monetária investida, ou seja, é uma razão entre o fluxo esperado de 

benefícios de um projeto e o fluxo eliminado de investimentos necessários para 

realizá-lo. De acordo com Souza e Clemente (2009), o IBC representa, para todo o 

horizonte de planejamento (N), o ganho por unidade de capital investido no projeto 

após expurgado o efeito da TMA. 

Segundo Harzer (2015), o IBC é um indicador de retorno que pode ser 

interpretado de duas formas: (i) quanto está sendo ganho por unidade monetária de 

capital investido, mensurado ao longo da vigência do projeto e após expurgar o 

efeito da TMA; e (ii) como fator (1 + taxa) representativo da rentabilidade acumulada 

ao longo do período de vida do projeto. A fórmula de cálculo do IBC é apresentada 

na Equação (8). 

 

    
|   |     

|   |
 (8) 

Em que: 

 IBC = Índice Benefício-Custo 

 FC0 = Módulo do Fluxo de caixa no momento 0 

VPL = Valor Presente Líquido 
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2.9.4 Retorno Adicional sobre o Investimento 

 

O Retorno Adicional sobre Investimento (ROIA) representa a melhor 

estimativa de rentabilidade, já eliminado o efeito da TMA, do projeto em análise 

(SOUZA e CLEMENTE, 2009). Na prática, informa ao investidor qual é a riqueza a 

ser gerada pelo projeto além daquela que seria obtida caso o capital permanecesse 

aplicado no mercado rendendo uma taxa igual à TMA (HARZER, 2015). É análogo 

ao percentual do VEA (valor econômico agregado – Economic Value Added). 

Representa, em termos percentuais, a riqueza gerada pelo projeto. O ROIA deriva 

da taxa equivalente ao IBC para cada período do projeto, conforme apresentado na 

Equação (9). 

 

      √   
 

   (9) 

Em que: 

ROIA = Retorno adicional sobre o investimento 

   IBC = Índice Benefício-Custo 

      N = Horizonte de Planejamento 

 

Já o Retorno sobre o Investimento (ROI), apresentado na Equação (10), é 

uma medida de retorno comparável com a TMA. Essa medida representa a 

rentabilidade total do projeto caso seus fluxos líquidos de benefícios sejam 

constantemente reinvestidos no mercado com taxas iguais à TMA (HARZER, 2015) 

e é utilizada na análise do Índice ROI/TMA (Equação 11), o qual apresenta o ganho 

além da TMA. 

     (     ) (      )    (10) 

Em que: 

  ROI = Retorno sobre o investimento 

 TMA = Taxa mínima de atratividade 

ROIA = Retorno Adicional sobre o Investimento 

 

 

       
   

   
 
   

   
 (11) 

Em que: 

ROI = Retorno sobre o investimento 

TMA = Taxa mínima de atratividade 
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2.9.5 Período de recuperação do capital investido (Payback) 

 

O Prazo de recuperação do capital investido pode ser obtido por um 

indicador conhecido como Payback. Este indicador apresenta o período de tempo 

necessário para que o saldo acumulado dos fluxos líquidos de benefícios gerados 

pelo projeto supere o investimento realizado (HOLLAND e WATSON, 1976; 

BOARDMAN, REINHART e CELEC, 1982; LAPPONI, 2007; ESGUICERO, 2010; 

GITMAN, 2010). Quando a soma acumulada dos benefícios líquidos do FC supera o 

investimento inicial, diz-se atingir o Payback do projeto (HARZER, 2015). 

O Payback permite verificar o período no qual o saldo do projeto tornou-se 

zero (equação 12), sendo que a análise desse indicador permite ao tomador de 

decisão verificar se aceita ou rejeita o projeto em função do tempo alcançado. 

 

        ∑
   

(     ) 
  

 

   

 (12) 

Em que: 

Payback = Prazo de recuperação do capital investido 

        FCj = Fluxo de Caixa estimado para o período j 

      TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

          j = períodos 1, 2,...,j 

 

O Payback pode ser utilizado como um importante indicador para mensurar 

o risco de não recuperar o capital investido. Talvez isso constitua o seu maior mérito. 

Não é recomendado o seu uso isolado para determinar a seleção de projetos de 

investimentos mutuamente excludentes ou com restrição orçamentária. Da mesma 

forma que a TIR, o Payback pode gerar conflitos de classificação, mesmo quando o 

limite de tempo determinado pelo investidor é verificado (HARZER, 2015). 

O Payback apresenta como principais vantagens: (i) simplicidade de cálculo, 

notadamente quando se relaciona ao método simples e (ii) é uma medida de risco 

associado a não recuperação do capital investido (GITMAN, 2010). As críticas ao 

método são: (i) no método simples não leva em consideração o valor do dinheiro no 

tempo; e (ii) não considera os fluxos de caixa que se realizam após o período de 

Payback (ASSAF NETO, 2003; RYAN e RYAN, 2002; LIMA et al., 2016). 
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Na metodologia de análise de investimentos (MMI) proposta por Souza e 

Clemente (2009) o Payback é interpretado como um indicador de risco. A partir do 

resultado desse indicador, surge a oportunidade de considerar o indicador (ou 

índice) Payback/N, em que N representa o horizonte de planejamento do 

empreendimento em estudo (LIMA et al., 2016). O indicador Payback/N apresenta a 

razão entre o tempo de retorno do capital investido e o ciclo de vida do PI em estudo 

(SOUZA e CLEMENTE, 2009). Esses autores interpretam o indicador Payback/N 

como proxy da probabilidade de não recuperação do capital investido. Para ambos 

indicadores, quanto menor for o valor obtido, melhores condições se apresentam 

para o projeto investimento em análise (LIMA et al., 2015). 

 

      
       

 
   
       

 
 (13) 

Em que: 

Payback = Prazo de recuperação do capital investido 

           N = Horizonte de planejamento 

 

Na busca pela correção de distorções que podem ser geradas no cálculo do 

Payback de projetos de investimento, os quais recorrem a financiamentos, 

principalmente os que apresentam períodos de carência, usualmente emprega-se o 

Payback ajustado (LIMA et al., 2013), o qual será adotado neste trabalho. 

 

 

            *   +         {∑
   

(     ) 

 

   

 |   |                      } (14) 

Em que: 

Payback = Prazo de recuperação do capital investido 

        FCj = Fluxo de Caixa no momento j 

         TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

        FCK = Fluxo de Caixa no momento k 

 

2.9.6  Taxa Interna de Retorno e Ponto de Fisher 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é matematicamente definida como a taxa 

de desconto que iguala o Valor Presente Líquido (VPL) de uma série de fluxos de 
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caixa a zero (HARTMAN e SCHAFRICK, 2004; LAPPONI, 2007; SOUZA e 

CLEMENTE, 2009; GITMAN, 2010) ou, de forma semelhante, como a taxa de 

desconto que iguala em algum momento os fluxos de caixa das entradas com os 

fluxos de caixa das saídas (ASSAF NETO, 2003; SOUSA, 2007; HASTINGS, 2013). 

Muitos, também definem a TIR como sendo a taxa que mede a rentabilidade (ou 

lucratividade) de um PI (ASSAF NETO, 2003; CORREIA NETO, 2009; HARTMAN e 

SCHAFRICK, 2004; MOTTA e CALÔBA, 2009). Para Gitman (2010), a TIR iguala a 

zero o VPL por meio da expressão (15): 

 

  ∑
   

(     ) 
 |   |

 

   

 (15) 

Em que:  

 FCj  = Fluxo de Caixa no momento j 

|FC0| = Módulo do Investimento inicial 

 TIR = Taxa Interna de Retorno 

 

De acordo com Lapponi (2007) e Bruni e Fonseca (2003) a consistência do 

projeto quando analisado pela TIR é dado em função das seguintes situações: 

a) Se TIR > TMA, o custo inicial será recuperado e remunerado com a taxa 

desejada, e o projeto criará valor para a empresa, logo o projeto deve ser aceito; 

b) Se TIR = TMA, o projeto é indiferente; 

c) Se TIR < TMA, o custo inicial não será recuperado nem remunerado pela 

taxa desejada, devendo neste caso optar pela rejeição do projeto. 

Conforme destaca Harzer (2015), o critério de decisão, de um único projeto 

ou de seleção entre projetos independentes sem restrição orçamentária, basta que a 

TIR resulte superior à TMA. Quando essa condição é verificada, o VPL é positivo. 

Logo, tanto a TIR quanto o VPL indicam os mesmos resultados. Mas nem sempre 

esses dois indicadores conduzem ao mesmo critério de decisão. Se esse for o caso, 

o autor recomenda realizar uma análise complementar pelo “Ponto de Fisher”. 

O “Ponto de Fisher” estabelece um limite de variabilidade para a TMA que 

faz com que um projeto produza ganho superior em relação ao outro. Ultrapassando 

esse ponto de ruptura, o critério de decisão muda e o projeto antes preferido, passa 

a apresentar resultado desfavorável quando comparado com o outro. O “Ponto de 

Fisher”, no caso da seleção de projetos mutuamente exclusivos, assim como a TIR 
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tomada de forma individual, quando comparados com a TMA, podem ser utilizadas 

como indicador de risco financeiro em projetos de investimentos. 

Para Laponi (2007), a TIR apresenta algumas vantagens e algumas 

limitações. As vantagens são: (i) considerar todos os fluxos de caixa do projeto e o 

valor do dinheiro no tempo; (ii) informa se um projeto do tipo simples cria ou destrói 

valor; (iii) é uma taxa, uma medida de valor relativo e não absoluto, logo, é mais fácil 

de ser compreendida. As principais limitações são: (i) só pode ser utilizada na 

avaliação de projetos que apresentem uma única mudança de sinal, ou seja, 

projetos do tipo simples; (ii) é necessário que se definida a priori uma TMA de forma 

a levar ao aceite ou à rejeição da proposta de investimento; (iii) leva a conflito de 

decisão quando utilizada de forma isolada na seleção de projetos mutuamente 

excludentes ou independentes com restrição orçamentária; e (iv) hipótese implícita 

de reinvestimento dos recursos liberados pelo projeto a uma taxa igual à TIR. 

É possível também analisar o Índice TMA/TIR, o qual apresenta o percentual 

de ganho da TMA em relação à TIR do projeto. Esse índice está representado na 

Expressão (16). Conforme destaca Harzer (2015), como a TMA oscila ao longo do 

período de vida do projeto, quanto maior a proximidade entre ela e a TIR, maior será 

o risco do projeto. Com base neste conceito, a razão entre essas duas taxas forma o 

indicador que mede o grau de risco financeiro do projeto. Na escala de risco, quanto 

mais próximo de um apresentar essa relação, a tendência é de que o risco de se 

perder dinheiro seja maior, caso se invista no projeto. 

      
   

   
 
   

   
 (16) 

Em que:  

TMA = Taxa mínima de atratividade 

  TIR = Taxa Interna de Retorno 

 

2.9.7 Limites de Elasticidade e Valores-Limite 

 

A técnica de análise de sensibilidade é utilizada para o caso em que há 

poucos componentes do FC sujeitos a aleatoriedade e o grau dessa aleatoriedade 

seja baixa. É o caso de pequenas variações na TMA, no investimento inicial ou nos 

benefícios líquidos periódicos, ou no prazo do projeto. A ideia básica, ao se utilizar a 

técnica de análise de sensibilidade, é a de verificar quão sensível é a variação do 
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VPL à variação de um dos componentes do FC (SOUZA e CLEMENTE, 2009; 

CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010). A análise de sensibilidade contribui para 

que seja reduzido o grau de incerteza inerente aos projetos e aumentar, dessa 

maneira, a confiabilidade da análise de viabilidade financeira (UNIDO, 1987). 

Neste trabalho, para realizar a Análise de Sensibilidade, são utilizados os 

Limites de Elasticidade (LEs) e Valores-Limite (VLs) propostos por Lima et al. (2015), 

os quais buscam identificar a tolerância máxima nas principais variáveis 

intervenientes no desempenho econômico do PI em estudo. As fórmulas de cálculo 

estão representados nas equações (17) a (23). 

 

               
   

   
   (17) 

                   (18) 

               
 

   
 (19) 

   (           )     
   

   
 (20) 

   (             )     
   

   
 (21) 

   (             )     
   

   
 (22) 

   (                  )     
     

           
 (23) 

 
Em que:  

TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

 TIR = Taxa Interna de Retorno 

    C = Custo total 

 IBC = Índice Benefício-Custo 

    R = Receita total 

Máx = máximo 

      ↑ = aumento 

      ↓ = redução 
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O Índice %TMAmáx representa o aumento máximo admitido à TMA antes 

de tornar o PI inviável do ponto de vista econômico. Nesse caso, os demais 

parâmetros (Custos e Receitas, por exemplo) são mantidos constantes. O índice 

%Cmáx pode ser interpretado como o aumento máximo admitido nos custos totais 

antes de tornar o PI inviável do ponto de vista econômico. Para o cálculo desse 

índice, os demais parâmetros (TMA e Receitas, por exemplo) são mantidos 

constantes.  

O índice %Rmáx representa a redução máxima admitida nas receitas totais 

antes de tornar o PI inviável do ponto de vista econômico, nesse caso, os 

parâmetros (TMA e Custos, por exemplo) são mantidos constantes. Já o índice 

%(Cmáx  Rmáx) apresenta a variação máxima admitida de forma simultânea nos 

custos totais (aumento) e nas receitas totais brutas (redução) antes de tornar o PI 

inviável do ponto de vista econômico. Para o cálculo desse índice os demais 

parâmetros (TMA por exemplo) são mantidos constantes.  

O índice %(TMAmáx  Cmáx) apresenta o aumento máximo na TMA 

utilizada e nos Custos estimados, de forma concomitantemente, antes de inviabilizar 

o PI em estudo. Os demais parâmetros são mantidos constantes. Já o índice 

%(TMAmáx  Rmáx) pode ser interpretado como o aumento máximo na TMA 

utilizada e redução máxima nas Receitas esperadas, de forma concomitantemente, 

antes de inviabilizar o PI em estudo. Os demais parâmetros também são mantidos 

constantes. Por fim, o índice %(TMAmáx  Cmáx  Rmáx) busca apresentar o 

aumento máximo na TMA utilizada, nos Custos estimados e redução máxima nas 

Receitas esperadas, de forma concomitantemente, antes de inviabilizar o PI em 

estudo. Os demais parâmetros são mantidos constantes. Caso o PI se mostre 

inviável, os Limites de Elasticidade mostram a variação mínima que deve ocorrer nas 

variáveis de análise para torná-lo economicamente viável. 

Após os cálculos dos limites de elasticidade é possível calcular os valores-

limite (VLs) dos parâmetros em análise. A Tabela 2 apresenta um exemplo de VLs 

para 3 parâmetros (TMA, FC0 e FCj). A partir dos cálculos dos LEs é possível obter a 

variação permitida/necessária de cada parâmetro. A variação permitida indica a 

variação máxima que o parâmetro em análise suporta antes de o PI se tornar 

economicamente inviável. Caso negativa (variação necessária), indica a variação 

que o parâmetro deve sofrer para tornar o PI economicamente viável. A variação 
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ocorre sempre mantendo constante os demais parâmetros, porém só pode ocorrer 

até determinado valor denominado valor-limite e os demais valores-limite seguem o 

mesmo raciocínio: Valor-limite = parâmetro*(1 +ou- variação permitida) (LIMA, 2017). 

 

Tabela 2: VLs: identificam os valores-limite para cada parâmetro a partir dos valores dos LEs 

Parâmetro Valor de referência Variação Permitida/ Necessária* (LEs) Valor-Limite (VLs) 

TMA 14,25% ao ano = TIR/TMA – 1 TIR 

FC0 R$ 100.000,00 = IBC1 – 1 VP 

FCj R$ 30.000,00 = 1 – 1/IBC1 FCj*(1 – LE), j =1, 2, ..., N 

*Permitida, se o PI for economicamente viável. Necessária, se o PI for inviável sob o aspecto 
econômico. 

Fonte: Lima (2017). 

 

2.10 RISCOS E INCERTEZAS NAS DECISÕES DE INVESTIMENTO 

 

Ao realizar um investimento, os responsáveis pela decisão sabem que 

sempre poderá haver riscos e incertezas, uma vez que um PI é feito com base em 

estimativas e projeções do futuro. Conforme destaca Harzer (2015), embora pareça 

plausível pensar que um PI não envolva riscos, apenas incertezas, afinal um projeto 

é um plano estruturado, detalhado e que reúne um conjunto de informações sobre o 

transcurso do empreendimento, o próprio futuro é essencialmente incerto, o que faz 

com que a decisão de investir seja arriscada. Faz-se um PI para subsidiar a decisão 

e reduzir as incertezas sobre o futuro, mas essas incertezas nunca podem ser 

eliminadas por completo, de forma que elas sempre persistem. Nenhum 

investimento é completamente blindado contra os riscos, o que muda é o grau em 

que eles se manifestam, de modo que os riscos fazem assumir uma característica 

inerente, inevitável e peculiar a cada empreendimento (SOUZA e CLEMENTE, 

2009). 

Pamplona e Montevechi (2006) explicam que existem vários fatores que 

podem contribuir para gerar as incertezas nos projetos de investimento. A maioria 

refere-se aos fatores externos, dos quais a empresa pouco pode fazer para contê-

los, enquanto outros são gerados por fatores internos, os quais dependem em boa 

parte da forma como o empreendimento é administrado. Os autores apresentam 

uma lista de possíveis fatores de incerteza, dentre tantos que podem ocorrer ao 

longo do ciclo de vida de um empreendimento, dos quais se destacam: demanda 
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superestimada, inadequabilidade das matérias-primas, inflação, insuficiência de 

capital de giro, aumento das taxas de juros e necessidade de novos investimentos. 

Devido à similaridade dos conceitos, é importante que se defina e diferencie o 

que é risco e o que é incerteza. Von Altrock (1995) define a incerteza como 

decorrente das dúvidas que podem acontecer sobre os eventos futuros, 

independentemente da ação tomada no presente. Para o autor, a incerteza pode ser 

dividida em: estocástica, associada à probabilidade de ocorrência do evento; e, 

léxica, associada à intensidade de ocorrência do evento. Nota-se na definição do 

autor que a palavra incerteza foi utilizada para caracterizar uma possibilidade de 

perda, principalmente quando se refere à estocástica. Quando a incerteza passa a 

ser mensurada, o conceito passa a ser de risco. 

No âmbito das finanças, o risco relaciona-se à variabilidade entre o retorno 

observado e o retorno esperado de um investimento, mesmo quando representa 

resultado positivo (DAMODARAN, 2009). Por mais que o fato de se referir ao risco 

como algo positivo possa soar estranho, afinal a palavra em si carrega uma 

conotação desfavorável, o argumento do autor é matemático. Ao considerar que o 

risco é uma probabilidade de ocorrência de um evento, existe a chance de ele ser 

desfavorável, mas também favorável (HARZER, 2015). 

Em geral, o entendimento da literatura é de que a denominação “risco” é 

utilizada quando se conhece os possíveis estados futuros associados às suas 

respectivas probabilidades de ocorrências, enquanto o termo “incerteza” descreve 

aquelas situações em que não se sabe os estados futuros ou quando não é possível 

estimar as probabilidades de que determinados resultados venham acontecer, 

portanto, o risco seria uma forma de mensurar a incerteza entre o resultado 

desejado e a possibilidade de desvios negativos em relação ao esperado 

(SECURATO, 1996; WOILER e MATHIAS, 2008; BRITO, 2007; BROM e BALIAN, 

2007; SOUZA e CLEMENTE, 2009; CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010; 

GITMAN, 2010). 

Decisões de projetos de investimento seguem essa mesma lógica, pois, como 

o futuro nunca pode ser conhecido com precisão, a decisão de investir em um PI é 

feita com base em expectativas feitas no presente acerca desse futuro (PENROSE, 

2006). Conforme destacam Brom e Balian (2007), as decisões de investimento são 

tomadas em função da interpretação que se faz sobre a realidade, mas essa 

realidade não é captada de forma plena, podendo gerar erros e ilusões no estudo, 
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por mais que se tente atender aos critérios de isenção e imparcialidade, dessa forma 

é possível afirmar que todos os investimentos estão sujeitos a algum grau de risco 

e/ou incerteza. 

Para Harzer (2015), o risco e a incerteza são fatores que os investidores 

pouco ou quase nada podem fazer para evitá-los. A incerteza origina-se nas 

estimativas dos parâmetros de entrada do projeto (quantidades, preços de vendas, 

custos e despesas variáveis e fixas, por exemplo) e na taxa de atratividade com a 

qual o retorno será calculado. Um aspecto que deve ser considerado no processo de 

tomada de decisão é a incerteza, pois esta introduz uma nova dimensão na análise 

de um PI. Isso se deve à impossibilidade de controle de futuros eventos com 

precisão, tais como: o comportamento futuro da economia, vendas futuras, custos 

com desgaste e manutenção de equipamento. Apesar disso, o tomador de decisão 

precisa definir, sustentado pelas informações disponíveis, qual a melhor decisão a 

tomar (SOUZA e CLEMENTE, 2009; LIMA et al., 2015). Já o risco, em PI, pode ser 

entendido como a possibilidade de se obter um retorno inferior ao projeto de 

investimento realizado. 

Apesar disso, há alguns tipos de riscos que são específicos do negócio, cujo 

comportamento da equipe gestora na forma de conduzir o negócio pode atuar de 

alguma maneira de modo a atenuar seus efeitos. Souza e Clemente (2009), ao 

proporem a Metodologia Multi-índice (MMI), classificam os riscos de projetos de 

investimentos em cinco dimensões, descritas na sequência: 

 Risco financeiro: é caracterizado pela probabilidade de se obter um 

retorno melhor ao aplicar o capital disponível no mercado financeiro e auferir um 

rendimento maior do que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA)2 do projeto, 

praticamente sem risco, do que investir o valor correspondente no negócio, 

normalmente com um nível de risco muito maior. Para Gitman (2010), o risco 

financeiro refere-se à possibilidade de que a empresa venha a não honrar suas 

obrigações financeiras, sendo que o seu nível é determinado pela previsibilidade dos 

fluxos de caixa operacionais. Na MMI de análise de investimentos, a medida de 

mensuração do risco financeiro é o indicador TMA/TIR (razão entre a TMA e a Taxa 

Interna de Retorno). Na escala de risco proposta pela MMI que varia de 0 a 1, 

                                            
2
 Conforme definição de Souza e Clemente (2009), a TMA é a melhor taxa, com baixo grau de risco, 

disponível para aplicação de determinado capital. A base para estabelecer uma estimativa da TMA é 
a taxa de juros praticada no mercado. 
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quanto mais próximo do valor um resultar esse indicador, maior será o risco 

financeiro; 

 Risco de não recuperar o capital investido: constitui o tipo de risco 

mais comentado na literatura sobre análise de investimentos e, junto com o risco 

financeiro, são os que representam maior preocupação por parte dos investidores. 

Sempre que o investimento apresente alguma probabilidade de obter um Valor 

Presente Líquido (VPL) menor que zero, existe risco de não recuperar o capital 

investido. Apenas o grau de intensidade desse risco é o que muda. Na MMI, este 

risco é medido pelo indicador Payback/N que mede a proporção entre o período de 

tempo necessário para que os recursos liberados pelo projeto superem o 

investimento inicial, com relação ao período de tempo total de duração do projeto. 

Na escala de risco, quanto mais próximo de um se situar o Payback/N, maior o risco 

de não recuperar o capital investido no empreendimento;  

 Risco Operacional: é caracterizado pela possibilidade de que a 

empresa não seja capaz de cobrir seus custos operacionais, sendo que o seu nível é 

determinado pela estabilidade das receitas e pela estrutura de custos operacionais 

(GITMAN, 2010). O risco operacional abrange toda cadeia de valor da organização 

e, por isso, constitui o tipo de risco mais difícil de ser mensurado por parte dos 

investidores. Na MMI, este risco pode ser medido por meio do indicador denominado 

Grau de Comprometimento da Receita (GCR). Quando o empreendimento 

apresenta lucro somente com elevado nível da capacidade instalada, o risco 

operacional é alto. Em outras palavras, quanto mais perto do valor um resultar o 

GCR, maior será este risco;  

 Risco de Gestão: para Souza e Clemente (2009), envolve o nível de 

conhecimento e competência dos gestores em projetos similares. Compreende o 

grau de risco associado à forma de condução do negócio, decorrente de atos e fatos 

praticados pelos gestores e pessoas a eles ligadas nos diferentes níveis de gestão 

que, de alguma forma, podem comprometer a sobrevivência e prosperidade do 

empreendimento. Parte do pressuposto que a qualificação, a experiência e a 

competência de toda equipe gestora compreende uma “competência essencial” 

(JOHNSON; SCHOLES e WHITTINGTON, 2007) e, portanto, pode constituir uma 

fonte de recurso capaz de gerar vantagem competitiva. A qualidade dos recursos 

humanos pode representar o recurso estratégico mais importante de uma 

organização (KLUYVER e PEARCE II, 2010) e se bem preparado e capacitado, 
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pode impulsionar o desenvolvimento organizacional. Do contrário, pode constituir 

uma fonte de riscos que compromete o seu desempenho;  

 Risco de Negócio: refere-se a fatores externos não controláveis que 

afetam o ambiente do negócio (SOUZA e CLEMENTE, 2009). Compreende o grau 

de risco relacionado a fatores macro ambientais, decorrentes do ambiente próximo 

ou remoto (PADOVEZE, 2010) que, de alguma forma, pode impactar na 

sobrevivência e prosperidade do empreendimento. Ambiente próximo refere-se a 

entidades e variáveis externas que impactam diretamente na organização. O 

ambiente remoto compreende entidades e variáveis que afetam a organização de 

maneira indireta (PADOVEZE e TARANTO, 2009). O macro ambiente compreende o 

risco sistêmico gerado pela interação da empresa com os fatores externos, pouco 

controláveis por parte da organização. Desse ambiente decorrem as ameaças que 

as forças internas necessitam atenuar, mas também surgem oportunidades que as 

capacidades estratégicas internas atuam para poder tirar proveito delas e criar 

vantagem competitiva. 

Conforme destaca Harzer (2015), todo PI está inserido em um contexto de 

riscos e incertezas e infelizmente nada pode ser feito para eliminá-los. Para o autor, 

o que o investidor precisa é se munir do maior número possível de informações e 

com melhor qualidade, de forma a diminuir as incertezas de situações indesejadas e 

avaliar os riscos de o empreendimento vir a fracassar, pois a decisão de investir é de 

natureza complexa. Risco e retorno estão positivamente correlacionados, de forma 

que a decisão de investir só pode ser tomada se essas duas dimensões forem 

analisadas de forma conjunta. Os retornos atraem os investidores, mas os riscos os 

afastam (SOUZA e CLEMENTE, 2009; DUCLÓS; SANTANA, 2009), de modo que 

tanto os riscos quanto as incertezas que os originam podem impedir ou pelo menos 

retardar as decisões de investimentos. 

 

2.11 A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO (SMC) 

 

A análise de investimentos convencional considera que as variáveis que 

compõem o FC de um PI são determinísticas como se fossem se realizar 

exatamente da forma como orçadas. De fato, conforme explica Harzer (2015), tais 

valores são incertos e o que se faz em análise de investimentos é uma estimativa 
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dos valores de cada variável, segundo o melhor julgamento da equipe responsável 

pela elaboração do projeto. Com o objetivo de reduzir ao máximo o risco e a 

incerteza durante a elaboração de um PI, busca-se fazer uso de técnicas que levem 

em conta a aleatoriedade dos elementos que compõem o FC de um PI (SOUZA e 

CLEMENTE, 2009). Segundo Bruni et al. (1998), o principal conjunto de fatores de 

risco dos elementos do FC são: preços praticados, quantidades vendidas, custos e 

despesas, TMA e VPL. Outras contas, cujos comportamentos futuros são certos ou 

previstos com mais assertividade, podem ser colocadas no modelo sem o 

comportamento aleatório (CORREIA NETO, 2009). 

A mais conhecida técnica para lidar com riscos e incertezas é a Simulação de 

Monte Carlo (SMC), a qual é uma alternativa para a avaliação do risco de um PI 

(BRUNI et al., 1998). A SMC é uma técnica que envolve o uso de números pseudo-

aleatórios e de distribuição de probabilidades para a solução de problemas de 

inúmeras áreas de pesquisa (GUJARATI, 2002). De acordo com Moore e 

Weatherford (2005), a SMC é uma das inúmeras técnicas para análise da incerteza, 

contudo, sua principal vantagem é determinar quanto uma variação aleatória, que já 

é conhecida, ou erro, afeta o desempenho da viabilidade do sistema que está sendo 

modelado. A SMC pode ser usada para auxiliar na tomada de decisão de 

investimento em ativos reais, uma vez que os indicadores deixam de ser 

determinísticos e se tornam estocásticos (LIMA et al., 2016).  

A SMC foi criada em 1940 pelos pesquisadores Von Neunann e Ulam, para 

solucionar problemas de blindagem em reatores nucleares durante a II Guerra 

Mundial. O nome Monte Carlo relaciona-se aos jogos de roleta comuns na cidade 

homônima, localizada em Mônaco e famosa por seus cassinos (CORREIA NETO, 

2009). A adaptação da SMC para a área de análise de investimentos foi 

desenvolvida por David B. Hertz em 1964. Atualmente, está sendo amplamente 

utilizada na área de finanças. Lima et al. (2017) propõe o uso da SMC na MMIA. 

Essa metodologia, incorporada a modelos de finanças, fornece como 

resultado aproximações para as distribuições de probabilidades dos parâmetros que 

estão sendo estudados. São realizadas milhares de simulações sendo que, em cada 

uma delas, são gerados valores aleatórios para o conjunto de variáveis de entrada e 

parâmetros do modelo que estão sujeitos à incerteza. Tais valores aleatórios 

gerados seguem distribuições de probabilidades específicas que devem ser 

identificadas ou estimadas previamente (COSTA e AZEVEDO, 1996). 
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A SMC busca simular os diversos componentes do FC em um modelo 

matemático e repetir o processo várias vezes. Dessa forma, pode-se obter a 

distribuição de probabilidades dos retornos de um PI e a probabilidade de o 

resultado do projeto ser negativo, maior ou entre determinados valores (CORREIA 

NETO, 2009; GITMAN e ZUTTER, 2014).  

Conforme destaca Correia Neto (2009), a SMC é uma técnica que possibilita 

o cálculo do valor esperado do projeto e sua medida de risco. O valor esperado é a 

média da distribuição de probabilidades dos resultados gerados e o desvio padrão 

representa a medida de risco. Segundo o autor, a média isoladamente não é uma 

boa representação do resultado, uma vez que é importante verificar o nível de 

dispersão dos resultados possíveis. O desvio-padrão indica esse grau de dispersão, 

servindo como medida de risco. 

A SMC possibilita a escolha de diversos tipos de distribuição de 

probabilidades com base no comportamento esperado das variáveis de entrada. 

Dentre os diversos tipos de distribuição possíveis, destacam-se a distribuição 

normal, a uniforme e a triangular (GUJARATI, 2002).  

A distribuição normal, segundo Soares (2006), é, provavelmente, a mais 

usada. Uma distribuição normal padrão tem como característica apresentar média, 

mediana e moda iguais, fixadas ao centro da curva de distribuição, sua curva 

tradicional tem o formato de um sino com as laterais simetricamente distribuídas e os 

valores se dispersam em torno de desvios padrão com relação à média (HARZER, 

2015). Conforme Soares (2006), o Teorema do Limite Central dá suporte ao mostrar 

que à medida que o tamanho da amostra cresce, sua distribuição tende à 

normalidade. Porém, isso pode não ser verdade quando se trata das variáveis de 

entrada de um PI, cujo comportamento tende a ser não normalmente distribuído, 

pois o produto de duas ou mais variáveis aleatórias independentes e normalmente 

distribuídas pode não resultar em variável de saída normalmente distribuída 

(HARZER, 2015). Para Corrar (1993), quando a SMC é usada em análise de 

projetos, recomenda-se abandonar o uso da distribuição normal para prever a 

demanda e a receita gerada pelo investimento, pois, para o autor, a distribuição 

normal para os modelos econômicos em condições de incerteza é rigorosamente 

justificável somente para os casos em que as variáveis de entrada possuam 

pequenos coeficientes de variação, ou quando as variáveis: preço de venda unitário 

e o custo variável unitário são determinísticos. 
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A distribuição uniforme ocorre quando todos os valores têm probabilidade 

igual de ocorrência; o usuário simplesmente define o mínimo e o máximo, o que 

caracteriza um maior grau de incerteza quanto aos valores das variáveis envolvidas 

(HARZER, 2015). Exemplos de variáveis que poderiam apresentam uma distribuição 

uniforme: investimento inicial, valor residual, custos de fabricação, receitas de 

vendas futuras de um novo produto (LIMA et al., 2017). 

De acordo com Soares (2006), a distribuição triangular é utilizada quando é 

possível obter uma descrição subjetiva de uma população da qual se tem 

conhecimento limitado da sua distribuição. Fundamenta-se com as estimativas dos 

limites de variabilidade das variáveis de entrada, estabelecendo seus valores 

máximos e mínimos, além do valor mais provável (PONCIANO et al., 2004; 

PEREIRA, 2006; FIGUEIREDO et al., 2006). Quando se trata de projetos de 

investimento, os limites de variabilidade dos parâmetros de entrada são informações 

relevantes (SOUZA, 2013). O gráfico da distribuição triangular possui um valor 

mínimo a, um valor máximo b e um valor mais provável c, de modo que a função 

densidade de probabilidade (fdp) é zero para os extremos (a e b), e afim entre cada 

extremo e o valor mais provável (c), de forma que a sua representação gráfica é um 

triângulo (LIMA et al., 2017).  

Quando se trata de PI em ativos reais, os limites de variabilidade dos 

parâmetros de entrada são informações relevantes (SOUZA, 2013). Contudo, “a 

distribuição uniforme só deve ser usada quando se desconhecer o comportamento 

do fenômeno” (FERREIRA, 2004). Em análise de projetos de investimento, quando 

se tem uma razoável estimativa dos limites de variabilidade das variáveis de 

entrada, o emprego da distribuição triangular se torna mais adequado (EHRLICH e 

MORAES, 2014, p. 157; HARZER, 2015). 

A distribuição de probabilidade triangular é a mais conhecida e utilizada na 

Simulação de Monte Carlo (SMC) devido a sua simplicidade, sendo que consiste em 

uma distribuição contínua, descrita por 3 (três) valores: mínimo, mais provável e 

máximo. A SMC, ao gerar valores aleatórios para os componentes do FC e ao 

simular vários VPLs, permite a avaliação de faixas de VPLs com probabilidades de 

ocorrência associadas. Assim, em vez de tomar a decisão apenas com base em um 

valor estático, sem qualquer indicador de risco, pode-se tomar uma decisão a partir 

de faixas de valores, tornando a análise mais consistente (CORREIA NETO, 2009).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo com Gil (2010), uma pesquisa científica pode ser classificada de 

quatro formas: quanto à natureza dos objetivos traçados; quanto à forma de 

abordagem do problema; quanto aos seus objetivos e quanto aos procedimentos 

técnicos utilizados. Seguindo essa proposta, o presente estudo se enquadra da 

seguinte forma: 

 Quanto à natureza dos objetivos traçados: este trabalho é classificado 

como pesquisa aplicada, pois, objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e 

dirigidos à solução de problemas específicos. De acordo com Silva e Menezes 

(2005), os conhecimentos adquiridos em pesquisas aplicadas estão intimamente 

direcionados à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses 

locais. 

 Quanto à forma de abordagem do problema: a abordagem deste 

estudo é quantitativa, pois a pesquisa quantitativa considera tudo que pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações e 

classificá-las e analisá-las por meio de técnicas estatísticas. Para proceder aos 

levantamentos da geração de RCD e análise dos resultados econômicos, foram 

empregados métodos e técnicas de Estatística e Engenharia Econômica. 

 Quanto aos seus objetivos: este estudo classifica-se como pesquisa 

exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema, objetivando 

ou torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. A pesquisa exploratória envolve, 

dentre outras medidas, levantamento bibliográfico e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Esse tipo de pesquisa assume, em geral, as formas de 

Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 Quanto aos procedimentos técnicos utilizados: este estudo recebeu as 

seguintes classificações: pesquisa bibliográfica, que é definida como a pesquisa 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, 

artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado em bases de dados 
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na Internet; pesquisa documental, que é elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico, e estudo de caso, pois envolve o estudo profundo 

de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento (CAUCHICK MIGUEL, 2012).  

Dada a natureza dessa pesquisa e o objetivo de analisar a viabilidade 

econômico-financeira de uma URRCD, o presente trabalho propõe um modelo para 

avaliação da viabilidade econômica de implantação de URRCD em municípios 

brasileiros que engloba três partes: elaboração do modelo Canvas com o plano de 

negócios, aplicação da abordagem determinística via MMIA para analisar a 

viabilidade econômico-financeira do PI e aplicação da abordagem estocástica por 

meio da SMC como forma de reduzir a incerteza no PI.  

 

3.1.1 Procedimentos para coleta e análise dos dados 

 

Para a coleta de dados, além da pesquisa bibliográfica, que é considerada 

como fonte de dados secundários (CAUCHICK MIGUEL, 2012), essa pesquisa 

levantou outros dados secundários como: demonstrativos financeiros e relatórios de 

usinas de reciclagem de RCD existentes no Brasil, consultas junto a fornecedores de 

materiais e equipamentos: empresas do ramo de mineração e reciclagem e 

sindicatos de produtores de agregados. Além dessas fontes, buscou-se realizar 

questionários com Usinas já instaladas, de forma a compreender melhor como está 

o mercado de reciclagem na região e quais as possibilidades de investimento e 

crescimento na área3. 

 No que se refere à análise dos dados, primeiro foi feita uma compilação de 

todos os dados obtidos na pesquisa, de forma a ter uma primeira visão geral do 

modelo. Após, foi utilizada a técnica de triangulação, que compreende uma iteração 

entre as diversas fontes de evidência para sustentar os constructos, proposições ou 

hipóteses, visando analisar a convergência (ou divergência) das fontes de evidência, 

o que permite uma visão geral dos dados, e ao mesmo tempo detalhada, o que 

                                            
3
 Foram enviados questionários a cinco URRCD implantadas no Paraná, porém apenas a 

URRCD de Maringá enviou resposta, de forma que a mesma foi usada como base. 
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possibilitou a extração de conclusões válidas a partir desses dados (CAUCHICK 

MIGUEL, 2012). Após a triangulação, partiu-se para a análise dos resultados. 

 

3.2 ETAPAS DO TRABALHO 

 

Como este trabalho propõe um modelo de avaliação da viabilidade 

econômico-financeira da implantação de URRCD em municípios brasileiros e, em 

uma segunda etapa, é feito um estudo de caso aplicando esse modelo, esta 

subseção busca apresentar um resumo de todas as etapas do trabalho. 

A primeira etapa do trabalho consistiu em construir um referencial teórico a 

partir de pesquisas bibliográfica e documental a respeito dos temas “resíduos da 

construção civil e demolição” e “viabilidade econômico-financeira de projetos de 

investimento”. A segunda etapa, já dentro do modelo proposto, consistiu em verificar 

os aspectos mais relevantes da URRCD e na definição dos critérios da empresa, os 

quais servem de base para a montagem do plano de negócios. 

A terceira etapa consistiu no modelo proposto em si, a qual segue quatro 

passos: parte-se do Modelo Canvas, o qual deve ser realizado de forma criteriosa 

pelo empreendedor; após, é montado o Plano de Negócios, considerando todos os 

aspectos relevantes do investimento, como estrutura, marketing, vendas, recursos 

humanos, entre outros; a partir dessas definições de como funcionará a empresa, 

qual seu tamanho, número de trabalhadores etc., deve ser montado o Fluxo de 

Caixa (FC), o qual servirá de base para a aplicação das abordagens determinística e 

estocástica. 

A quarta etapa deste trabalho é a aplicação do modelo proposto por meio do 

estudo de caso da implantação de uma URRCD no município de Pato Branco – PR. 

Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho. A Figura 3 apresenta as 

etapas deste trabalho. 
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Figura 3: Etapas do trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 PROPOSIÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO NO 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR 

 
 Esta seção está subdividida em duas subseções: a primeira apresenta o 

modelo de avaliação da viabilidade econômico-financeira proposto nesta 

dissertação, a segunda subseção buscará aplicar o modelo proposto em um estudo 

de caso no município de Pato Branco – PR. 

 
 

4.1 PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA URRCD 

 

 Para analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação de URRCD 

em municípios brasileiros, este estudo propõe um modelo de avaliação que una o 

modelo Canvas aliado ao plano de negócios da futura URRCD, à metodologia 

ampliada Multi-Índice (MMIA) e à Simulação de Monte Carlo (SMC). Acredita-se que 

todos esses modelos, quando analisados em conjunto, fornecem uma base sólida 

para assegurar a viabilidade ou não de um investimento em uma URRCD. Dessa 

forma, os empreendedores que buscam implantar uma URRCD terão uma 

ferramenta que lhes permitirá minimizar seus riscos e incertezas, ao possibilitar que 

se elabore um projeto de investimento o mais próximo possível da realidade. Todas 

as etapas estão apresentadas na Figura 4. 

Para implementar o modelo, parte-se da análise do município. Portanto, os 

primeiros dados que devem ser coletados dizem respeito ao número de habitantes 

da cidade, à projeção de crescimento da população no período que se pretende 

analisar e à média da geração de RCD atual (kg/hab/dia). A partir desses dados 

iniciais, aplica-se o Canvas, de acordo com a Figura 1 apresentada no Capítulo 2. 

Segundo Dornelas et al. (2016), a ideia é que o empreendedor responda de maneira 

objetiva as perguntas de cada bloco, [...] assim, o modelo de negócio vai sendo 

construído visualmente de maneira cíclica, ou seja, o próprio modelo de negócio 

evolui a partir de uma concepção simples, que seria o protótipo ou modelo inicial. 

Conforme destacam Osterwalder e Pigneuer (2010), o modelo de negócios Canvas 

é uma proposta que tem o objetivo de analisar uma ideia e conceituar um modelo de 
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negócio para uma empresa a partir dessa ideia. Nesse momento, o investidor visa 

estruturar seu negócio por meio da análise global da empresa, seus pontos fortes e 

fracos, seu mercado consumidor, as principais parcerias com fornecedores, entre 

outros.  

 

 

Figura 4: Etapas do estudo de viabilidade econômico-financeira 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Após responder a todas essas questões é definido o modelo de negócio de 

onde se partirá para construir o plano de negócios. Conforme Dornelas et al. (2016), 

o plano de negócios é considerado uma ferramenta de gestão do empreendedor, já 

que o auxilia a tomar decisões.  

 A primeira análise que deve ser feita nessa etapa é a de mercado e 

competidores, a qual tem como objetivo identificar o potencial de sucesso da 

empresa. As informações obtidas por meio do modelo de negócio Canvas poderão 

ser aproveitadas de maneira praticamente integral aqui. Dornelas et al. (2016) 

salientam que a informação mais relevante que o investidor precisa identificar 

nesses relatórios refere-se ao potencial de crescimento do mercado para os 
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próximos anos. Nesse momento, são importantes os dados inicialmente coletados 

ou estimadas, tais como a taxa de crescimento da população e a geração diária de 

RCD.  

 A análise seguinte refere-se aos produtos e serviços oferecidos pela 

URRCD. Nesse momento devem ser definidos quais agregados serão produzidos 

pela usina e se serão transformados em outros produtos com maior valor agregado. 

Dornelas et al. (2016) destacam a importância de mostrar ao seu mercado 

consumidor a utilidade e apelo dos produtos e os benefícios e diferenciais destes em 

relação a outros produtos já existentes no mercado. 

 A próxima seção refere-se à estrutura e às operações da URRCD. Esta 

seção é importante, pois é a base inicial de custos do Projeto de Investimento (PI). 

Neste momento, o investidor deve estimar a capacidade das suas instalações, quais 

as máquinas e equipamentos necessários para a atividade, deve-se definir a 

localização da unidade (considerando fatores como distância entre a URRCD e o 

maior centro produtivo de RCD, tamanho necessário da URRCD, quem arcará com 

os custos de transportar o RCD), bem como os custos com a aquisição da área, com 

a construção das instalações e com o maquinário necessário, além do organograma 

funcional e da política de recursos humanos, tais como salários, benefícios e 

deduções fiscais etc. Custos com depreciação de máquinas e equipamentos, bem 

como a inflação estimada do período também devem ser considerados (NUNES, 

2004; FINOCCHIO JUNIOR, 2013; DORNELAS et al., 2016). 

 A seção de Marketing e Vendas traz como principal desafio a definição da 

estratégia de abordagem para com seu público-alvo. Como a URRCD faz o 

beneficiamento de materiais descartados em obras e reformas, é de suma 

importância que o empreendedor busque apresentar os benefícios do seu produto 

em comparação aos já existentes no mercado, tanto em relação aos custos da obra 

quanto em relação ao impacto socioambiental positivo. Nesse momento também 

deve ser definida a estratégia de preço de venda dos produtos e, a partir disso, 

realizar a projeção de receitas da URRCD para todos os anos do projeto. 

 Por fim, a última etapa do plano de negócios é fazer o planejamento 

financeiro do negócio. Para Dornelas et al. (2016), nessa etapa o empreendedor 

deve mostrar em números todos os dados que apresentou nas seções anteriores do 
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plano: quais serão os investimentos, custos, despesas e resultados da empresa 

desde o momento zero (início do negócio) até o fim do horizonte de planejamento. 

 Para isso, primeiro deve-se montar o Fluxo de Caixa (FC), o qual inicia-se 

com a definição da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) da empresa e do horizonte 

de planejamento ou de análise (N) do PI em estudo, a qual busca analisar a taxa de 

juros praticada no mercado, para poder estimar a TMA que mais se aproxima da 

realidade. Quanto ao tempo de planejamento, deve-se, a partir dos primeiros dados 

encontrados, definir qual o horizonte de planejamento deve ser adotado para o PI 

em análise. 

Após, é feita a estimativa e análise dos custos e receitas: nessa etapa 

devem ser considerados todos os custos possíveis que a URRCD terá, desde gastos 

com energia elétrica, abastecimento de água, telefone e internet, gastos com folha 

de pagamento, manutenção das máquinas e equipamentos, gastos com 

financiamento, se houver. Ao montar o FC, é preciso quantificar também a 

depreciação, a inflação e os impostos que serão pagos pela empresa, uma vez que 

eles podem afetar a análise dos projetos de investimentos. A depreciação pode ser 

definida como uma despesa relativa à perda de valor de um determinado bem, a 

qual pode ser acarretada pela deterioração do bem ou pela obsolescência do 

mesmo. Já a inflação representa a perda do poder aquisitivo da moeda, provocada 

pelo aumento diferenciado do preço de produtos e serviços, que acaba acarretando 

na diminuição do valor real da moeda (CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010; 

SOUZA e KLIEMANN NETO, 2012). Após ser montado o FC, a partir da receita 

obtida, poderá ser definido qual o enquadramento tributário da empresa e qual 

alíquota de imposto será aplicada. 

Para o cálculo da receita, deve-se tomar como base a população do 

município e a estimação da geração de RCD diária da cidade e da capacidade da 

URRCD. A primeira etapa é transformar a quantidade de RCD recebida em 

toneladas por hora e multiplicá-la pela capacidade de processamento da URRCD. 

Após, essa quantidade processada é multiplicada pelo preço médio estimado de 

venda do agregado e multiplicada pelos dias trabalhados no ano. De posse da 

receita, pode-se partir para a construção do FC. 
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Nesse momento é elaborado o FC para todo o período do investimento. Aqui 

devem ser considerados todos os dados referentes ao investimento inicial, aos 

custos fixos e variáveis e às receitas esperadas previamente definidos. 

Com o FC montado, é preciso definir os critérios de retorno e riscos que 

serão incorporados ao plano de negócios: os indicadores de retorno e de riscos 

apresentados no Capítulo 2 devem ser calculados neste momento. O empreendedor 

pode optar pelo uso de somente alguns deles ou de todos, porém, é importante frisar 

que o uso do maior número possível de indicadores leva à redução da incerteza 

quantos aos resultados obtidos no PI.  

Na sequência, devem ser calculados os indicadores de viabilidade 

econômica: nesta etapa é efetivamente aplicada a MMIA via aplicativo $V€o 

qual é um aplicativo livre desenvolvido por professores da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) e disponível no site da instituição. O referido sistema 

calcula todos os indicadores de riscos, retorno, Limites de Elasticidade (LEs) e 

Valores-Limite (VLs) previamente apresentados no Capítulo 2. 

Na próxima etapa deve ser aplicada a Simulação de Monte Carlo (SMC): A 

SMC busca simular os diversos componentes do FC em um modelo probabilístico e 

repetir o processo milhares de vezes. Dessa forma, pode-se obter a distribuição de 

probabilidades dos retornos de um PI (GITMAN e ZUTTER, 2014). Cada 

componente do FC segue distribuições de probabilidades específicas. As 

simulações podem ser feitas por meio do software Microsoft Excel® para as 

seguintes variáveis: Preço de venda dos agregados, Custos variável e fixo da Usina, 

Geração anual média de RCD e TMA. Na SMC, mediante a geração de números 

aleatórios, valores são obtidos para essas variáveis, resultando em vários fluxos de 

caixa e, consequentemente, em vários resultados para cada um dos indicadores 

considerados para o PI.  

Pela repetição desse procedimento, por exemplo, 10.000 vezes (AGUIAR et 

al., 2010), pode-se gerar a distribuição de frequências para cada indicador da MMIA, 

a qual permite aferir a probabilidade de sucesso ou insucesso do mesmo (HARZER, 

2015; LIMA et al., 2017). Esta etapa transforma a demonstração de resultados e os 

fluxos de caixa determinísticos em modelos estocásticos. 

Com todos os resultados gerados, deve-se fazer a interpretação e análise 

dos indicadores calculados por meio do aplicativo $V€ e dos resultados obtidos 
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por meio da SMC, na qual se busca analisar a amplitude dos graus de riscos e 

retorno sobre o PI e quão variáveis são os limites de elasticidade obtidos. 

Por fim, faz-se a emissão do relatório e elaboração do parecer conclusivo: a 

última etapa busca, unicamente, constatar se o projeto é ou não viável econômica e 

financeiramente, isto é, faz-se a avaliação do mérito econômico do PI. Este relatório 

auxilia o investidor a tomar a decisão de investir ou não no PI e finaliza o plano de 

negócios, o qual deverá ajudar o empreendedor na concretização dos seus 

objetivos, pois norteará e definirá os melhores caminhos a serem traçados para se 

atingir os resultados almejados (DORNELAS et al., 2016). 

A Figura 5 apresenta um framework do modelo proposto neste trabalho para 

aplicação em municípios brasileiros. É uma figura resumo de todas as interligações 

do modelo proposto para que o investidor possa realizar a avaliação do projeto de 

investimento seria viável financeira e economicamente. 

 

 

4.2 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR 
 
 
 O município de Pato Branco está localizado na região Sudoeste do estado do 

Paraná. Segundo dados do IBGE (2016), a população estimada do município é de 

81.378 habitantes (caracterizando-a como um município de médio porte) e com 

projeção de crescimento de 1% ao ano até o ano de 2041. Com um índice de 

desenvolvimento humano (IDH) de 0,849, coloca-se como a 3ª melhor cidade em 

qualidade de vida no Paraná e a 113ª no Brasil. Conforme informações do site da 

Prefeitura Municipal de Pato Branco (2017), a cidade se destaca na microrregião 

como um centro de serviços com ênfase nos setores da saúde e da educação. A 

partir de 1996, Pato Branco buscou variar sua economia por meio de incentivos 

fiscais a empresas dos setores de informática e eletroeletrônico, o que resultou na 

criação de um pequeno centro tecnológico industrial. A agricultura também 

representa uma importante fatia na economia do município. A existência de uma 

instituição federal de ensino superior, a UTFPR - Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná enfatiza o caráter de "centro provedor de serviços" regional de Pato 

Branco. 
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Figura 5: Framework do modelo de avaliação proposto 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O setor de Construção Civil no município, apesar do momento de crise em 

que se encontra o país, está em um bom momento, com projeção de crescimento 

para os próximos anos. A geração média de RCD (kg/hab/dia) do município é de 

0,569, ou seja, cada habitante gera, em média meio quilograma de resíduos da 

Construção Civil por dia (ABRELPE, 2016). 

 A partir desses dados iniciais, seguindo o modelo proposto, parte-se para a 

montagem do Modelo Canvas, o qual busca identificar, por meio de técnicas de 

criação do conhecimento, os elementos possíveis e imagináveis que devem compor 

um determinado modelo de negócio. 

 O Modelo Canvas envolve 9 blocos e está representado na Figura 6. O 

primeiro bloco envolve a segmentação de clientes, a qual visa agrupar os clientes 

em segmentos com necessidades, costumes ou outros atributos em comum. Cada 

segmento tem uma proposta de valor, canal e relacionamento diferente. Dessa 

forma, verificou-se que os clientes da URRCD serão as próprias empresas de 

Construção Civil que produzem os resíduos, bem como a Prefeitura Municipal, que 

pode absorver a produção para utilizar nas principais obras do município. Os clientes 

necessitam que os produtos reciclados na URRCD sejam de boa qualidade pois os 

mesmos serão utilizados em novas obras. Portanto, os responsáveis pela URRCD 

devem prezar pela qualidade dos produtos ofertados. 

 O bloco 2 apresenta a proposta de valor e visa descrever quais são os valores 

que os produtos e serviços das empresas oferecem para cada segmento de cliente 

específico. Entendeu-se que os clientes, procurando atender à legislação ambiental 

bem como agregar valor às suas marcas, procuram um produto de boa qualidade, 

mas que ao mesmo tempo não seja tão caro quanto os produtos novos, de forma 

que compense financeiramente a substituição. Dessa forma, a URRCD entrega aos 

clientes a valoração ambiental, a agregação de valor junto aos clientes destes, a 

redução de custos ao reutilizar materiais. Portanto, a empresa estará ao mesmo 

tempo suprindo necessidades e resolvendo problemas dos clientes. 
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Figura 6: Representação gráfica dos 9 blocos do modelo Canvas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O terceiro bloco é o dos canais e visa descrever como a empresa comunica e 

entrega a seus segmentos de clientes a proposta de valor. Os canais de 

comunicação da empresa serão, principalmente, por meio de contato direto com os 

potenciais clientes, mas também ocorrerão a divulgação em jornais de grande 

circulação no município e propagandas em programas de rádio e televisão. Para a 

avaliação dos clientes far-se-á um formulário de satisfação e sistema de cadastro de 

cliente em sua primeira visita. A compra dos agregados reciclados poderá ser feita 

tanto pessoalmente quanto via telefone, agendando a entrega, sendo que estas 

ocorrerão de acordo com a capacidade de produção da URRCD e na ordem de 

recebimento dos pedidos. 

 O relacionamento com o cliente é o foco do bloco 4, que visa descrever o tipo 

de parceria que a empresa estabelece com cada segmento de clientes para entregar 

sua proposta de valor. O relacionamento com o cliente deverá ser o mais próximo 

possível, de forma que o mesmo tenha interesse em sempre continuar a parceria. É 

importante que, na primeira visita dos clientes à URRCD, sejam apresentadas as 

instalações, bem como todo o processo de reciclagem até se obter os agregados, 

sendo que o colaborador responsável por essa apresentação deve estar apto a 
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responder a todas as possíveis dúvidas dos clientes. Acredita-se que este 

relacionamento próximo ao cliente não traz custos à empresa, apenas benefícios, 

pois estabelece uma relação de confiança para com os clientes e permite que eles 

fiquem mais abertos para novas transações. 

 O bloco 5 apresenta o fluxo de receitas e mostra as formas que a empresa 

gera receitas e o recurso financeiro gerado por cada segmento de clientes, 

permitindo entender melhor cada segmento de cliente e o valor que ele representa 

para a empresa. O fluxo de receitas da URRCD - Pato Branco foi estimado a partir 

da análise de outras usinas instaladas no Brasil, principalmente a URRCD de 

Maringá, na qual foi feita uma visita in loco4 das instalações. Verificou-se que, de 

todo o RCD recebido na usina, perde-se em torno de 20% ao fim do processo de 

reciclagem, o que está de acordo com os valores encontrados na literatura, vide 

Pinto (1999) e Sobral (2012), principalmente em virtude da separação de materiais 

que não são recicláveis como madeira e gesso, os quais vêm junto aos demais. 

Para o cálculo dos metros cúbicos dos agregados reciclados foi considerada a 

menor taxa de conversão: 1,08 tonelada por metro cúbico, conforme Maqbrit (2016). 

Dessa forma, as receitas estimadas encontram-se na Tabela 3.  

 Salienta-se que os clientes não foram segmentados, uma vez que todos os 

produtos reciclados poderão ser adquiridos por eles, além isso, não é possível 

estimar quantos metros quadrados de cada um (rachão, bica corrida, bica reciclada, 

pedrisco reciclado e/ou areia reciclada) será adquirido. Dessa forma, como o preço 

estimado é o mesmo para todos os agregados (R$ 35,00), fez-se uma previsão só. É 

importante destacar também que a produção de RCD do município depende do 

tamanho da população deste, assim, a partir da estimação de crescimento da 

população feita pelo IBGE para os 25 anos do PI, foram previstas as quantidades 

diárias geradas de RCD. O preço de venda dos agregados foi atualizado de acordo 

com a previsão oficial do IBGE para a inflação nos próximos anos. 

 O sexto bloco traz os recursos chave e visa descrever os ativos mais 

importantes para fazer o modelo de negócios funcionar. Entendeu-se que os 

recursos chave da empresa envolvem uma matéria-prima de boa procedência, ou 

seja, o RCD recebido deve ser separado adequadamente de forma que não 

prejudique o processo de reciclagem e o material reciclado. O espaço físico (terreno)  

                                            
4
 O formulário do questionário realizado junto à URRCD de Maringá encontra-se no apêndice 3 

desta dissertação. 



79 

 

Tabela 3: Receita estimada da URRCD de Pato Branco - PR 

Ano 
População 
estimada 

Capacidade 
(T/dia) 

Capacidade 
(T/hora) 

Capacidade  
(T/anual) 

M² em areia 
/pedra / rachão 

Preço do 
agregado 

inflacionado 
Receita Prévia Receita Total 80% 

2017 81.378 46,30 8,00 16.900,99 18.336,42 R$ 35,00 R$ 641.774,58 R$ 513.419,66 

2018 82.324 46,84 8,10 17.097,46 18.549,57 R$ 36,58 R$ 678.450,63 R$ 542.760,51 

2019 83.248 47,37 8,19 17.289,36 18.757,77 R$ 38,22 R$ 716.938,47 R$ 573.550,78 

2020 84.150 47,88 8,27 17.476,69 18.961,01 R$ 39,94 R$ 757.318,36 R$ 605.854,69 

2021 85.023 48,38 8,36 17.658,00 19.157,72 R$ 41,74 R$ 799.607,91 R$ 639.686,33 

2022 85.866 48,86 8,44 17.833,08 19.347,67 R$ 43,62 R$ 843.875,12 R$ 675.100,09 

2023 86.685 49,32 8,52 18.003,17 19.532,21 R$ 45,58 R$ 890.260,68 R$ 712.208,54 

2024 87.481 49,78 8,60 18.168,49 19.711,57 R$ 47,63 R$ 938.865,26 R$ 751.092,21 

2025 88.252 50,22 8,68 18.328,62 19.885,29 R$ 49,77 R$ 989.761,09 R$ 791.808,87 

2026 88.992 50,64 8,75 18.482,30 20.052,03 R$ 52,01 R$ 1.042.973,03 R$ 834.378,42 

2027 89.699 51,04 8,82 18.629,14 20.211,34 R$ 54,35 R$ 1.098.565,62 R$ 878.852,49 

2028 90.380 51,43 8,89 18.770,57 20.364,78 R$ 56,80 R$ 1.156.716,76 R$ 925.373,41 

2029 91.033 51,80 8,95 18.906,19 20.511,92 R$ 59,36 R$ 1.217.502,43 R$ 974.001,95 

2030 81.658 52,15 9,01 19.035,99 18.399,51 R$ 62,03 R$ 1.141.263,72 R$ 913.010,98 

2031 93.722 53,33 9,22 19.464,70 21.117,87 R$ 64,82 R$ 1.368.819,42 R$ 1.095.055,54 

2032 94.658 53,86 9,31 19.658,97 21.328,64 R$ 67,73 R$ 1.444.692,83 R$ 1.155.754,27 

2033 95.593 54,39 9,40 19.853,24 21.539,41 R$ 70,78 R$ 1.524.622,99 R$ 1.219.698,39 

2034 96.528 54,92 9,49 20.047,51 21.750,18 R$ 73,97 R$ 1.608.821,36 R$ 1.287.057,08 

2035 97.464 55,46 9,58 20.241,78 21.960,95 R$ 77,30 R$ 1.697.510,21 R$ 1.358.008,17 

2036 98.399 55,99 9,68 20.436,06 22.171,72 R$ 80,78 R$ 1.790.923,21 R$ 1.432.738,57 

2037 99.335 56,52 9,77 20.630,33 22.382,49 R$ 84,41 R$ 1.889.305,91 R$ 1.511.444,73 

2038 100.270 57,05 9,86 20.824,60 22.593,26 R$ 88,21 R$ 1.992.916,44 R$ 1.594.333,15 

2039 101.206 57,59 9,95 21.018,87 22.804,03 R$ 92,18 R$ 2.102.026,07 R$ 1.681.620,86 

2040 102.141 58,12 10,04 21.213,15 23.014,81 R$ 96,33 R$ 2.216.920,56 R$ 1.773.536,45 

2041 103.076 58,65 10,14 21.407,42 23.225,59 R$ 100,66 R$ 2.337.898,96 R$ 1.870.319,17 

Fonte: Elaboração própria 
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no qual a URRCD será instalada também é um recurso chave pois, se bem 

localizada, reduz os custos de transporte tanto do RCD a ser reciclado para a usina 

quanto do agregado reciclado para os clientes. Uma boa equipe é essencial, sendo 

que a gestão deve ser feita por profissional com experiência na área, da mesma 

forma a operação das máquinas. As máquinas para o processamento do material 

precisam estar em um bom estado de funcionamento, bem como os caminhões que 

fazem o transporte dos materiais. 

 O bloco 7 apresenta as atividades principais, buscando descrevê-las para que 

o modelo de negócios da empresa funcione. As principais atividades da empresa 

envolvem o recebimento dos materiais a serem reciclados, separação destes, envio 

às máquinas para processamento, transporte para o local a ser armazenado e, por 

fim, transporte até o local que o cliente desejar. Outra atividade importante a ser 

desenvolvida é a de relacionamento com o cliente. O gestor, principalmente, precisa 

estabelecer um bom relacionamento com os clientes, de forma que os mesmos 

tenham interesse em continuar adquirindo agregados reciclados da URRCD para 

suas obras. Para isso, o mesmo deve estar sempre em contato com potenciais 

clientes, com funcionários da Prefeitura responsáveis pela liberação de obras na 

cidade, bem como deve sempre divulgar os benefícios do uso dos agregados 

reciclados nas obras. 

 O oitavo bloco busca descobrir os principais parceiros da empresa e visa 

descrever a rede de fornecedores e associados que fazem o modelo de negócios 

funcionar. Os parceiros da URRCD também serão, basicamente, os clientes da 

mesma, daí a importância de um bom relacionamento com eles. Todas as pessoas 

físicas e jurídicas que estivem construindo, reformando ou demolindo são possíveis 

parceiros do negócio. Contudo, verificou-se que as construtoras serão as 

responsáveis pelas maiores transações, haja vista que são responsáveis por várias 

obras e, geralmente, pelas de grande porte, como prédios privados e públicos.  

 Em pesquisa realizada na cidade de Pato Branco, encontrou-se como 

maiores construtoras e potenciais clientes: Construtora Pato Branco, Estilos 

Construções, Construtora Pedrão, Construtora Centauro, All Green Construtora, 

Construtora Palanger, TNP Construtora e Incorporadora, Famex Empreendimentos, 

Construtora Ouro Verde, V P Construções, Construtora Amadeu Pereira, Tonial 

Construções, Construtora Monte Sião, Construtora Nino, Construtora Fontana, 
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Construtora Franzoni Junior, JCA Construções, Fronter Engenharia e Obras, Itagibá 

Engenharia e Construções, Dalbosco Engenharia e Braun Engenharia.  

 Por fim, o bloco 9 traz a estrutura de custos da empresa. Busca descrever os 

custos envolvidos na operação do modelo de negócios. A Tabela 4 apresenta os 

custos pré-operacionais da URRCD. Em pesquisa junto à Secretaria de Obras da 

prefeitura da cidade de Pato Branco, estimou-se que um terreno de 10.000 metros 

quadrados na área industrial do município sairia em torno de R$ 50.000,00; sendo 

que essa metragem é suficiente para atender as necessidades da URRCD 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, 2017).  

 
Tabela 4: Custos pré-operacionais da URRCD de Pato Branco - PR 

1. Despesas Pré-operacionais Valor 

1.1. Terreno na área industrial R$ 50.000,00 

1.2. Usina de 15 t/h R$ 247.000,00 

1.3. Outros Equipamentos - Pá, caçamba, balança R$ 120.000,00 

1.4. Custos de abertura R$ 4.000,00 

 
Subtotal R$ 421.000,00 

2. Investimentos Fixos Total 

2.1. Computadores R$ 3.000,00 

2.2. Móveis de escritório R$ 2.400,00 

2.3. Obras civis - Escritório 30 m² R$ 20.000,00 

 
Subtotal R$ 25.400,00 

3. Capital de Giro Inicial Valor 

3.1. Estoque de material de escritório R$ 1.500,00 

3.2. Custo Operacional (2 meses) R$ 46.000,00 

3.4. Reserva para despesas diversas R$ 2.500,00 

 
Subtotal R$ 50.000,00 

 
Total (1. + 2. +3.) R$ 496.400,00 

  Fonte: Elaboração própria 

 

 Por meio de orçamentos com 4 empresas que fornecem equipamentos para a 

montagem de uma usina de reciclagem de RCD, estimou-se que o custo para 

aquisição de uma com capacidade de 7 a 15 toneladas por hora (suficiente para 

processar o RCD gerado no município) seria de R$ 247.000,00 e o custo para a 

aquisição de outros equipamentos, como pá carregadeira e balança seria de R$ 
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120.000,00 e, por fim, calculou-se que os custos de abertura da empresa (registro 

de CNPJ, licença de abertura, alvará) custariam R$ 4.000,00; totalizando 421.000,00 

de despesas pré-operacionais.  

 Quanto aos investimentos fixos, verificou-se que seriam necessários dois 

computadores (custo total de R$ 3.000,00), dois conjuntos de móveis para escritório, 

com mesa, cadeiras e armário (custo total de R$ 2.400,00) e construção do 

escritório (custo de R$ 20.000,00) totalizando R$ 25.400,00 de investimentos fixos. 

Para o capital de giro inicial, entendeu-se necessário um estoque de material de 

escritório no valor de R$ 1.500,00; uma reserva para custos operacionais de dois 

meses de R$ 46.000,00 e uma reserva para despesas diversas de R$ 2.500,00 

totalizando R$ 50.000,00. Com isso, o investimento inicial da empresa seria de R$ 

496.400,00. 

 A Tabela 5 apresenta as despesas com pessoal, os custos fixos e variáveis 

para o primeiro ano. Para o funcionamento da usina, verificou-se que seriam 

necessários 5 funcionários (três para a operação dos equipamentos e uma 

secretária), além de mais um vigilante. Somando os custos destes com o pró-labore, 

estimou-se um custo mensal de R$ 14.858,89 para salários, já consideradas todas 

as despesas trabalhistas.  
 

Tabela 5: Despesas com pessoal, custos fixos e variáveis da URRCD de Pato Branco - PR 

Despesas com pessoal 

 
Mensal Anual 

Salário 1 vigilante (R$ 1.200,00) R$ 1.834,67 R$ 38.493,36 

Salário 3 funcionários (R$ 1.200,00 cada) R$ 5.504,01 R$ 38.493,36 

Salário secretária 1(R$ 1.000,00) R$ 1.528,89 R$ 29.319,96 

Pró-labore R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 

Total das despesas com pessoal R$ 14.858,89 R$ 178.306,70 

Custos Fixos 

  Mensal Anual 

Água R$ 500,00 R$ 6.000,00 

Luz R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 

Telefone R$ 1.200,00 R$ 14.400,00 

Manutenção R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

Total dos custos fixos R$ 6.200,00 R$ 74.400,00 

Custos Variáveis 

  Mensal Anual 

Diesel R$ 4.000,00 R$ 48.000,00 

Peças R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 

Frete/armazenamento R$ 4.000,00 R$ 48.000,00 

Total dos custos variáveis R$ 14.000,00 R$ 168.000,00 

Custos fixos + variáveis R$ 20.200,00 R$ 242.400,00 

 Fonte: Elaboração própria. 
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 Além desses gastos, os outros custos fixos envolvem despesas como água, 

luz, telefone e manutenção, os quais foram estimados em R$ 6.200,00. Já os custos 

variáveis envolvem gastos com diesel, peças e outras despesas que surgem no 

decorrer do mês, totalizando R$ 14.000,00. Assim, os custos fixos e variáveis 

somam um total de R$ 20.200,00 por mês, ou seja, R$ 242.200,00 no ano. Para os 

demais anos, esse valor foi inflacionado, pelo mesmo método da inflação 

homogênea proposto por Souza e Kliemann (2012) para evitar distorções. 

 A Tabela 6 apresenta o Fluxo de Caixa (FC) da empresa para todos os anos 

do Projeto de Investimento, considerando as receitas estimadas, os custos fixos, 

variáveis e com pessoal, as deduções fiscais e a amortização e os juros do 

financiamento. Os valores dos fluxos de caixa do empreendimento foram estimados 

para um horizonte de 25 anos, considerando as receitas e os custos no período em 

que ocorrerão, de acordo com a inflação estimada (IPCA de 4,5% ao ano) e com o 

aumento da população prevista pelo IBGE (2016). Este trabalho considerou que 

todos os elementos do fluxo de caixa são afetados da mesma forma pela inflação, 

sendo assim, foi considerado um cenário de inflação homogênea para o período de 

estudo (SOUZA e KLIEMANN NETO, 2012). Importante destacar que, devido ao fato 

de a Usina ter um tempo de instalação de, em média, até 2 meses, o fluxo de caixa 

do primeiro ano foi considerado a partir de julho 

 É importante ressaltar que a empresa se enquadra no SIMPLES Nacional, 

programa do governo que permite consolidar os impostos da empresa em uma taxa 

de acordo com a receita bruta da empresa, a qual é considerada na planilha e que a 

empresa optará por financiar o projeto de investimento. Do montante a ser investido, 

75% pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal, cuja taxa de juro é de 9% 

ao ano. A amortização pode ser feita em até quinze anos com carência de cinco 

anos. Para fins deste estudo considerou-se o Sistema de Amortização Constante 

(SAC), portanto, a amortização da dívida, bem como os juros a serem pagos foram 

considerados no fluxo de caixa. A depreciação também foi considerada e, conforme 

a Instrução Normativa nº 162/98 da Receita Federal do Brasil, o prazo de 

depreciação de máquinas da Construção Civil é de 4 anos com uma taxa de 25% ao 

ano, resultando, assim, em um valor de R$ 61.750,00 por ano. O valor residual foi 

estimado em R$ 30.000,00.  

 Com a finalização de todos os blocos do modelo Canvas, deve-se construir o 

plano de negócios, o qual se tornará a principal ferramenta de gestão do 
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empreendedor, auxiliando-o a tomar decisões (DORNELAS et al., 2016). O plano de 

negócios envolve várias etapas, sendo que a primeira é a de análise de mercado e 

competidores. Conforme já explicitado anteriormente, o mercado de construção civil 

está retomando o crescimento, com perspectivas de melhoras para os próximos 

anos e, aliado a isso, há a tendência de que as empresas, preocupadas com suas 

imagens perante os clientes, apostem na sustentabilidade, principalmente por meio 

da reciclagem e reutilização dos materiais que antes seriam apenas descartados em 

lixões ou aterros. Nesse sentido, as prefeituras também têm seu papel de fiscalizar 

as empresas de forma a incentivá-las a reaproveitar os materiais, seja por meio de 

incentivos fiscais, seja por aplicação de multas.  

 Quanto às perspectivas de mercado, ainda há de se destacar o crescimento 

da população, que leva a uma demanda crescente por habitação. Conforme já 

apresentado, a perspectiva de crescimento da população em Pato Branco é de 1% 

ao ano até 2041, alcançando nesse ano a população de 103.076 habitantes. Esse 

aumento da produção é possível em virtude de a capacidade da Usina instalada ser 

de 15 toneladas por hora e de estar sendo considerado inicialmente o uso de 

apenas 8 toneladas por hora de acordo com a geração de RCD prevista.  

 No que se refere aos competidores, não há, na região, nenhuma URRCD 

instalada hoje, portanto, ao menos no período inicial de atividades, não haveria 

competidores. Futuramente, é possível que seja instalada uma unidade na cidade de 

Francisco Beltrão, por também ser uma cidade de médio porte, mas entende-se que 

isso não afetaria a URRCD de Pato Branco, uma vez que cada cidade geraria sua 

própria demanda. 
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Tabela 6: Fluxos de caixa da empresa para todos os anos do projeto de investimento 

 
Itens Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 

1. 
(+) Receita Bruta 

de Vendas 
256.709,83 542.760,51 573.550,78 605.854,69 639.686,33 675.100,09 712.208,54 751.092,21 791.808,87 834.378,42 878.852,49 925.373,41 974.001,95 

2 
(-) Deduções (PIS, 

COFINS, IRPJ, 
ICMS etc.) 

-18.842,50 -39.838,62 -42.098,63 -44.469,73 -46.952,98 -49.552,35 -52.276,11 -60.838,47 -64.136,52 -67.584,65 -71.187,05 -81.247,79 -85.517,37 

3. 
(=) Receita Líquida 

de Vendas 
237.867,33 502.921,88 531.452,15 561.384,96 592.733,35 625.547,75 659.932,44 690.253,74 727.672,35 766.793,77 807.665,44 844.125,62 888.484,57 

4. 
(-) Custo Diretos - 
CV e Custos Fixos 

- CF 
-121.200,00 -253.308,00 -264.706,86 -276.618,67 -289.066,51 -302.074,50 -315.667,85 -329.872,91 -344.717,19 -360.229,46 -376.439,79 -393.379,58 -411.081,66 

5. 

(=) Lucro 
Operacional Bruto 

(margem de 
contribuição) 

116.667,33 249.613,88 266.745,29 284.766,29 303.666,84 323.473,24 344.264,58 360.380,83 382.955,16 406.564,31 431.225,65 450.746,05 477.402,92 

6. 
(-) Despesas com 

pessoal 
-89.153,35 -186.330,48 -194.715,35 -203.477,54 -212.634,03 -222.202,56 -232.201,68 -242.650,75 -253.570,04 -264.980,69 -276.904,82 -289.365,54 -302.386,99 

7. 
(+) Receitas 
Financeiras 

- - - - - - - - - - - - - 

8. 
(-) Juros de 

Financiamentos 
-16.753,50 -33.507,00 -33.507,00 -33.507,00 -33.507,00 -33.507,00 -30.156,30 -26.805,60 -23.454,90 -20.104,20 -16.753,50 -13.402,80 -10.052,10 

9. 
(=) Lucro 

Operacional 
10.760,49 29.776,40 38.522,94 47.781,75 57.525,81 67.763,68 81.906,60 90.924,48 105.930,23 121.479,42 137.567,33 147.977,71 164.963,83 

10. (-) Depreciações -30.875,00 -61.750,00 -61.750,00 -61.750,00 - - - - - - - - - 

 
(-) Amortizações - - - - - -37.230,00 -37.230,00 -37.230,00 -37.230,00 -37.230,00 -37.230,00 -37.230,00 -37.230,00 

12. (=) Lucro Líquido -20.114,51 -31.973,60 -23.227,06 -13.968,25 57.525,81 30.533,68 44.676,60 53.694,48 68.700,23 84.249,42 100.337,33 110.747,71 127.733,83 

13. (+) Depreciação 30.875,00 61.750,00 61.750,00 61.750,00 - - - - - - - - - 

14. 
(+/-) Outros Ajustes 

para Reconciliar 
Caixa 

- - - - - - - - - - - - - 

15. (=) Fluxo de Caixa 10.760,49 29.776,40 38.522,94 47.781,75 57.525,81 30.533,68 44.676,60 53.694,48 68.700,23 84.249,42 100.337,33 110.747,71 127.733,83 

Continua 
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Continuação 

 
Itens Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 

1. 
(+) Receita Bruta 

de Vendas 
1.024.820,10 1.095.055,54 1.155.754,27 1.219.698,39 1.287.057,08 1.358.008,17 1.432.738,57 1.511.444,73 1.594.333,15 1.681.620,86 1.773.536,45 1.870.319,17 

2 
(-) Deduções 

(PIS, COFINS, 
IRPJ, ICMS etc.) 

-89.979,21 -97.021,92 -102.399,83 -108.065,28 -115.191,61 -121.541,73 -128.230,10 -144.040,68 -151.939,95 -161.771,93 -170.614,21 -195.448,35 

3. 
(=) Receita 
Líquida de 

Vendas 
934.840,90 998.033,62 1.053.354,44 1.111.633,11 1.171.865,48 1.236.466,44 1.304.508,47 1.367.404,05 1.442.393,20 1.519.848,93 1.602.922,24 1.674.870,81 

4. 
(-) Custo Diretos  
- CV e Custos 

Fixos - CF 
-429.580,33 -448.911,45 -469.112,46 -490.222,53 -512.282,54 -535.335,25 -559.425,34 -584.599,48 -610.906,46 -638.397,25 -667.125,12 -697.145,75 

5. 

(=) Lucro 
Operacional 

Bruto (margem 
de contribuição) 

505.260,56 549.122,17 584.241,97 621.410,59 659.582,94 701.131,19 745.083,13 782.804,57 831.486,75 881.451,68 935.797,12 977.725,06 

6. 
(-) Despesas com 

pessoal 
-315.994,40 -330.214,15 -345.073,79 -360.602,11 -376.829,20 -393.786,52 -411.506,91 -430.024,72 -449.375,83 -469.597,75 -490.729,64 -512.812,48 

7. 
(+) Receitas 
Financeiras 

- - - - - - - - - - - - 

8. 
(-) Juros de 

Financiamentos 
-6.701,40 -3.350,70 - - - - - - - - - - 

9. 
(=) Lucro 

Operacional 
182.564,76 215.557,32 239.168,19 260.808,48 282.753,73 307.344,67 333.576,22 352.779,85 382.110,91 411.853,94 445.067,48 464.912,58 

10. (-) Depreciações - - - - - - - - - - - - 

 
(-) Amortizações -37.230,00 -37.230,00 - - - - - - - - - - 

12. (=) Lucro Líquido 145.334,76 178.327,32 239.168,19 260.808,48 282.753,73 307.344,67 333.576,22 352.779,85 382.110,91 411.853,94 445.067,48 464.915,58 

13. (+) Depreciação - - - - - - - - - - - - 

14. 
(+/-) Outros 
Ajustes para 

Reconciliar Caixa 
- - - - - - - - - - - 30.000,00 

15. 
(=) Fluxo de 

Caixa 
145.334,76 178.327,32 239.168,19 260.808,48 282.753,73 307.344,67 333.576,22 352.779,85 382.110,91 411.853,94 445.067,48 494.912,58 

Fonte: Elaboração própria. 
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 A análise seguinte do plano de negócios refere-se aos produtos e serviços 

oferecidos pela URRCD. Por meio do modelo Canvas, verificou-se que os principais 

agregados a serem vendidos seriam o pedrisco reciclado, a areia reciclada, rachão, 

e as bicas corrida e reciclada, isso se deve em virtude de serem os materiais que 

mais seriam utilizados em outras obras, pois servem de base para as partes 

estruturais das obras. Além destes, verificou-se a possibilidade de, no futuro, iniciar 

a produção na própria URRCD de alguns sub-produtos dos agregados reciclados, 

como tijolos, meio-fio e tubos para esgoto. Inicialmente, considerando a experiência 

de outras URRCD, a produção seria de apenas os agregados reciclados brutos, pois 

é preciso que as empresas que irão comprar esses produtos os utilizem em suas 

obras, atestem a qualidade e a durabilidades dos mesmos, para, posteriormente, 

terem interesse em adquirir outros produtos. Dessa forma, optou-se em não incluir a 

venda dos mesmos no fluxo de caixa, mantendo-se apenas a venda dos agregados 

reciclados brutos e, posteriormente, com a URRCD já ativa, se verificada a 

necessidade de diversificação, poderia se optar por iniciar a produção desses sub-

produtos, aumentando ainda mais a receita. 

 A próxima seção refere-se à estrutura e às operações da URRCD. As Tabelas 

4 e 5 do modelo Canvas já apresentaram, em detalhes todos os custos da empresa. 

Na Tabela 4 podem ser visualizados os gastos iniciais da empresa, com aquisição 

do terreno, máquinas e equipamentos, obras civis e capital de giro inicial. Já a 

Tabela 5 apresenta os custos fixos e variáveis do primeiro ano de funcionamento, 

bem como todas as despesas com pessoal.  

 A próxima seção do plano de negócios é a de Marketing e Vendas. Como a 

URRCD fará o beneficiamento de materiais descartados em obras e reformas, é de 

suma importância que o empreendedor busque apresentar os benefícios do produto 

em comparação aos já existentes no mercado, tanto em relação aos custos da obra 

quanto em relação ao impacto socioambiental positivo. Portanto, é necessário que o 

empreendedor tenha um ótimo relacionamento com seus clientes, mantendo sempre 

contato para reforçar os benefícios de se usar agregados reciclados nas obras. 

Outro aspecto que auxilia nas vendas é o preço. Conforme pesquisa in loco na 

URRCD de Maringá, o preço de venda dos agregados reciclados deve ser, em torno 

de 35% do valar dos produtos quando comprados novos. Assim, por meio de 

pesquisa de mercado, verificou-se que, em média, esses produtos são vendidos 

novos a R$ 85,00 a R$ 110,00. Portanto, estabeleceu-se o preço de venda em R$ 
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35,00, inflacionado para os demais anos. A partir do estabelecimento do preço, é 

possível realizar a projeção de receita para todos os anos do projeto, a qual já foi 

apresentada na Tabela 3.  

 Por fim, a última etapa do plano de negócios é fazer o planejamento 

financeiro do negócio. Para Dornelas et al. (2016), nessa etapa o empreendedor 

deve mostrar em números todos os dados que apresentou nas seções anteriores do 

plano: quais serão os investimentos, custos, despesas e resultados da empresa 

desde o momento zero (início do negócio) até o fim do horizonte de planejamento. 

Todo o planejamento financeiro do Projeto de investimento já foi apresentado junto 

ao modelo Canvas, nas Tabelas 3, 4, 5 e 6. 

 O passo seguinte, após ser montado o fluxo de caixa, consiste em calcular os 

indicadores determinísticos de retorno e riscos com base na metodologia Multi-

Índice Ampliada (MMIA), os quais foram calculados por meio do aplicativo web 

$V€, sendo que a tela de input encontra-se no Apêndice 4. Destaca-se que os 

indicadores de risco de gestão e risco de negócio não foram contemplados neste 

estudo, pois dependem de análises ambientais mais profundas (HARZER, 2015). Os 

resultados obtidos, são apresentados no Quadro 5. Optou-se por calcular todos os 

indicadores de retorno e riscos apresentados no Capítulo 2, por possibilitar a 

redução da incerteza quantos aos resultados obtidos no PI. 

 Os indicadores de retorno mostram que o Valor Presente Líquido (VPL), que 

indica a riqueza proporcionada pelo PI (em toda a sua vida útil), corresponde ao 

valor esperado de cerca de R$ 580.756,49, isto é equivalente a R$ 75.333,80 por 

ano (VPLA – Valor Presente Líquido Anualizado). Nesse PI, a cada unidade 

monetária investida, estima-se o retorno de 2,17 unidades monetárias ao fim da vida 

útil, valor observado para o Índice Benefício Custo (IBC). Isso implica em um 

Retorno Adicional sobre o Investimento (ROIA) de 3,16% ao período, além da Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA) de 12,25% ao ano, isto é, 25,79% acima do ganho 

oportunizado pelo mercado, se for aplicado a essa TMA – medido pelo Índice 

ROIA/TMA. De acordo com esse ganho o PI pode ser classificado na categoria de 

retorno de grau baixo-médio, seguindo a classificação proposta por Lima (2017). 

Os indicadores de riscos mostram que, na relação entre o tempo de retorno 

do capital investido (Payback) e a vida útil considerada (N), medida pelo índice 

Payback/N, o PI apresenta risco de 48,00%, indicando um grau de nível médio 

(LIMA, 2017) de o projeto não se pagar (SOUZA e CLEMENTE, 2009). Ao medir a 
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proximidade entre a TMA e a TIR, utilizando o Índice TMA/TIR, o PI apresentou um 

indicativo de grau de risco classificado como baixo-médio (35,44%). Quanto ao 

indicador Payback, como foi explicado na metodologia, aqui optou-se por utilizar o 

Payback ajustado (LIMA et al., 2013), o qual objetiva corrigir possíveis distorções 

que possam ser geradas no cálculo do Payback. Dessa forma, o índice Payback 

ajustado mostrou que o PI em estudo levará 12 anos para recuperar o capital 

investido. 

 

RETORNO LIMITES DE ELASTICIDADE 

Indicador Resultado Indicador Resultado 

VP R$ 704.856,49 Δ% TMA 182,12% 

VPL R$ 580.756,49 Δ% FC0 117,66% 

VP(RT) R$ 6.019.387,80 Δ% FCj 54,06% 

VP(CVT) R$ 1.805.285,26 Δ% FC0 e FCj 37,04% 

VP(CF) R$ 799.483,47 Δ% TMA e FC0 71,45% 

VP(CT) R$ 2.604.768,74 Δ% TMA e FCj 41,66% 

VP(VR) R$ 1.669.02 Δ% FC0 e FCj e TMA 20,38% 

VPLA R$ 75.333,80 Legenda:   

Δ% = Variação percentual;  

TMA = Taxa Mínima de Atratividade;  

FC0 = Investimento inicial;  

FCj = Fluxo de Caixa para o período j;  

CF = Custo Fixo;  

CT = Custo Total;  

CVT = Custo Variável Total;  

RT = Receita Total; e  

VR = Valor Residual. 

IBC 2,1766 

ROIA 3,16% 

Índice ROIA/TMA 25,79% 

ROI 15,79% 

RISCOS 

Indicador Resultado 

Payback ajustado 12 anos 

TIR 34,56% 

Payback ajustado/N 48,00% 

Índice TMA/TIR 35,44% 

Quadro 5: Indicadores determinísticos de retorno e riscos com base na metodologia Multi-índice 
Ampliada (MMIA) 

Fonte: Elaboração própria 

 
Na Figura 7 é exposto o espectro de validade da decisão, isto é, variações no 

VPL em função de alterações na taxa de desconto (TMA) evidenciando a distância 

entre a TMA e a TIR como percepção do risco do empreendimento, por eventuais 

mudanças no cenário econômico (SOUZA e CLEMENTE, 2009; CASAROTTO 

FILHO e KOPITTKE, 2010; RASOTO et al., 2012; LIMA et al., 2015; LIMA et al., 
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2017). Destaca-se também a TMA e a TIR, sendo essa última, por definição, o local 

que intercepta o eixo horizontal (eixo das abscissas). Assim, a distância entre a TMA 

e a TIR pode ser utilizada como uma medida de risco. Nesse caso, verifica-se que a 

distância entre os dois indicadores é relativamente grande, ou seja, o risco do 

empreendimento pode ser classificado como baixo-médio. 

 

 
Figura 7: Espectro de validade da decisão 

Fonte: Elaborado pelo autor no $V€. 

 
No aspecto financeiro, a implantação da URRCD mostrou-se 

economicamente viável. A partir dos resultados gerados pelo aplicativo Web 

$V€verificou-se que todos os indicadores foram positivos. Os indicadores da 

dimensão “Retorno” mostraram que o PI em estudo apresenta boa perspectiva de 

retorno, com destaque para o VPLA, que mostrou um rendimento anual satisfatório 

para o investidor e o indicador ROIA/TMA que apresentou um retorno baixo-médio 

do PI (25,79%). Além disso, os indicadores da dimensão “Riscos”, também se 

mostraram favoráveis. Mesmo utilizando o índice Payback ajustado, espera-se que o 

retorno do capital investido ocorra em 12 anos. Os índices Payback/N e TMA/TIR 

ficariam em 48% e 35,44%, respectivamente, podendo ser categorizados como 

índices de grau de risco baixo-médio (LIMA, 2017).  

No tocante aos limites de elasticidade, o PI em estudo torna-se inviável 

economicamente, se a TMA aumentar mais do que 182,12% ou se o investimento 

inicial (FC0) realizado aumentar mais do que 117,66% do valor projetado, desde que 

mantido constantes os demais parâmetros. Já a variação entre o Investimento inicial, 

demais fluxos de caixa e a TMA não pode ser maior que 54,06%, para que o PI 

RISCO 
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continue sendo viável. Também verificou-se que o PI em estudo é mais sensível às 

reduções nos Fluxos de Caixa (FCs).  

Os indicadores de sensibilidade, considerando a escala proposta por Lima 

(2017), mostram que a TMA deveria variar na ordem de 182,12% para que o 

mercado financeiro propiciasse o mesmo retorno do projeto, ou seja, a sensibilidade 

se mostra de grau excepcional, mesmo grau apresentado pela Δ% Custos de 

implantação (FC0) de 117,66%. A Δ% FC0 e TMA de 71,45% se mostrou de grau 

médio-alto. A Δ%FCj de 54,06% e a Δ%TMA e FCj (41,66%) apresentaram grau 

médio. Já a Δ% entre FC0 e FCj (37,04%) e a Δ%TMA e FCj e a Δ%FC0 (20,38%) 

apresentaram grau baixo-médio. Diante disso, a análise preliminar mostra que a 

decisão de investir no PI em estudo se apresenta como uma boa opção de 

investimento. 

Após o cálculo dos Limites de Elasticidade (LEs) calculou-se os Valores-

Limite (VLs) dos parâmetros. A Tabela 7 apresenta os VLs para os parâmetros TMA, 

FC0 e FC1 a FC25. A partir dos cálculos dos LEs é possível obter a variação permitida 

de cada parâmetro. A variação permitida indica a variação máxima que o parâmetro 

em análise suporta antes de o PI se tornar economicamente inviável. A variação 

ocorre sempre mantendo constante os demais parâmetros, porém só pode ocorrer 

até determinado valor, os valores-limite seguem o mesmo raciocínio: Valor-

Limite=parâmetro*(1+ou- variação permitida) (LIMA, 2017). 

A última etapa do modelo consiste na aplicação da Simulação de Monte Carlo 

(SMC) para obter a distribuição de probabilidades dos retornos de um PI (GITMAN e 

ZUTTER, 2014). As simulações foram feitas por meio do software Microsoft Excel® 

para as seguintes variáveis: Preço de venda dos agregados, Custo fixo e custo 

variável anual da Usina, Geração anual média de RCD e TMA. Na SMC, mediante a 

geração de números aleatórios, valores são obtidos para essas variáveis, resultando 

em vários fluxos de caixa e, consequentemente, em vários resultados para cada um 

dos indicadores considerados para o PI.  

Cada componente do FC segue distribuições de probabilidades específicas. 

Para a composição do modelo estocástico foi utilizada a distribuição triangular, com 

variabilidade de 20% para mais e para menos a partir dos dados históricos, seguindo 

orientação de especialistas da área consultados para as variáveis: Preço de venda 

dos agregados, Custo fixo, Custo variável e Geração anual média de RCD. Para a 

variável TMA foi utilizada a distribuição triangular com variabilidade de 40% para 
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mais e 30% para menos, seguindo a média histórica da SELIC encontrada no site do 

Banco Central. A simulação de Monte Carlo foi elaborada abrangendo 10.000 

interações entre as variáveis aleatórias, gerando a distribuição de frequências do 

indicador do projeto, que permitiu aferir a probabilidade de sucesso ou insucesso do 

mesmo. A partir dessas simulações, geraram-se os novos FC para os 25 períodos e, 

com eles, foram estimados os novos parâmetros de riscos, retorno e de 

sensibilidade. Esta etapa transformou a demonstração de resultados e os fluxos de 

caixa determinísticos em modelos estocásticos. 

 

Tabela 7: VLs para cada parâmetro a partir dos valores dos LEs 

Parâmetro Valor-Limite (VLs) 

TMA 34,56% 

FC0 R$ 704.856,49 

FC1 R$ 3.789,07 

FC2 R$ 5.242,56 

FC3 R$ 6.782,51 

FC4 R$ 8.412,66 

FC5 R$ 10.128,24 

FC6 R$ 5.375,89 

FC7 R$ 7.865,95 

FC8 R$ 9.453,68 

FC9 R$ 12.095,65 

FC10 R$ 14.833,31 

FC11 R$ 17.665,81 

FC12 R$ 19.498,71 

FC13 R$ 22.489,35 

FC14 R$ 25.588,25 

FC15 R$ 31.397,06 

FC16 R$ 42.108,96 

FC17 R$ 45.919,04 

FC18 R$ 49.782,81 

FC19 R$ 54.112,40 

FC20 R$ 58.730,83 

FC22 R$ 62.111,91 

FC23 R$ 72.512,74 

FC24 R$ 78.360,45 

FC25 R$ 81.854,47 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme apresentado na Tabela 8, o VPL médio ficou em R$ 583.627,12, 

próximo do resultado determinístico. O IBC apresentou um retorno igual ao 

determinístico, com 2,17 unidades de retorno para cada unidade investida. Na 

média, o Índice ROIA/TMA se estabeleceu em 27,30%, sendo considerado de risco 

baixo-médio (LIMA, 2017), também similar ao resultado determinístico. No que diz 

respeito às probabilidades do VPL, verificou-se que, com 10.000 simulações, a 

probabilidade de o VPL ser menor que 0 (zero) é de apenas 1,44%. Por outro lado, a 

probabilidade do mesmo ser menor que R$ 1.000.000,00 é de 94,05% e a 

probabilidade de ele ser maior que R$ 500.000,00 é de 62,29%.  

 
Tabela 8: Indicadores estocásticos de retorno, riscos e sensibilidade com base na SMC 

Dimensão Indicador Média Desvio-padrão 
Coeficiente de 

Variação 

RETORNO 

VP R$ 1.080.319,17 R$ 269.525,15 24,95% 

VPL R$ 583.919,17 R$ 269.525,15 46,16% 

VPLA R$ 70.626,38 R$ 26.510,41 37,54% 

IBC 2,1763 R$ 0,54 24,95% 

ROIA 3,04% R$ 0,01 33,81% 

Índice ROIA/TMA 27,33% R$ 0,13 47,16% 

RISCO 
TIR 20,80% 3,28% 15,77% 

Índice TMA/TIR 58,29% 12,57% 21,57% 

ANÁLISE DE 
SENSIBILIDADE 
(LIMA et al., 
2015) 

Var. TMA 79,87% 40,36% 50,52% 

Var. FC0 117,41% 54,30% 46,16% 

Var. FCj 51,00% 12,54% 24,54% 

Var. TMA e FC0 47,29% 22,82% 48,18% 

Var. TMA e FCj 30,51% 10,35% 33,84% 

Var. FC0 e FCj 35,16% 10,84% 30,76% 

Var. TMA e FC0 e FCj 47,92% 36,30% 75,65% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os limites de elasticidade encontrados no modelo estocástico ficaram 

próximos aos encontrados no modelo determinístico, com exceção da variação da 

TMA que ficou menor quando aplicada a Simulação de Monte Carlo. Após realizada 

a SMC, realizou-se a análise das distribuições de probabilidades obtidas dos 

indicadores e índices da MMIA para o FC de 25 anos. A Figura 8 apresenta o 

resultado encontrado do VPL resultante das 10.000 iterações.  
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Figura 8: Distribuição de Probabilidades obtida para o VPL mediante a SMC 

Fonte: Elaboração própria 

 

 De acordo com os resultados encontrados na SMC realizada, o risco do 

projeto em questão se tornar inviável é bem pequeno, pois tanto os valores 

encontrados para o VPL como os valores encontrados para a TIR se mostraram 

bastantes favoráveis à realização do projeto. Neste caso, indica-se que se utilize a 

SMC considerando a análise para situação que propicie maior confiabilidade 

possível, buscando realizar as inferências para analisar o grau de risco do projeto. 

Ou seja, essa simulação foi efetuada com o intuito de oferecer uma informação que 

possibilitasse à administração da empresa informações simples para a tomada de 

decisões estratégicas com maior precisão. 

Por fim, é emitido o relatório e elaborado o parecer conclusivo: esta última 

etapa busca, unicamente, constatar se o projeto é ou não viável econômica e 

financeiramente, isto é, faz-se a avaliação do mérito econômico do PI. Este relatório 

auxilia o investidor a tomar a decisão de investir ou não no PI e finaliza o plano de 

negócios, o qual deve ajudar o empreendedor na concretização dos seus objetivos, 

pois norteia e define os melhores caminhos a serem traçados para se atingir os 

resultados almejados (DORNELAS et al., 2016).  

Sendo assim, o parecer conclusivo a respeito do PI em análise mostra que, 

tanto na abordagem determinística quanto na estocástica, o VPL encontrado foi 

positivo, isto significa que nesta proposta de investimento serão recuperados o 

investimento inicial e a parcela que se terá se esse capital for aplicado à TMA e 

haverá um superávit de caixa de R$ 583.919,87 (resultado estocástico). Espera-se 
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que o excesso de caixa anual da URRCD seja de R$ 70.626,38 (VPLA). O ganho 

por unidade de capital investido no projeto após 25 (vinte e cinco) anos será de 2,17 

(IBC). Além disso, a rentabilidade periodizada do projeto (ROIA) é de 3,04% ao ano, 

além da TMA. Os dados representam boa/média produtividade. 

Tem-se, ainda, que a recuperação do investimento só se concretizará após 12 

anos (Payback), ou seja, não muito próxima do final de sua vida econômica, e o 

Índice Payback/N é de 48% (determinístico) apresentando assim, médio risco. Outra 

característica, que indica baixo risco é que a diferença entre a TIR (20,80%) e a 

TMA (12,25) é relativamente grande. Destaca-se, entretanto, que, de acordo com os 

resultados estocásticos, a variação máxima permitida pela TMA é de 79,87% para 

que o mesmo não se torne inviável. Baseando-se nos dados acima, é possível 

afirmar que a instalação da URRCD no município de Pato Branco - PR é uma 

proposta atrativa, visto que tem boa produtividade e apresenta médio risco. 

 

4.3 COMPARATIVO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS COM A 

LITERATURA 

 

 Por fim, mostra-se necessário fazer um comparativo entre os resultados 

encontrados neste estudo de caso com os da literatura. Conforme apresentado no 

tópico 2.6, há muitos estudos que buscaram analisar a viabilidade econômica de se 

implantar uma URRCD, tanto nacional quanto internacionalmente. Entretanto, estes 

trabalhos não se aprofundaram nas análises de viabilidade econômica, pois, em sua 

maioria fizeram somente a análises dos custos e receitas (Duran et al., 2006 e 

Miranda et al., 2009, por exemplo) ou do VPL (Zhao et al., 2010 e Nunes et al., 

2007, por exemplo). Considerando este último trabalho, que é aplicado ao caso 

brasileiro, os autores analisaram duas possibilidades de usinas: uma com 

capacidade de operação de 20 ton/h e outra de 100 ton/h, em ambos os casos 

encontraram VPL negativo para investimentos privados, mas não se aprofundaram 

na análise de outros indicadores que poderiam apontar o porquê desse resultado, 

como por exemplo a análise estocástica, a qual foi aplicada neste trabalho e 

corroborou com os resultados determinísticos que foram encontrados.  

Quanto à análise de sensibilidade, Coelho e Brito (2013) fizeram um estudo 

para verificar em quanto os resultados seriam alterados ao se modificar algumas 

variáveis. Já o presente estudo fez uso da análise de sensibilidade proposta por 
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Lima et al. (2015), buscando analisar como as variações únicas e em conjunto das 

receitas e custos poderiam tornar o PI em estudo inviável economicamente, bem 

como foram calculados os Limites de Elasticidade (LEs) e Valores-Limite (VLs), para 

se obter as máximas variações possíveis desses parâmetros, contribuindo para uma 

análise da viabilidade econômica do projeto de forma mais consistente. 

Portanto, ao se fazer a comparação com outros trabalhos, percebe-se a 

importância de usar ambas as abordagens como complementares e com o objetivo 

de fortalecer as conclusões. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O setor da Construção Civil é expressivo para o crescimento do país. Esse 

setor é responsável pela contratação de parte da mão de obra do país, bem como 

tem larga contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Porém, na 

contramão desses benefícios, ele é um grande gerador de resíduos, os quais 

geralmente são destinados incorretamente. Dessa forma, esse trabalho teve como 

objetivo geral desenvolver um modelo que permita uma avaliação de oportunidade 

de implantação de Usinas de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil em 

municípios brasileiros, bem como aplicá-la, por meio de um estudo de caso, na 

cidade de Pato Branco-PR. 

O modelo proposto neste trabalho consiste na união do Modelo Canvas com o 

Plano de Negócios e a Metodologia Multi-índice Ampliada (MMIA) sob as 

abordagens determinística e estocástica (Simulação de Monte Carlo). Todos esses 

modelos, os quais devem ser analisados em conjunto, fornecem uma base sólida 

para assegurar a viabilidade ou não de um investimento em uma URRCD em um 

município brasileiros. Dessa forma, os empreendedores que buscam implantar uma 

URRCD nestes municípios têm uma ferramenta que lhes permitirá minimizar seus 

riscos e incertezas, ao possibilitar que se elabore um projeto de investimento o mais 

próximo possível da realidade.  

A última etapa do trabalho consistiu em uma aplicação do modelo, via estudo 

de caso, no município de Pato Branco – PR. Para isso, foram consideradas algumas 

características do município, tais como: população, taxa de crescimento da 

população e geração média de RCD do município. A partir destes dados, 

começaram a ser estimados os valores correspondentes ao investimento inicial da 

URRCD, preço de venda dos agregados, receita e custos anuais de operação e 

manutenção. A partir destes dados, foi aplicado o modelo proposto neste trabalho, 

ou seja, primeiro fez-se o modelo Canvas, depois foi montado o plano de negócios 

e, por fim, aplicada a MMIA junto à Simulação de Monte Carlo.  

 Os resultados encontrados satisfazem aos objetivos proposto neste estudo. A 

análise determinística apresentou resultados favoráveis à decisão de investir no 

projeto de investimento e a análise estocástica apresentou resultados similares, 

mostrando que há alta probabilidade (99,78%) de que o VPL do projeto de 
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investimento na URRCD de Pato Branco - PR seja positivo. Entretanto, o Payback 

ajustado mostrou que espera-se retorno do investimento após 12 anos de operação 

da URRCD. Uma forma de melhorar esse resultado seria através do incentivo do 

Poder público, por meio de subsídio à aquisição do terreno e dos equipamentos de 

instalação. Com isso, os custos de instalação da URRCD diminuiriam, levando a um 

aumento da atratividade do projeto. Os índices de elasticidade mostraram que é 

preciso monitorar as receitas esperadas e os custos estimados com mais atenção, 

ou seja, será preciso um trabalho, por parte dos gestores da URRCD, em prol de 

sempre estarem buscando aumentar a demanda pelos agregados reciclados, como 

maneira de aumentar a receita da usina, desde que a mesma não ultrapasse sua 

capacidade de produção. 

Como sugestão para estudos futuros, propõe-se que, junto ao modelo 

proposto, seja proposta uma análise do valor ambiental da URRCD, como forma de 

qualificar os resultados frente aos clientes que comprarão os agregados reciclados 

para usar em suas obras. Essa análise também agregará valor ao empreendimento 

perante a sociedade, ao mostrar todos os benefícios proporcionados pela gestão 

correta dos resíduos provenientes de construção civil e demolição. Sugere-se 

também que seja feita a avaliação da viabilidade de receber RCD de municípios 

próximos à sede da URRCD, bem como avaliação de projetos de união de vários 

municípios para montagem da URRCD. 
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APÊNDICE 1 

 

 Segundo informações encontradas nos sítios eletrônicos das empresas que 

fornecem equipamentos para a instalação de usinas, os equipamentos necessários 

são: o alimentador vibratório, o britador de impacto, a peneira vibratória, o imã 

permanente e os transportadores de correia. 

 O alimentador vibratório, em geral, tem capacidade de alimentação de 12 a 

25 toneladas por hora. Os alimentadores vibratórios se destinam à alimentação 

mecanizada de britadores, combinando separação e alimentação em uma única 

operação, eliminando a necessidade de uma pré-classificação, além de permitir uma 

maior eficiência do britador. Consiste em um funil de chapa, altamente reforçado, 

apoiado em um chassi que se destina a receber a carga de pedras, e de uma 

plataforma vibratória inclinada que dá o impulso encaminhando o material ao 

britador. Esta plataforma é composta por mesa revestida de chapas de alta 

resistência à abrasão, apoiada sobre molas para serviço pesado nas extremidades. 

O movimento vibratório é provocado por um eixo excêntrico devidamente 

posicionado, que determinam um movimento vibratório direcionado. 

 Como vantagem do alimentador vibratório pode-se destacar a estabilidade e 

constância de funcionamento, robustez, promovendo a separação prévia de 

agregados menores, além de apresentar um manuseio fácil e uma manutenção 

relativamente barata (SOBRAL, 2012). A Figura 9 apresenta um modelo de 

alimentador vibratório.  

 O britador de impacto é o equipamento mais importante da usina, sendo 

responsável pela fase de fragmentação dos resíduos. É o equipamento responsável 

pela qualidade do agregado produzido, sendo, normalmente, concentrado no mesmo 

equipamento o britador e o rebritador (SOBRAL, 2012). 

 Os britadores podem ser do tipo mandíbulas ou giratórios, de cones ou de 

rolos. Os britadores de mandíbulas reduzem o tamanho do material pelo processo 

de esmagamento. Neste modelo, a câmara de britagem provoca o mastigamento do 

material por meio das mandíbulas. O britador de mandíbula somente é recomendado 

quando o material a ser trabalhado é de natureza cerâmica, pela baixa dureza que 

possui. 
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 Figura 9: Modelo de alimentador vibratório para uso em uma URRCD 

  Fonte: Maqbrit (2016). 

 

 A associação de britadores de mandíbula e martelo em um único 

equipamento, apesar de apresentar maiores custo de operação, de manutenção e 

consumo de energia, constitui-se na melhor alternativa para a produção de 

agregados quando o material a ser trabalhado é à base de concreto (MAQUIBRIT, 

2016). Os britadores e rebritadores de impacto, embora possam ser usados na 

trituração de minério duro, são especialmente construídos para obtenção de alta 

produção, com menor consumo de energia, na britagem/rebritagem de material de 

média abrasividade, tais como: calcário, carvão e entulho da construção civil. 

Aceitam grandes tamanhos na alimentação e, dentre os vários tipos de trituradores 

primários e secundários, são estes os que geram produto de melhor cubicidade e 

maior quantidade de finos (MAQBRIT, 2016). A Figura 10 apresenta um britador e 

rebritador de impacto, contendo, ao lado, detalhes construtivos deste equipamento.  
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Figura 10: Britador e Rebritador de Impacto – Detalhe Interno 

           Fonte: Maqbrit (2016). 

 

 O terceiro equipamento essencial no processo produtivo de uma URRCD é a 

peneira vibratória. São máquinas que possibilitam alta eficiência na classificação de 

vários tipos de materiais de média ou grande granulometria, em minerações e outras 

instalações industriais, como no caso das URRCD. São fáceis de operar, pois 

possuem regulagem de amplitude de vibração, somada ao tamanho e número de 

telas, permite trabalhar com uma ampla faixa de classificação (MAQBRIT, 2016). 

 O movimento vibratório leva à estratificação desejada na camada do 

material, fazendo com que as partículas menores sejam levadas para a parte inferior 

da camada enquanto que as partículas maiores tendem a se deslocar na parte 
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superior da camada. Quando o processo de peneiramento apresenta eficiência de 

90 a 95% este pode ser considerado comercialmente interessante. 

 As peneiras vibratórias são indicadas para classificação final, processos de 

lavagem e classificação intermediária de materiais. A Figura 11 mostra a vista lateral 

e o detalhamento interno de uma peneira. 

 

 

Figura 11: Peneira – vista lateral e detalhamento interno 

  Fonte: Maqbrit (2016). 

 

 Por fim, o quarto equipamento essencial para a instalação de uma URRCD é 

o transportador de correia. A robustez de seus componentes garante eficientes 

desempenhos e durabilidades nas mais adversas condições de trabalho. Os 

transportadores de correia são compostos por roletes, tambores, acionadores, 

esticadores, além de estrutura metálica adequada ao seu pleno funcionamento. 

Pode ser acoplada a diversos assessórios, como por exemplo, uma tremonha de 
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carga, um contra-recuo, guias laterais, bica de descarga, cascata, detectores de 

metais e balança. A Figura 12 apresenta uma vista área de uma usina, destacando 

os transportadores de correia, como também o detalhamento interno deste tipo de 

equipamento. 

 

 

Figura 12: Transportadores de Correia – vista área e detalhamento interno 

 Fonte: Maqbrit (2016). 

 

 Conforme destaca Sobral (2012), há outros equipamentos utilizados nas 

usinas de reciclagem de RCD de importância no fluxo produtivo, como os 

rompedores hidráulicos, normalmente acoplados à pá carregadeira, utilizados na 

redução das dimensões dos blocos de concretos. A Figura 13 mostra um exemplo 

de rompedor hidráulico acoplado a uma pá carregadeira. 
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Figura 13: Rompedor Hidráulico e Pá Carregadeira 

Fonte: Sobral, 2012. 

 

 Com esses equipamentos, é possível montar uma URRCD e iniciar o 

processo de reciclagem para a geração de agregados reciclados que podem ser 

reintegrados no processo produtivo. A Figura 14 apresenta uma unidade já montada 

que produz vários tipos de agregados. 

 

 

Figura 14: Exemplo da instalação de uma URRCD 

Fonte: Maqbrit (2016). 
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APÊNDICE 2 

 

Agregados reciclados são materiais resultantes do beneficiamento de 

resíduos da construção por meio do processo de reciclagem. A matéria-prima que 

dá origem a esse novo material é composta dos resíduos das atividades construtivas 

(RCD classe A) e de material heterogêneo e diversificado, como concretos, 

argamassas, blocos, tijolos cerâmicos, solos, areias, argilas, asfalto e outros 

(CUNHA, 2007).  

De acordo com Angulo (2002), os agregados obtidos são mais porosos, se 

comparados aos convencionais. Em sua estrutura microscópica, poderão existir 

partículas disponíveis a novas reações químicas, impulsionando a formação de 

redes cristalinas, e partículas finas, com potencial pozolânico (CUNHA, 2007). 

Segundo CASSA et al. (1998), se a matéria-prima proceder de um concreto ao qual, 

em sua composição, tenham sido adicionadas escórias com alto teor de metais 

pesados, o agregado reciclado produzido poderá pôr em risco o meio ambiente e a 

saúde de quem os manuseia. 

A granulometria e o teor de contaminantes deverão atender a determinados 

limites descritos na NBR 15.116/2004, o que lhes garante um bom desempenho em 

suas mais variadas aplicações. De acordo com Levy (1997), as características dos 

agregados reciclados estão ligadas ao seu processo de produção, etapas de 

limpeza e seleção prévia, homogeneização, trituração, extração de materiais 

metálicos, eliminação de contaminantes e estocagem. Para a análise da viabilidade 

da aplicação desse novo material, o autor especifica as propriedades físicas que os 

agregados reciclados devem atender, as quais são apresentadas na Tabela 9. 

Conforme destaca Cunha (2007), a aplicação do agregado reciclado está 

condicionada à sua composição, tornando-se necessárias a caracterização e as 

pesquisas, que vão analisar suas características físicas, químicas, mecânicas e 

ambientais. Atualmente, podem ser produzidos cinco tipos de agregados, 

dependendo do tipo e qualidade dos RCD recebidos bem como do mercado 

consumidor: rachão, bica corrida, brita reciclada, pedrisco reciclado e areia 

reciclada. 
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Tabela 9: Propriedades físicas dos agregados reciclados 

Propriedades Descrição 

Porosidade Grande porosidade. 

Composição 
Grande variabilidade, influenciando na resistência mecânica, absorção 

de água e massa específica. 

Granulometria 

Depende do tipo de resíduo processado, britador, peneiramento. 

Granulometria contínua (finos, que podem oferecer fissuras em 

argamassas, porém bom desempenho em concretos, em razão do 

rearranjo entre partículas do agregado e suas superfícies). 

Massa específica e massa 

unitária 

Geralmente menor que as dos agregados naturais. Influencia na 

dosagem do concreto (para um traço unitário, em que o volume do 

concreto reciclado equivale ao concreto convencional, deverá ser feita 

uma compensação da quantidade do reciclado). 

Absorção de água 

Varia em função do resíduo e faixa granulométrica. Alta absorção, 

interferindo na permeabilidade do concreto (aderência entre agregado 

e a pasta). 

Forma e textura superficial 

das partículas 
Maior angulosidade e superfície áspera. 

Resistência à compressão Influenciada pela porosidade. 

Módulo de elasticidade Mais baixo. 

Substâncias deletérias Prejudica as propriedades mecânicas e a durabilidade. 

  Fonte: Levy (1997). 

 

O rachão é um material com dimensão máxima característica inferior a 150 

mm, isento de impurezas, proveniente da reciclagem de concreto e blocos de 

concreto. Este tem seu uso recomendado em obras de pavimentação, drenagens e 

terraplanagens. A Figura 15 apresenta um exemplo do agregado reciclado rachão. 

 

 

Figura 15: Exemplo do agregado reciclado rachão 

Fonte: Maqbrit (2016). 
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A bica corrida é um material proveniente da reciclagem de RCD, livre de 

impurezas, com dimensão máxima de 63 mm. Seu uso é recomendado em obras de 

base e sub-base de pavimentos, reforço e subleito de pavimentos, além de 

regularização de vias não pavimentadas, aterros e acerto topográfico de terrenos. A 

Figura 16 apresenta um exemplo do agregado reciclado bica corrida.  

 

 

Figura 16: Exemplo do agregado reciclado bica corrida 

Fonte: Maqbrit (2016). 

 

A brita reciclada, ou bica reciclada (Figura 17) é, por sua vez, um material 

com dimensão máxima característica inferior a 39 mm, isento de impurezas, 

proveniente da reciclagem de concreto e blocos de concreto. Recomenda-se o seu 

uso para a fabricação de concretos não estruturais e obras de drenagem.  

 

 

Figura 17: Exemplo do agregado reciclado bica reciclada 

Fonte: Maqbrit (2016). 
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O pedrisco reciclado, apresentado na Figura 18, é um material com 

dimensão máxima de 6,3 mm, isento de impurezas, proveniente da reciclagem de 

concreto e blocos de concreto. O seu uso é recomendado para a fabricação de 

artefatos de concreto, como blocos de vedação, pisos intertravados e manilhas de 

esgoto. 

 

Figura 18: Exemplo do agregado reciclado pedrisco reciclado 

Fonte: Maqbrit (2016). 

 

Por fim, a areia reciclada é o material mais fino de todos, com dimensão 

máxima de 4,8 mm, também proveniente da reciclagem de concreto e blocos de 

concreto. Seu uso é recomendado em argamassas de assentamento de alvenaria de 

vedação, contrapisos, solo-cimento, blocos e tijolos de vedação. Um exemplo de 

areia reciclada é apresentado na Figura 19. 

 

 

Figura 19: Exemplo do agregado reciclado areia reciclada 

Fonte: Maqbrit (2016). 
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A partir desses cinco agregados, é possível, além dos exemplos dados, 

utilizá-los como base para a produção de tijolos, meio-fios, pavimentos, tubos para 

esgoto para calçamento, e para pisos e calçamentos, cujas amostras da produção 

aparecem na Figura 20. Nestes casos, o produto final da reciclagem agrega maior 

valor de comercialização, tendo também um espectro maior de utilização na própria 

indústria da construção civil. Tais iniciativas valorizam cada vez mais o produto 

reciclado, obtendo lugar no mercado consumidor, promovendo não somente redução 

nos custos de construção, mas, principalmente, contribuindo para a melhor 

preservação do meio ambiente, seguindo, assim, uma política recomendada de 

sustentabilidade (SOBRAL, 2012). 

 

 

Figura 20: Alguns sub-produtos dos agregados reciclados 

Fonte: Maqbrit (2016). 

 

Entretanto, ainda se faz pouco uso dos agregados reciclados em obras no 

Brasil, em virtude de muitos fatores como falta de conhecimento do material e custo 

de transporte em virtude de que as URRCD geralmente estão localizadas próximas 

aos grandes centros, entre outros.  

Como forma de incrementar o mercado de reciclagem brasileiro, ações 

governamentais são essenciais, por meio de formulação de metas políticas, como 

percentagens obrigatórias de reciclagem, implementação de legislação e sistema de 

fiscalização apropriado; intervenção nos preços, por meio das taxas ambientais para 

o poluidor e subsídios para o reciclador; elaboração de normas técnicas sobre 

atividades produtoras e recicladoras e implementação de um sistema de controle de 

qualidade sobre as atividades recicladoras (CUNHA, 2007).  
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APÊNDICE 3 

 

Questionário de avaliação das atividades das usinas de reciclagem de RCD 

 

1. Sumário executivo 

Histórico do projeto: 

a. Patrocinador(es) do projeto: 

 

b. História do projeto: 

   

Custo inicial de implementação: 

 CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO 

1. Localização 

a. A área possui: 
  

i. Dimensões de: 
 

ii. Área Total de:     
 

iii. Área ocupada de:     
 

iv. Área livre de:     
 

v. Coordenadas geográficas:       
 

b. Quais fatores levaram a escolha deste terreno para implantação da usina? 
 

 

 

 

2. Área de operação 
a. Local de armazenagem dos produtos gerados 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS 

Questionário de Pesquisa 

Avaliação das atividades de Produção das URCD 

MARINGÁ - PR 

O objetivo deste questionário é propiciar o levantamento quantitativo de dados para proposição das 

diretrizes de produção do agregado reciclado na Cidade de Maringá. A utilização dos dados é para uso 

exclusivo no meio acadêmico. 
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i. Possui área de armazenagem da produção por 

granulometria. Sim  Não 

   Área total de armazenagem (m²)   

 

ii. Possui área de armazenagem para a produção (sem separação por 

tamanho) Sim Não 

Área total de armazenagem (m²)     

 

iii. Não possui área de armazenagem.  Por quê?   

b. A área de armazenagem apresenta-se como: 
 

i. Adequada. Inadequada 
 

Por quê? 

 

c. Local de armazenagem para resíduos não recicláveis na usina 
 

i. Possui área para armazenagem de resíduos de outras Classes  
 

Sim Não Adequada Inadequada 

 

Área Total para armazenagem dos resíduos (m ²)     

 Qual destino dos resíduos armazenados? 

 

CONDIÇÕES DE PROJETO 

5. Equipamentos/Processamento 
a. Triagem 

i.     Os RCC são dispostos em área de triagem separados por tipo de 
obra que o originou 

ii. Os RCC são dispostos juntos, independente da origem 

b. Separação 
i. Possui pré-beneficiamento (peneiramento) 

 

Sim Não Adequado Inadequado 
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ii. Possui triagem manual 
 

Sim Não Adequado Inadequado 
 

Obs.: 
 

iii. Possui triagem mecânica 
 

Sim Não Adequado Inadequado 
 

Obs.: 
 

iv. Possui triagem magnética 
 

Sim Não Adequado Inadequado 
 

Obs.: 
 

v. Possui sistema de Lavagem do produto 
 

Sim Não Adequado Inadequado 
 

Obs.: 
 

vi. Possui equipamento dosador de agregados para mistura 

proporcionada  

Sim Não Adequado Inadequado 

Obs.: 

c. Tipo de Beneficiamento 
 

i.   Possui equipamento móvel Sim  Não  

ii.   Possui equipamento fixo Sim  Não  

iii.   Possui equipamento fixo e móvel Sim  Não  
 

d. Tipo de Equipamento de Redução 
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Obs.:      

 

e. Quais fatores determinaram a escolha dos equipamentos de 
beneficiamento da usina? 

 

6. Equipamentos de segurança 
 

a. Proteção Individual 
 

i. Possui equipamentos de proteção coletiva 
 

ii. Possui equipamentos de proteção individual 

iii. Possui sinalização de segurança 
 

B. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

7. Recursos Humanos 
 

a. Quantos postos de trabalho existem na usina Quant. 
 

b. Foi realizado treinamento da equipe de trabalho 
 

Sim Não Adequado Inadequado 

 

 

 

 

16. Qual/Quais destes funcionários a empresa possui?  
a. Gerente Administrativo (     )  
b. Auxilia de Produção (     )  
c. Operador de Britagem (     )  
d. Operador de Pá Carregadeira / Retroescavadeira (     )  
e. Motorista de Caminhão (     )  
f. Controlador de Pátio (     )  
g. Mecânico (     )  
h. Auxiliar de Escritório (     )  

i. Vigias (     ) 

i. Coordenador (     ) 

i. Fiscal de pátio (     ) 

i. Agente de limpeza (separação e triagem) (     ) 

i. Serviços gerais/limpeza (     ) 
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c. Qual período de operação da usina 
 

i.    Horas/dia 
d. Quantidade de toneladas recebidas por dia: 

e. Quantidade de toneladas processadas por dia: 

f. Porcentagem dos resíduos reciclados que se tornam produtos agregados: 

g. Destinação dos materiais não reciclados: 

h. Tempo que os produtos ficam armazenados até o momento de serem 

enviados à esteira: 

i. Tempo de duração do processo de reciclagem (entre entrar na máquina e 

sair na esteira): 

j. Tempo que o produto reciclado fica armazenado até ser enviado para a 

produção do agregado. 
 

8. Recebimento 
a. Origem da matéria prima 

i. A matéria prima possui CTR 41 Sim Não 

ii. A matéria prima é vistoriada ainda no veículo de transporte Sim Não 

iii. A matéria prima tem origem42 identificada Sim Não 
 

b. Volume diário 
 

i. Como é feita a identificação do volume de RCC entregue na usina? 

 

ii. Qual o volume médio diário de RCC recebido na usina? 

 

c. Controle de contaminantes (presença de madeira, metais, plástico, papelão) 
 

i. Os RCC são declarados contaminados pelos funcionários da usina 
 

ii. Os RCC são declarados contaminados pelo 

transportador do RCC Obs.: 

 

d. Existem condições de não aceitação dos RCC: _____________________ 
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41 Controle de Transporte de Resíduos (CTR): Documento emitido pelo transportador de resíduos, que fornece 

informações sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, conforme diretrizes contidas no 

anexo A.(ABNT, 2004b) 

42 Com relação a Construções Novas; Reformas e Ampliações; Demolições, Movimentação de terra 
entre outros 

 

9. Produto Gerado 
 

a. Produção diária        (t/h) (m³)   Tipo                  (mm) (pol.)   

 Preço de venda _____________ 
 

b. Produção diária         (t/h) (m³)  Tipo   _______(mm) (pol.)   

Preço de venda _____________ 

 

c. Produção diária                 (t/h) (m³)  Tipo                   (mm) (pol.)   

 Preço de venda _____________ 

 

d. Produção diária          (t/h) (m³)  Tipo                  (mm) (pol.)    

Preço de venda ________________ 

 

e. Produção diária           (t/h) (m³)  Tipo                  (mm) (pol.) .)    

Preço de venda _____________ 

 

f. Produção diária                    (t/h) (m³)  Tipo                    (mm) (pol.)   

 Preço de venda ____________ 

 

i. Terminologia utilizada para o produto  das usinas na hora da 
comercialização 

 

 

 

 

g. Controle de qualidade 

i.  Possui controle de qualidade do produto. Anotar na tabela 
os ensaios realizados. 

 
 

i. Consumo de energia elétrica para produção do agregado 
 

I. Consumo mensal em kW/h  x  produção mensal     
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II. Média Trimestral em kW/h  x  produção média trimestral   
III. Média Semestral em kW/h  x  produção média semestral    
IV. Consumo anual em kW/h  x  produção média anual     

 

j. Percentual de produtos recebidos que não são reciclados: 

ii. Capacidade máxima da área de armazenagem 
  m³ 

 

iii. Volume comercializado diário/mensal  m³ 
 

h. Acondicionamento para transporte 
 

i. Consumidor.  O produto é destinado a: 
 

i. Comercializado com revendedores de materiais de construção 
 

ii. Comercializado com pessoa física na própria usina 
 

iii. Utilizado pela administração municipal 
 

iv. Comercializado com pessoa jurídica na própria usina 
 

v. Outros. 
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APÊNDICE 4 

 

Tela de input do Aplicativo Web $V€ 

 

 

 

 

Figura 21: Tela de input do Aplicativo Web $V€ 

Fonte: $V€ (2017). 

 


