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Resumo 
No presente Trabalho buscou-se na região do Alto Vale do Itajaí, analisar um projeto que 
apresentasse algo de diferente e inovador, trazendo novas expectativas a quem mora nesta 
terra ou quem  a ela  visita. Utilizando-se do ferramental da engenharia econômica para 
verificar sua efetiva viabilidade   dentro dos números e metas traçadas para  o projeto sair 
do papel. Os métodos utilizados para a consecução das análises são os seguintes: o Método 
do VPL, a montagem da TMA,  a TIR, a  análise pelo Payback, o Índice de Lucratividade e o 
de Rentabilidade. Foram elaborados três cenários distintos, onde cada um deles contempla a 
viagem de trem com um preço de passagem diferente. O primeiro cenário aborda um preço 
mínimo de passagem que demarca o patamar mais baixo de preço que o investidor pode 
trabalhar sem prejuízo ao projeto. Já o segundo cenário contempla um preço de passagem 
onde o investidor pode trabalhar com uma “certa folga”, caso houver algum contratempo na 
economia ou as quantidades previstas de turistas não atingirem o desejado. E o terceiro 
cenário traz uma perspectiva otimista ao investidor, onde o preço da passagem traz retornos 
bem consistentes em todo o projeto 
Palavras-chave: análise de viabilidade; valor presente líquido;  retorno dos investimentos; 
taxa de retorno. 
 
 
1 Introdução 

Em meio a uma nova expectativa na retomada do crescimento econômico no país, o 
Vale do Itajaí  também se prepara para firmar seu lugar no mercado, em especial no campo do 
turismo, que é pouco explorado em nossa região e que agora parece despertar  para  o grande 
filão que este segmento representa, ainda mais que o nosso vale está cercado de belas 
paisagens em toda a sua extensão. 

Através de um enfoque financeiro se  abordará e avaliará dados sobre o audacioso 
Projeto Tremtur, que busca reativar a malha ferroviária em nossa região, num trecho de 
aproximadamente vinte e oito quilômetros que compreende os municípios de Rio do Sul, 
Lontras, Ibirama e Apiúna no Estado de Santa Catarina. 

Os métodos a serem utilizados são os já tradicionais no campo das finanças, porém 
bastante eficientes para demonstrar ao investidor as possibilidades e os parâmetros que ele 
pode trabalhar para obter uma melhor rentabilidade de seu projeto.  

 A pesquisa bibliográfica é parte fundamental para a elaboração do projeto, mas terá  
também fontes documentais do Projeto Tremtur, Associações, contratos , licitações, relatórios 
e outras informações que se julgarem necessárias. 

 A escolha da análise financeira do empreendimento (há também outras e relevantes 
análises, como por exemplo, a ambiental, porém não estão no foco deste trabalho) é um 
importante passo rumo a sua concretização , pois é baseado no minucioso estudo e 
detalhamento dessas informações que os  tomadores de decisão e os órgãos que financiarão o 
projeto darão seu parecer positivo ou não à consecução das obras. 
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2 Conceitos  e  princípios 
Em nosso dia-a-dia é comum nos deparar com situações de decisão, seja a roupa a ser 

usada, se é a hora de trocar de carro se vamos ao supermercado ou deixamos para o outro dia 
e assim por diante. Na rotina econômico-financeira da empresa também se depara com essa 
situação, sendo porém que normalmente aqui ela lida com valores de maior vulto e as 
alternativas envolvem estudos econômicos 

A engenharia econômica  objetiva a análise econômica de decisões sobre 
investimentos. E tem aplicações bastante amplas pois os investimentos poderão  tanto ser de 
empresas, como de particulares  ou de entidades governamentais. 

Ao instalar uma nova fábrica, alugar uma máquina  ou fazer grandes obras, isto é, ao 
fazer um novo investimento, a empresa deve fazer a análise da viabilidade do mesmo.   

Segundo Casarotto Filho, (2000, p. 104), num primeiro momento , são considerados os 
aspectos econômicos do investimento e pergunta-se se ele é rentável. Aplicando corretamente 
os critérios econômicos sabe-se quais os investimentos que rendem mais, ou seja, como 
aplicar o dinheiro de  maneira a obter o maior retorno. 

Além do mais, ao se elaborar a análise econômica e financeira, somente são 
considerados os fatores conversíveis em dinheiro. Um investimento pode ter   repercussões  
que não sejam ponderáveis, tais como manter certo nível de emprego ou conseguir a boa 
vontade de um cliente ou fornecedor. Estes critérios imponderáveis são, em geral, analisados 
pela alta administração da empresa. 

Segundo Casarotto Filho (2000, p. 105), a decisão da implantação de um projeto deve, 
pois, considerar: 

“a -) critérios econômicos: rentabilidade do investimento; 
  b -) critérios financeiros: disponibilidade de recursos; 
  c -) critérios imponderáveis: fatores não conversíveis em dinheiro.” 
Vê-se, portanto, que a análise econômico-financeira pode não ser suficiente na toma 

da de decisões. Para análise global do investimento, pode ser necessário considerar fatores 
não quantificáveis como restrições ou os próprios objetivos e políticas gerais da empresa, 
através de regras de decisão explícitas ou intuitivas. 

Uma vez estruturado o projeto de um investimento, é feito a análise de viabilidade 
econômica. Um projeto consiste num conjunto de informações de natureza quantitativa e 
qualitativa que permite estimar um cenário com base em uma alternativa escolhida. 

Não existe um padrão rigoroso da estrutura desse projeto, onde no próprio manual de 
normas e instruções de apresentação de projetos do BNDES é mencionado: “Não  se pretende 
definir formulários para serem diretamente preenchidos[...].” mas basicamente deve conter as 
informações necessárias para sua compreensão, como: mercado, localização, processo de 
produção, aspectos técnicos, administrativos e legais, meio ambiente, fontes de recursos, etc.  
 
2.1 Investimento inicial 

O valor do desembolso inicial refere-se ao volume comprometido de capital (saída de 
caixa)  direcionado a geração de resultados operacionais futuros. Neste ítem são incluídos 
todos os dispêndios de capital, que tem como característica  serem não repetitivos, destinados 
a produzir benefícios econômicos futuros, tais como incrementos de receitas ou deduções de 
custos e despesas. 

De forma ilustrativa, podem-se enquadrar como investimento de capital todas as 
aquisições de bens permanentes, tais como prédios, terrenos, máquinas e equipamentos, entre 
outros.. Esses itens são avaliados por seus respectivos preços de compra acrescidos de todos 
os gastos necessários para serem colocados em funcionamento (fretes, seguros, despesas de 
instalações, etc) e outras despesas de natureza intangível (pesquisas, treinamentos, etc.)  
eventualmente demandadas no projeto. (ASSAF NETO, 2003, p. 286) 
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2.2 Análise de investimentos para situações ponderáveis ou quantitativas 

Na análise de projetos, é necessária a definição prévia de alguns parâmetros mínimos 
de  comparabilidade, como  por exemplo, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), o Período 
Mínimo de Atratividade e etc. 

Entende-se por  TMA  a taxa mínima a ser alcançada em determinado projeto, caso 
contrário o mesmo deve ser  rejeitado. É também a taxa utilizada para descontar os fluxos de 
caixa quando se usa o Método do Valor Presente Líquido (VPL) e o parâmetro de comparação 
para  a Taxa Interna de Retorno (TIR) . Trata-se então de um rendimento mínimo de uma 
segunda melhor alternativa do mercado. (KASSAI, 1999, p. 58) 

O rendimento das cadernetas de poupança pode, em diversas situações, ser 
considerado como um parâmetro mínimo sobre o qual deve ser acrescido o risco da 
alternativa da TMA que pode ser adotado pelas pessoas físicas, “[...] onde para as pessoas 
jurídicas ou para investimentos de grande monta, a determinação da TMA é mais 
complexa.”(KASSAI, 1999, p. 58) 

“Nesses casos, deve-se levar em consideração não apenas taxas de remuneração de 
capital, como CDBs ou custo médio de captação, mas também uma taxa para remunerar o 
risco envolvido[...]” (KASSAI, 1999, p. 58) 

O Período Mínimo de Atratividade é o prazo mínimo ou ideal para que o projeto tenha 
retornado seu investimento, onde para exemplificar , podemos utilizar como ferramenta o 
Payback, que apura o período de recuperação do investimento. Mesmo com essa medida, 
admite-se que não é tarefa fácil obter prazos ideais para servir de parâmetros de comparação. 
 
2.3 Métodos para análise de investimentos 
Para procurar facilitar o entendimento, aborda-se três métodos básicos clássicos para a análise 
de investimentos, que são os seguintes: 
 
2.3.1  Método do Valor Presente Líquido (VPL)  

Escolhe-se a alternativa que apresentar o melhor valor presente líquido, mas vale 
ressaltar que se o VPL mesmo que seja igual a zero o projeto ainda se mostra viável, pois 
além de pagar os valores investidos, proporcionou um lucro exatamente igual ao mínimo 
exigido, ou seja a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), que é a taxa utilizada para descontar 
o fluxo (trazer ao valor presente). 

O valor presente líquido  (VPL) ou Net present value (NPV) é um dos instrumentos 
sofisticados mais utilizados para se avaliar propostas de investimentos de capital. Reflete a 
riqueza em valores monetários do investimento medida pela diferença entre o valor presente 
das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa, a uma determinada taxa de 
desconto. Para a análise, é considerado atraente todo investimento que apresente VPL maior 
ou igual a zero. (KASSAI, 1999, p. 62) 

Esse conceito é extremamente útil nos cálculos que envolvem operações com valores 
em moeda de poder aquisitivo diferente e tem uma  afinidade muito grande com o princípio 
contábil do denominador comum monetário. Não podemos somar valores que não estejam em 
uma mesma moeda; se isso ocorrer, os valores deverão, antes, ser ajustados a valor presente. 

No caso de os projetos serem isolados, ou seja, sem repetições, calculam-se 
diretamente os valores presentes líquidos, pois se considera que, na diferença entre as vidas, 
os recursos estejam aplicados a  TMA. Mas, se os projetos tiverem vidas diferentes e puderem 
ser renovados nas mesmas condições atuais, deverá ser considerado como horizonte de 
planejamento o mínimo múltiplo comum da duração dos mesmos. Em outras palavras, deve-
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se supor que os projetos sejam repetidos até que se chegue a um horizonte de planejamento 
comum. 

O VPL é um dos melhores métodos e o principal indicado como ferramenta para 
analisar projetos de investimentos, não apenas porque trabalha com fluxo de caixa descontado 
e pela sua consistência matemática, mas também porque o seu resultado é em espécie, 
revelando a riqueza absoluta do investimento. (KASSAI, 1999, p. 65) 
 
2.3.2  Método do Valor Anual Uniforme Equivalente ( VAUE ) 

Consiste em achar a série uniforme anual equivalente ao fluxo de caixa dos 
investimentos à Taxa Mínima de Atratividade (TMA), ou seja, acha-se a série uniforme 
equivalente a todos os custos e receitas para cada projeto utilizando-se a TMA. O melhor 
projeto é aquele que tiver o maior saldo positivo. 

Para calculá-lo, é necessário trazer os fluxos para o valor presente utilizando a TMA 
como índice comum  tanto aos fluxos positivos quanto aos negativos. Quando  estiverem  na  
mesma base (valor presente) redistribuí-los novamente dentro do fluxo, primeiramente os 
positivos, e após, os negativos, sendo que o valor  uniforme da prestação será a diferença 
entre o fluxo positivo menos o negativo.(CASAROTTO  FILHO, 2000,  p. 106) 
 
2.3.3 Método da  Taxa Interna de Retorno  (TIR)  e TIR Modificada  (TIRM) 

A idéia básica da TIR é a de que se procura calcular um único número que sintetize os 
méritos de um projeto. Esse número não depende da taxa de juros vigente no mercado de 
capitais. É por isso que é chamada de taxa interna de retorno; o número calculado é interno ou 
intrínseco ao projeto, e não depende de qualquer outra coisa  além dos fluxos de caixa do 
projeto. Ela pode ser calculada tanto por tentativa e erro como por calculadoras financeiras. 

Trata-se de uma das formas  para se avaliar propostas de investimentos de capital. Ela 
representa a taxa de desconto que se iguala, num único momento, os fluxos de entrada com os 
de saída de caixa. “[...] em outras palavras, é a taxa que produz um VPL igual a zero, e onde é 
considerado economicamente atraente todo investimento que apresente a TIR maior ou igual a 
TMA.”(KASSAI, 1999, p. 66) 

Quando a TIR  for igual a TMA, quer dizer que o mínimo esperado foi atingido, 
porém  quando for excedente, esse número não tem significado na análise de investimento, ele 
apenas evidencia a viabilidade do projeto,  onde trata-se de um indicativo de riqueza que está 
sendo agregado.    

A nova proposta para ser atrativa, deve render no mínimo, a taxa de juros equivalente  
à  rentabilidade das aplicações correntes e de pouco risco, onde para pessoas físicas a taxa 
compara-se à rentabilidade da caderneta de poupança  e para pessoas jurídicas,  os títulos 
bancários como os CDB’s. 

Outra ponderação  trata do comparativo entre o método VPL  e a TIR, onde do ponto 
de vista teórico, o VPL é  a melhor técnica para a análise de orçamento de capital. Esta 
superioridade deve-se a vários fatores. O mais importante é que seu uso supõe, 
implicitamente, que todas as entradas de caixa intermediárias geradas pelo investimento sejam 
reinvestidas ao custo de capital da empresa. 

“O uso da TIR supõe um  reinvestimento  a uma  taxa freqüentemente elevada, dada 
pela TIR, já que o custo de capital tende a ser uma estimativa  razoável da taxa à qual poderia 
reinvestir hoje suas entradas de caixa intermediárias[...]” (KASSAI,1999, p.  68). 

Embora a TIR tenha opositores ferrenhos como Ross, ela é comumente utilizada por 
administradores como ferramenta de decisão.  Essa preferência é atribuída a aceitação, por 
parte dos empresários, de taxas de retorno, ao invés de valores monetários.   

Segundo Gitman (1997, p. 340), “uma vez que taxas de juros, medidas de 
lucratividade e outras são, em geral, expressas como taxas anuais de retorno, o uso da TIR faz 
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sentido para os responsáveis pelas decisões nas empresas. Eles tendem a achar o VPL mais 
difícil de usar porque este não mede, na realidade, os benefícios em relação ao montante 
investido.” 
  
2.3.4   O payback 

O Payback é o período de recuperação de um investimento e consiste na identificação 
do prazo em que o montante do dispêndio de capital efetuado seja recuperado por meio de 
fluxos  líquidos de caixa gerados pelo investimento. É o período em que os valores dos 
investimentos (fluxos negativos)  se anulam  com os respectivos valores de caixa (fluxos 
positivos). (KASSAI, 1999, p. 84) 

No  Payback original não se considera o valor do dinheiro no tempo, pois não se 
baseia em valores descontados e ainda convive com duas outras deficiências: 

Não leva em consideração a magnitude dos fluxos de caixa e sua distribuição nos 
períodos que antecedem ao período de Payback 
 
2.3.4.1  PayBack Descontado 

Este método surgiu devido à críticas ao método original de Payback, de não considerar 
o valor do dinheiro no tempo. Ele usa  a TMA do projeto para descontar os valores e traze-los 
ao período zero, verificando assim o novo  prazo de recuperação de capital. 

“[...] Mesmo atribuindo valor ao dinheiro no tempo, ainda apresenta algumas falhas, 
como por exemplo, não avalia o fluxo que ocorre após o período de recuperação.”    
(KASSAI, 1999, p 87) 
 
2.4  O índice de lucratividade e a taxa de rentabilidade 

Uma outra opção para servir de indicador  para aceitação ou rejeição de projetos é o 
índice de lucratividade (IL). É medido por meio da relação entre o valor presente dos fluxos 
de caixa positivos (entrada)  e o valor presente dos fluxos de caixa negativos (saídas) , onde se 
usa como taxa de desconto a taxa de atratividade do projeto, a  (TMA) . Esse índice indica o 
retorno apurado para cada R$ 1,00 investido, em moeda atualizada pela taxa de atratividade, 
onde é considerado atrativo todo investimento que obtiver IL maior ou igual a R$ 1,00. 

Já a taxa de rentabilidade (TR %) de um investimento reflete o retorno desse 
investimento em termos  de porcentagem. É determinado a partir do índice de lucratividade 
(IL) menos 1. 

 
2.5  Risco, retorno e incerteza 

 Segundo Gitman (1997, p. 231),  “ risco é a possibilidade de perda ou, mais 
formalmente, refere-se a variabilidade dos retornos. O retorno é a mudança de valor mais 
qualquer distribuição em caixa expressa como uma porcentagem do valor inicial.” 

 Os três comportamentos básicos  de preferência com relação ao risco são: indiferença 
ao risco, aversão ao risco e tendência ao risco. 

A maioria dos  tomadores de decisão é aversa ao risco porque eles requerem retornos 
esperados mais altos, como compensação por assumir maiores riscos. 

Para a descrição do risco, seus conceitos  e sua relação com o tempo temos a seguinte 
definição: 

O risco de um único ativo  é medido da mesma maneira  que o risco de uma carteira, 
ou coleção de ativos. A análise de sensibilidade é uma abordagem comportamental que pode 
ser usada para se obter uma percepção do risco. Medidas mais quantitativas de risco incluem 
probabilidades, distribuição de probabilidade, desvio padrão e o coeficiente de variação. O 
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risco é uma função crescente do tempo porque a variabilidade dos retornos tende a aumentar 
com a passagem do tempo. (GITMAN, 1997, p. 231) 

O risco existe quando se conhece a distribuição de probabilidade dos dados de entrada, 
sendo possível uma análise sob condições de risco, utilizando-se modelos probabilísticos, e 
quando nada ou pouco se conhece sobre dados de entrada, a análise acontece sob condições 
de incerteza. Segundo Assaf Neto, (2003, p. 201),  “o risco tem o seu conceito voltado para o 
futuro, revelando uma possibilidade de perda para o investidor”. 

Passando para a quantificação do risco podemos abordar a seguinte definição: 
O risco é, na maioria das vezes, representado pela medida estatística do desvio padrão, 

ou variância, indicando-se o valor médio esperado e representativo do comportamento 
observado. Assim, ao se tomarem decisões de investimentos com base num resultado médio 
esperado, o desvio-padrão  passa a revelar o risco da operação, ou seja, a dispersão das 
variáveis (resultados) em relação a média. (ASSAF NETO, 2003, p.201). 

Ainda citando Assaf Neto (2003, p. 204),  “o conceito básico de probabilidade refere-
se à possibilidade  (ou chance) expressa normalmente em porcentagem, de ocorrer 
determinado evento.” 

Na prática, as decisões financeiras não são tomadas em ambiente de total certeza em 
relação aos seus resultados. Em verdade por estarem estas decisões fundamentalmente 
voltadas para o futuro, é imprescindível que se introduza a variável incerteza como um dos 
mais significativos aspectos do estudo das finanças. 

Segundo Kassai (1999, p. 100), em última análise risco é uma incerteza  que pose ser 
medida, ao contrário,  incerteza é um risco que não pode ser avaliado. O objetivo do 
empreendedor, é porém  fazer com que as incertezas se transformem em riscos e estes, por sua 
vez, em certezas. 

Para amenizar  o impacto dos riscos na avaliação dos investimentos, algumas medidas  
podem ser utilizadas, tais como:  o uso de avaliações quantitativas;  estimativas mais 
cuidadosas (prudentes);  fazer a projeção esperada, além de uma pessimista e outra otimista, 
além de se utilizarem também métodos qualitativos, tais como: pesquisa de mercado, técnica 
Delphi, etc. 

Para Kassai (1999, p. 105), “no uso da avaliação quantitativa, algumas ferramentas 
estatísticas podem fornecer bons subsídios para  a análise do nosso investimento, sendo elas a 
probabilidade, desvio-padrão, coeficiente de variação, curva de indiferença e etc”. 
 
3 A empresa - Histórico 

Nome:  Fundação da Estrada de Ferro do Vale do Itajaí – TREMTUR. 
Fundada: 26 de abril de 1999. 
Objetivo: revitalização de trecho de aprox. 28 km da EFSC para fins turísticos. 
Principais Instituidores: FCRS, H.Bremer & Filhos Ltda, Germano Emilio Purnhagen, 

Laboratórios Guemballa, EAFSC, Joanna Pellizetti, além da colaboração de mais de 40 
empresas que fornecem matéria-prima e mão de obra.  

Convênios e assessoria: AEAVI/CREA, AMAVI. 
Sede: Estação Ferroviária  de Matador, Bela Aliança, Rio do Sul/SC 
Presidente: Germano Emilio Purnhagen 
 

4 Metodologia 
A elaboração deste trabalho científico tem como tema central a Análise de 

Investimento do Projeto Tremtur que compreende os municípios de Rio do Sul, Lontras, 
Ibirama e Apiúna no Estado de Santa Catarina num trajeto a ser reativado de 
aproximadamente vinte e oito quilômetros. 
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Como primeiro passo embasaremos o trabalho utilizando a pesquisa bibliográfica, que 
irá nos auxiliar com o fornecimento de informações de cunho teórico para explicar as 
ferramentas da engenharia econômica que serão utilizadas para estabelecer a relação entre as 
variáveis do projeto e como cada uma delas afeta o desempenho financeiro do mesmo. 

“A pesquisa bibliográfica tem finalidade o conhecimento das diferentes formas de 
contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”.  
(OLIVEIRA, 1997, p. 119) 

A pesquisa  a respeito do tema  será qualitativa e suas fontes serão também 
documentais, visto que além do embasamento teórico que envolvem as variáveis financeiras, 
serão buscados informações importantes no Projeto Tremtur,  Associações,  Fundações, sites 
da internet como o do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, etc. A pesquisa 
documental surge com bastante evidência na elaboração da parte prática do trabalho. 

Será estabelecido três níveis para estas variáveis, partindo do mínimo necessário à 
viabilidade do projeto até o nível considerado consistente  de fluxos na ótica do investidor. 

Para a determinação desses níveis será utilizado como instrumentos  da engenharia 
econômica os seguintes métodos: o do Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de 
Retorno (TIR), a análise pelo Payback, Índice de Lucratividade e Rentabilidade. Será montada 
também para  auxiliar nos cálculos a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), visto que é uma 
variável necessária para que as outras ferramentas possam ser utilizadas. 

A estatística também contribui para a elaboração deste, fornecendo alguns subsídios 
para  a montagem da TMA, onde foi baseado nos conceitos de probabilidade, desvio-padrão e 
variância que ela tomou os contornos finais. 

Todo o resultado dos experimentos está descrito na forma de fluxos de caixa e tabelas 
com os respectivos valores alcançados. 
 
5 Análise dos dados 
 
5.1  A sustentabilidade do projeto 

O empreendimento tem como sua principal atividade a exploração comercial com a 
prestação de serviços de transporte ferroviário, ou seja, a promoção de passeios turísticos no 
percurso. Nas estações haverá comercialização de produtos artesanais e ou industrializados da 
região, bem como serviço de lanches, bares e restaurantes. 

A composição da receita será direta com a venda de passeios e indireta através das 
parcerias integradas, como comissão de vendas de bens e serviços. 

È importante salientar que em todas as simulações , a principal fonte de receita é 
proveniente de passeios turísticos, ou seja, decorrente da atividade principal do 
empreendimento, que pode ser denominada receita  direta. As receitas oriundas das parcerias 
também denominadas de receitas indiretas são importantes, pois além de cobrir os custos 
fixos caracterizam um elo de esforço comum. 

Baseado em dados fornecidos pela SANTUR (Santa Catarina Turismo), foi projetado 
uma estimativa  de visitação para os primeiros dez anos de funcionamento do 
empreendimento. 

Um dos principais atrativos para  que o turista procure nosso estado são as praias, 
situadas a  150 Km de nossa região., e isso se mostra como importante dado para orientar 
nichos de mercado turísticos.  
 
5.2  As estimativas das receitas. 

Para o atingir as metas, é necessário que o projeto tenha estrutura  para absorver  o 
fluxo esperado de turistas a cada ano. O empreendimento já conta com uma locomotiva a 
vapor Baldwin 232  fabricada em 1921 e seis vagões com capacidade de 50 pessoas/vagão. 
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Fazendo  quatro viagens por finais de semana, as metas do primeiro ano poderão ser 
atingidas com o maquinário existente. Neste cálculo não estão computados os feriados e as 
excursões fechadas com agências de turismo durante outras datas. 

O custo unitário para o turista em cada passeio,  surge  com três opções de preço, onde 
a primeira opção sugere um preço mínimo necessário à viabilidade do projeto. Já a segunda 
busca trabalhar acima do preço mínimo, não ficando tão vulnerável em casos de oscilações da 
economia e do fluxo de turistas, e a terceira opção  contempla um retorno mais atraente na 
ótica do investidor, visto que apresenta retornos mais consistentes ao longo do fluxo. Esses 
valores aparecem  no trabalho  como  receitas diretas, sendo que para defini-los utilizou-se as 
ferramentas de análise de investimentos descritos anteriormente na parte teórica do  trabalho. 
As opções utilizadas são as seguintes: 

Primeira opção de preço da passagem: R$ 19,18410036 
Segunda opção de preço da passagem: R$ 25,00. 
Terceira opção de preço de passagem: R$ 30,00. 

 
 TABELA 1 -  Atualização das receitas indiretas 

Estabelecimento Valor médio 
gasto por  turista 

% de comissão pago a 
TREMTUR 

Valor em R$ da 
comissão 

Restaurantes/Lanchon 26,32 10 2,63 
Lojas 19,74 20 3,95 
Hotéis 52,65 10 4,00 
Total das receitas 
indiretas por turista   

11,85 
 

     Fonte: Tremtur/2006 

 
5.3  O mérito do projeto 

Vale ressaltar que a análise aqui elaborada é de cunho financeiro, e as ferramentas  
utilizadas  estimam numericamente o projeto, usando a ótica  empresarial  do empreendedor 
como parâmetro. 

Para a consecução final do projeto, serão verificadas outras análises,  entre elas a de 
impactos ambientais, sociais e outras imponderáveis mais, que já fazem parte de um mérito 
econômico, utilizando não só a ótica do investidor, mas de uma gama maior da sociedade,  
ficando essas análises por conta dos tomadores de decisão do projeto. 

Neste trabalho será  avaliado apenas o mérito financeiro, não por julgá-lo melhor que 
os outros, mas que com certeza uma análise financeira bem formulada é sinônimo de uma 
vida saudável e longa ao projeto.  
Os dados atualizados pelo INPC passam a apresentar para efeitos  de cálculo financeiro os 
seguintes valores: 
 
     TABELA 2 – Atualização dos dados gerais  

DESCRIÇÃO VALORES ( EM R$ )
Obras e engenharia 10.517.198,00
Máquinas e equipamentos 539.601,00
Imóveis 329.025,00
Elaboração de projetos 105.288,00
Fiscalização e execuções 39,483,00
TOTAL 11.530.595,00

     FONTE: Tremtur (2006) 
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      TABELA 3 - Detalhamento dos Custos 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS VALORES  ( EM R$ )
FIXOS 194.184,00
- Pessoal e encargos sociais 88.947,00
- Depreciação 53.960,00
- Comunicação 3.238,00
- Energia elétrica 2.239,00
- Aluguel 3.948,00
- Manutenção 10.266,00
- Administrativas 31.586,00
VARIÁVEIS 206.907,16
- Publicidade e comissão sobre vendas 163.160,16
- Combustível e lubrificante 12.161,00
- Seguros de passageiros 25.269,00
- Impressos 6.317,00
TOTAL 401.091,16

     FONTE: Tremtur (2006) 

 
5.4 A montagem da taxa mínima de atratividade (tma) 

A taxa mínima de atratividade,  ou TMA, como é usualmente chamada no mundo das 
finanças,  é uma peça fundamental para que levemos adiante nossa intenção de proceder a 
análise quantitativa de nosso projeto. 

Ela foi constituída de dois elementos principais, sendo o primeiro a taxa que o 
mercado paga caso o investidor não queira correr riscos com o investimento em projetos e 
opte em  deixar o dinheiro aplicado, sendo esta aplicação  a mais cômoda e a que menos 
oferece riscos aos investidor. 

 O segundo elemento que forma a TMA é uma taxa de risco que o mesmo investidor 
cobra,  porque caso  ele opte em investir no projeto, ele irá querer uma garantia, ou uma taxa  
adicional à  aplicação  que o mercado lhe pagaria para deixar seu dinheiro rendendo numa 
carteira de baixo risco. 

No Projeto Tremtur, a TMA ganhou os seguintes contornos numéricos: 
Concluindo então, o resultado da TIR é  a aplicação de renda fixa menos IR, ou seja, 15,13% 
vezes a taxa de risco de 12,90%, totalizando 17,09%, onde para facilitar os cálculos do 
projeto, essa taxa foi arredondada para 17,10%. 
 
5.5  Cenário de projeção 1 
 

A partir desta parte do trabalho, onde já temos o valor do investimento inicial, os 
valores dispostos no fluxo de caixa e a TMA montada, passaremos a analisar o 
empreendimento através de três cenários prováveis. 

A variável que vai ser estudada  é  o preço da passagem, onde em cada cenário ela será 
modificada para se analisar os impactos que essa alteração causa no fluxo de caixa, e 
conseqüentemente em todo projeto.  

Estas alterações serão analisadas pelas ferramentas da engenharia econômica  já 
descritas neste trabalho, que são: o VPL, o VAUE,  a TIR e variações, o Payback e variações 
e o Índice de Lucratividade e de Rentabilidade.  

No cenário 1 projeta-se os valores considerando o preço da passagem em R$ 
19,18410036 e mais receitas indiretas de R$ 11,85 por turista. A taxa mínima de atratividade  
(TMA)  utilizada para o cálculo é de 17,10% aa. 

Para  o cenário 1 será apresentada todas as etapas  e fórmulas para se obterem os 
valores para as análises, onde esses valores se apresentam sob a forma de resultado nos 

 9



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

gabaritos de cada cenário ao final. Já para os cenários 2 e 3, como  os resultados são obtidos 
utilizando-se as mesmas fórmulas passamos direto para os gabaritos e análise. 
 
5.5.1 A variável  número de turistas para o cenário 1  

Esta variável também merece atenção, porque qualquer alteração nela, o fluxo de caixa 
do projeto também se altera, o que vamos determinar aqui é até que ponto isto pode acontecer  
sob a ótica do cenário 1, onde o preço da passagem cobrada ao turista é de R$ 19,18410036. 

Pois bem, como este cenário já contempla um preço mínimo  para a passagem de trem, 
sendo o suficiente para cobrir o empreendimento e remunerar os investidores, qualquer 
número de turistas abaixo das estimativas gerará prejuízos ao projeto. Um turista que seja, que 
falte para completar a estimativa,  fará o investimento trabalhar no vermelho. 

Portanto para este cenário não se admite trabalhar com o número de turistas abaixo das 
estimativas. 
 
5.5.2 Análise  geral do cenário 1 

Considerando este parâmetro para executar o projeto, cabe algumas ponderações. A 
primeira é que ele se mostra viável acima de tudo, onde seu  Valor Presente Líquido (VPL ) 
igual a zero demonstra que o mínimo exigido pelos investidores, ou seja, a Taxa Mínima de 
atratividade (TMA) foi atingida,   onde seu percentual de 17,10% aa. neste ponto se iguala a 
Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto. 

Porém, esta aplicação de valor a passagem de R$ 19,18410036  só é recomendada em 
última instância, em épocas de promoção e entre safra, devido a algumas análises mostrarem 
números não muito atraentes para o empreendimento, como é o caso da  Taxa Interna de 
Retorno Modificada (TIRM) que apresentou uma taxa de 14,27%aa. , abaixo do mínimo 
exigido de 17,10% aa. para o projeto. O Payback descontado e o  Payback Total mostram o 
retorno num horizonte de 10  anos e a  lucratividade do projeto mostra que para cada R$ 1,00 
investido  dará  o retorno do mesmo R$ 1,00 estabelecendo uma rentabilidade nula ao 
empreendimento. 

Outro dado verificado na análise, é que o cenário 1 não admite trabalhar com a 
variável número de turistas abaixo das estimativas pois isto acarretaria prejuízos ao projeto. 

 
5.6  Cenário de projeção 2 
Considerando que a passagem custe para o turista R$ 25,00 e que ele  deixe em receitas 
indiretas mais R$ 11,85.  
 
5.6.1 A variável  número de turistas para o cenário 2  

Esta variável, sob a ótica do cenário 2, onde o preço da passagem cobrada ao turista é 
de R$ 25,00, prevê uma certa “quebra’ no movimento de turistas durante  o tempo em que 
está sendo analisado o fluxo. 

Com este preço de passagem o empreendimento suporta uma queda de até  20,627% 
no número de turistas durante os dez anos  em que está sob análise,ou seja, mesmo que este 
cenário se concretize o empreendimento ainda se paga e também aos seus investidores. 

O fluxo de caixa desta hipótese está incluída nos anexos. 
 
5.6.2 Análise geral do cenário 2 
 

Analisando os valores descritos acima, podemos dizer que neste cenário os números se 
apresentam bem mais consistentes sob a ótica do investidor. 
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O Valor Presente Líquido ( VPL ) apresentou  um valor positivo de R$ 2.011.535,52, 
gerando assim um Valor Uniforme Equivalente ( VAUE ) no projeto de R$ 433.360,90  para 
cada um dos dez períodos. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR ) neste cenário é de 20,78%, já com um  percentual 
acima dos 17,10% estabelecidos  como  padrão mínimo de análise. Todos os Paybacks se 
situaram abaixo dos dez anos nos prazos de resgate do investimento, porém evidenciando uma 
disparidade muito grande para cada Payback analisado. 

O único valor que não atingiu o mínimo esperado foi a Taxa Interna de Retorno 
Modificada ( TIRM ) tendo seu percentual de 16,12%aa. abaixo da TMA proposta de 
17,10%aa. 

Já a lucratividade também se mostra  numa evolução, comparativamente ao cenário 1, 
onde aqui para cada  R$ 1,00 investido se tem um retorno de R$ 1,17 com uma  taxa de 
rentabilidade de 17,44%. 

Em caso de oscilação para baixo da variável quantidade de turistas, o projeto, 
trabalhando neste preço, suporta uma queda de 20.627% no movimento estimado de turistas. 
 
5.7  Cenário de Projeção 3 

  Considerando que a passagem custe para o turista R$ 30,00 e que ele  deixe em 
receitas indiretas mais R$ 11,85.  
 
5.7.1 A variável  número de turistas para o cenário 2  

Esta variável, sob a ótica do cenário 3, onde o preço da passagem cobrada ao turista é 
de R$ 30,00, prevê também uma “quebra’ no movimento de turistas durante  o tempo em que 
está sendo analisado o fluxo. 

Com este preço de passagem o empreendimento suporta uma queda de até  29,667% 
no número de turistas durante os dez anos  em que está sob análise,ou seja, mesmo que este 
cenário se concretize o empreendimento ainda se paga e também aos seus investidores. 

 
5.7.2 Análise geral do cenário 3 

Supondo que o turista se proponha a  pagar R$ 30,00 pelo passeio, os números 
passariam a mostrar uma perspectiva bem atraente para o investidor, onde todos os dados 
analisados pelas ferramentas mostraram valor maior que o esperado. 

O Valor Presente Líquido (VPL) acumulou uma riqueza de R$ 3.740.877,18 para o 
projeto, onde distribuído uniformemente através do fluxo apresenta um valor de R$ 
805.926,54 para cada ano da análise. 

O Payback  TIR, o mais otimista,  recupera o investimento em pouco mais de três anos 
e todos os outros também mostram uma recuperação boa para o investimento, apesar das 
disparidades entre si. 

A rentabilidade do projeto é de 32,44%, onde a lucratividade mostra que para cada R$ 
1,00, o empreendimento retorna R$ 1,32. 

Com a variável preço nesse patamar, o projeto suporta uma queda no movimento de 
turistas de até 29,667% sem incorrer em prejuízo ao projeto ou aos investidores. 
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5.8 Gabarito Geral 
     TABELA 4 – Gabarito geral 

MÉTODO UTILIZADO 
Valores Cenário 

1 
Valores Cenário 

2 
Valores Cenário 

3 
VPL    (R$) 0 2.011.535,22 3.740.877,18
VAUE (R$) 0 433.360,90 805.926,54
TIR      (%) 17,10 20,78 23,73
TIRM   (%) 14,27 16,12 17,52
Payback Original (anos) 5,47 5,90 4,48
"       Descontado (") 10 9,40 7,22
"       Total            (") 10 8,51 7,55
"        TIR             (") 4,38 3,67 3,25
"        TIRM         (") 5,19 4,64 4,29
Índice lucratividade (R$)  1 1,17 1,32
"       Rentabilidade  (%) 0 17,44 32,44
Queda no movimento(%) Não admite 20,627 29,667

     Fonte: Autores (2006) 

6 Considerações Finais 
Em suma, foi um trabalho válido, percebe-se a idéia da grandiosidade do projeto, e 

espera-se que  estes cálculos possam de alguma forma dar aos leitores uma pequena visão 
desse grande empreendimento que aos poucos está despontando em nosso horizonte, já que 
sua viabilidade econômica foi explorada e demonstrado seu potencial de geração de renda 
para a região. 
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