
 

 

 

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA PARA PROJETOS DE INVESTIMENTOS 
 

Sobre o curso: 
A compreensão do assunto envolve a elaboração e análise das principais demonstrações contábeis, 
como o Demonstrativo de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa, se torna indispensável 
para uma gestão financeira de excelência. 

A avaliação econômica e financeira é fundamental para que gestores e empresários entendam o que 
determinado projeto / empreendimento, ou o conjunto destes, gera ou pode gerar de retorno aos 
investimentos.  

Para potencializar as oportunidades de investimento, é necessário realizar a viabilidade da operação. 

Objetivos: 
✓ Expor os fundamentos e técnicas mais utilizadas no mercado relativo à análise de viabilidade 

econômica e financeira em projetos de investimento; 
✓  Estudar suas aplicações por parte das organizações, seus critérios e princípios; 
✓ Aplicar a metodologia para solução de problemas, focalizando o estudo como ferramenta 

primordial em tomadas de decisões que envolvem investimentos em projetos corporativos.  
 
Público-alvo:  
É recomendado à profissionais, que tenham o desejo de ampliar seus conhecimentos nas áreas de 
Economia e Finanças, e que buscam desenvolver habilidades adicionais no que se refere às principais 
metodologias utilizadas no mercado, para tomadas de decisões e criação de valor na aplicação de 
recursos em projetos corporativos de investimentos. 
 
Metodologia:  
Aulas expositivas, exemplos e simulações, estudos de caso e exercícios.  
 
Conteúdo Programático: 
Além da geração de alguns indicadores que funcionam como um termômetro da saúde econômica e 
financeira dos negócios, a elucidação dos elementos de maior peso para as atividades é de vital 
importância para as tomadas de decisões, pois estes serão provavelmente os drivers mais relevantes 
para a constituição de resultados menos ou mais robustos. 

Abaixo encontram-se alguns dos indicadores mais utilizados no mercado para a avaliação de projetos 
/ empreendimentos: 

 

✓ Para que serve a Gestão Financeira; 
✓ Principais áreas Financeiras; 

▪ Planejamento e Controle; 
▪ Decisões de Investimento; 
▪ Decisões de Financiamento; 

✓ Demonstrações Contábeis; 
▪ Balanço Patrimonial; 



 

 

▪ Demonstrativo de Resultado; 
▪ Demonstrativo do Fluxo de Caixa; 
▪ Regime de Competência vs. Regime de Caixa; 

✓ Lucro Real vs. Lucro Presumido; 
✓ Alavancagem Financeira e Operacional; 
✓ Margem de Contribuição; 
✓ Ponto de Equilíbrio Contábil e Econômico; 
✓ Análise de viabilidade de projetos; 

▪ Projetos Independentes; 
▪ Projetos Mutuamente Excludentes; 
▪ Projetos Dependentes; 
▪ Fluxo de Caixa Incremental; 
▪ Valor do Dinheiro no tempo; 
▪ Incerteza, Risco e Retorno;  
▪ Taxas de Desconto; 

• Capital Asset Pricing Model (CAPM); 

• Weighted Average Cost of Capital (WACC); 
▪ Custo de Oportunidade; 
▪ Principais indicadores de análise; 

• Valor Presente Líquido (VPL); 

• Taxa Interna de Retorno (TIR); 

• Payback; 

• Índice de Lucratividade Líquida (ILL); 
 
É importante enfatizar que a familiaridade do gestor financeiro com os temas acima não se estende 
necessariamente aos demais corpos da organização. Desta forma além de um diagnóstico bem 
fundamentado da situação em questão, uma comunicação / apresentação concisa e objetiva é 
imprescindível para que haja um total alinhamento e engajamento nas tomadas de decisões, que 
visam a obtenção da maximização dos resultados empresariais, e consequentemente, maior criação 
de riqueza para o investidor. 

Datas: 10,17,24,/02 - 03,10 E 17/03/2022 
 
Horário: 18h00 às 22h00 
 
Carga horária:  24 horas  
 
Local: Fundação Fritz Müller | R. Iguaçu, 151 – Itoupava Seca 
 
Investimento: R$ 1.260,00 em 6x de R$ 210,00 no boleto ou 10x no cartão de crédito 
 
Incluso: Material didático, coffee break e certificado para participantes com mínimo de 80% de 
frequência. 
 
 



 

 

Currículo Professor: André Vieira - Mais de 20 anos de experiência em uma empresa multinacional 

de óleo e gás, atuando principalmente nas áreas de FP&A e Valuation, atualmente dedica-se à 

atividade de consultor nas áreas acima. 

Formado em administração de empresas, com MBA em Engenharia Econômica e Financeira, e 

Mestrado Acadêmico em Engenharia Industrial com ênfase em finanças e estratégia, todos pela 

Universidade Federal Fluminense. 

Atuou por mais de 10 anos como professor na Pós-Graduação em Administração da FGV nas 
disciplinas de Gestão Financeira, Contabilidade Geral e Estratégia. 
 

  
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso não seja 
preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma.Para mais informações entre em contato 

47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 

mailto:cursos@fundacaofritzmuller.com.br

