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VPL 

 

O que é o VPL 

 O VPL – Valor Presente Líquido – é um dos principais índices econômicos 

utilizados na argumentação para a viabilidade ou inviabilidade de um 

empreendimento, financiamento ou investimento. Antes de propriamente 

exemplificar o seu significado e inter-relaciona-lo com o projeto do qual este 

presente relatório trata, é necessário compreender alguns conceitos envolvidos 

por trás de tal indicador. 

 

 Custo de Oportunidade  

O conceito do Custo de Oportunidade está relacionado com a comparação 

entre investimentos. Em outras palavras trata-se do que o investidor deixa de 

ganhar ao empreender em determinado negócio ao invés de outro. Trata-se de 

uma compreensão econômica com essencial importância, visto que a sua 

omissão pode vir a distorcer os resultados apresentados pelo Fluxo de Caixa, bem 

como pelo projeto em sua generalidade.   

Dessa maneira, um proprietário e produtor de soja no estado do Mato 

Grosso deve levar em conta o custo da terra, ou melhor dizendo, o custo do 

arrendamento, ainda que esta seja de sua propriedade. Isso se deve ao fato de 

que determinado empreendimento pode estar apresentando lucro, mas quando 

levado em conta tal custo ser realmente inviável.   

 

TMA – Taxa Mínima de Atratividade  

Ao investir o seu capital, o empreendedor decide por aquele negócio o 

qual lhe retorna o maior montante financeiro. Ou seja, aquele investimento que 

faça seu dinheiro render mais em determinado período de tempo. Assim, ao 

empreender na produção (ou no setor de serviços) a taxa mínima que atrai o 

empresário é aquela que, geralmente, é superior a taxa de um investimento com 

risco praticamente nulo.   

É possível ainda absorver após esta breve introdução que tal taxa é 

também o custo (em percentual) que o investidor cobra por seu dinheiro, ou seja, 

o quanto o empreendimento deve pagar (retornar ao empresário) a mais além 

daquilo que nele foi investido. Dessa maneira, assim como um banco comercial 
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possui um preço pelo uso do dinheiro a ser pago além do valor principal 

(amortização), a pessoa física também possui tal preço para seu próprio capital.   

No mercado, a taxa mínima de atratividade (ou custo de capital) varia de 

empresa para empresa, podendo ser, como dito acima, a comparação com outro 

investimento de baixo risco ou ainda ser a comparação entre dois projetos. No 

Adeca, a metodologia utilizada para tal conceito é a comparação com a Taxa 

Selic1 – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – a qual é determinada pela 

política monetária do Governo Federal através do Banco Central do Brasil.    

A Taxa Selic é aquela a qual determina os juros pagos pelos títulos públicos 

do Governo, lançados para financiar o déficit público. Dessa forma, são 

investimentos de baixo risco e que tem seu retorno financeiro comparável com 

um projeto físico.   

 

VPL  

As imobiliárias geralmente, para auferir o preço de um imóvel, utilizam o 

conceito de perpetuidade, que basicamente é o valor de seu aluguel no mercado 

dividido pela taxa de juros (usualmente é utilizada a Taxa Selic). Mas, como medir 

o valor de uma empresa? Através de seus ativos2? Diferentemente dos imóveis, 

uma empresa é avaliada de acordo com o seu Fluxo de Caixa Líquido3 em valores 

presentes, ou seja, tudo que ela recebe menos tudo que ela gasta, em cada 

período4, configura o fluxo.   

Esse Fluxo é uma projeção do quanto a empresa pode vir a receber e gastar 

e serve como uma estimativa, tanto para comparar investimentos, como para 

observar se ela é realmente viável economicamente.   

Entretanto, como usualmente o Fluxo Líquido é construído em um longo 

prazo e sabe-se que o dinheiro de hoje não vale o mesmo que o dinheiro amanhã 

é necessário utilizar um conceito econômico chamado VPL: Valor Presente 

Líquido. 

 De acordo com o ressaltado acima, o Fluxo será constituído de valores 

monetários que não tem o “mesmo” valor de ano após ano. Exemplificando: 

                                                           
1 A Taxa Selic descontada a inflação acumulada do ano em questão. No Fluxo de Caixa de Chapadão do 
Céu foram utilizados os valores na moeda do ano de 2015; dessa forma, utiliza-se a inflação acumulada 
deste ano , cotada através do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – realizado pelo IPEA – 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.   
2 Ativo: Basicamente é aquilo o que a empresa possui de bens como máquinas, prédios, créditos, etc.   
3 Fluxo de Caixa Líquido: registra as entradas menos as saídas de dinheiro.  
4 Período: Geralmente é de um ano, mas pode ser de mês em mês, ou até mesmo, de dia para dia. 
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suponhamos que o Período 0 tenha um Fluxo Líquido de R$ 100,00 e que o 

Período 1 tenha a mesma quantia. Como os R$100,00 do segundo período 

estão futuro, é necessário levar em conta a existência do custo de oportunidade, 

anteriormente citado. 

Em outras palavras: o indivíduo possuidor de R$ 100,00 pode investir na 

poupança a determinada taxa ou deixa-lo parado. Tendo a taxa da poupança a 

10% ao mês, aqueles R$ 100,00 no mês 1 se “transformam” em R$ 110,00 no mês 

2. Ou seja, aqueles R$ 100,00 do segundo período, mencionado no início do 

exemplo, estão com o rendimento de juros de um mês, os R$ 100,00 do terceiro 

período estão com o rendimento de juros de dois meses, e assim por diante.   

 

O porquê usá-lo?    

Trata-se de um indicativo muito usado para mostrar se um investimento é 

viável ou não. Muitas vezes um Fluxo de Caixa Líquido pode apresentar retornos 

consideráveis, mas ao tornar os valores presentes, pode haver uma mudança no 

conceito. Ou seja, uma empresa que antes aparentava um desempenho potencial, 

agora, com os valores presentes pode não mostrar-se tão atrativo. 

 

Como usá-lo?     

A partir de agora usaremos um exemplo para a melhor explicação e para 

tornar o conceito mais claro. Suponhamos uma empresa com o seguinte Fluxo 

de Caixa Líquido e uma Taxa Selic igual a 13,5%. 

 

Período Fluxo Líquido 

0 -R$ 100 

1 R$ 20 

2 R$ 40 

3 R$ 60 

4 R$ 80 

5 R$ 100 

 

Cada período deverá ser multiplicado por um Fator de Desconto que é 

obtido da seguinte Equação 1.: 
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𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 =
1

(1 + 𝑗)𝑛
 

 

Assim, teremos a seguinte tabela: 

 

Período Fluxo Líquido Fator de Desconto 

0 -R$ 100 1 

1 R$ 20 0,88106 

2 R$ 40 0,77626 

3 R$ 60 0,68393 

4 R$ 80 0,60258 

5 R$ 100 0,53091 

 

A partir de então é necessário apenas multiplicar o Fator de Desconto de 

cada período pelo valor de cada período, chegando a seguinte tabela com os 

Valores Presentes: 

 

Período Valor Presente 

0 -R$ 100 

1 R$ 17,6212 

2 R$ 31,0504 

3 R$ 41,0358 

4 R$ 48,2064 

5 R$ 53,0910 

 

Têm-se então que o Valor Presente Líquido é a soma dos Valores 

Presentes, e no exemplo acima o valor atingido foi de R$ 91,0048, enquanto a 

soma dos valores nominais (soma de todos os valores de todos os períodos na 

primeira tabela) foi de R$ 200,00, o que demonstra a clara diferença que pode 

se tornar crucial na decisão de um negócio.   

 


