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Apresentação 
 
 Essa cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade CNPq-
DT-1D n°313532/2019-2, coordenada pela profª. Maria Augusta S. N. Nunes, 
desenvolvidas no Departamento de Informática Aplicada (DIA)/ Bacharelado 
em Sistemas de Informação (BSI) e Programa de Programa de Pós-Graduação 
em Informática (PPGI) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Está, também, vinculado a projetos de extensão, Iniciação Científica 
e Tecnológica para Popularização de Ciência da Computação apoiada pelo 
NIT institucional UNIRIO. O público alvo das cartilhas são jovens e pré-
adolescentes. O objetivo é fomentar ao público nacional o interesse pela área 
de Ciência da Computação.
 Esta Série de Gestão Financeira tem como principal objetivo apresentar 
os conceitos de Contabilidade e Finanças para crianças e adolescentes, 
através de uma linguagem de fácil entendimento, trazendo uma breve visão 
que direciona para essa área, permeando a compreensão e promovendo o 
maior interesse dos jovens ao mundo financeiro, empreendedor e de negócio.
 O Volume 13 desta Série aborda a estória de Rafaela, que deseja gravar 
um vídeo para seu canal e pede ajuda para Ana. Juntas, elas exploram os 
temas Valor Atual, Custo Anual e Taxa de Retorno, assuntos de finanças que 
podem interessar a novos empreendedores. Ana está curiosa para descobrir 
mais sobre o assunto e Rafaela está determinada a não deixar nenhuma 
dúvida. Essa dupla vai nos trazer muitos conceitos importantes para análise 
de projetos de investimento. 

(os Autores)
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Preciso encontrar um tema 
interessante para o próximo vídeo 
do canal, mas já falei sobre tantas 
coisas! Será que a Ana tem alguma 

ideia?

...

Escritório da Rafaela
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Alô, Ana? Será que 
você poderia me 

ajudar?

Estou sem ideias para o próximo vídeo 
do canal. Você sabe descomplicar os 

temas mais complexos. 

Consegue 
me 

sugerir 
algum?

O que você acha de 
falar sobre análise 

de projeto de 
investimento? Tema 
interessante para 

quem quer cuidar do 
dinheiro.

Hum, vejamos… 

Perfeito! Obrigada pela ideia, Ana. Claro!

Você gostaria de participar do vídeo como 
convidada? Talvez você tenha algumas 

dúvidas sobre o assunto que outras pessoas 
poderiam ter também…

Vai ganhar muitos “likes” 
se conseguir falar de 

todos esses temas em um 
vídeo! 

Legal! De fato, acho que seria muito 
interessante abordar temas como Valor 

Atual, Custo Anual e Taxa de Retorno. O que 
me diz? 

Claro! Pode 
falar!
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Oi pessoal, como estão? Hoje trarei um 
assunto diferente aqui no canal, mas que 

pode ajudar aqueles que estão aprendendo 
a  cuidar do dinheiro! ! Os temas são Valor 

Atual, Custo Anual e Taxa de Retorno. 

Pode parecer complicado, mas, na 
verdade, é simples… para me ajudar, 
convidei a Ana, que fará perguntas 

pertinentes ao longo do vídeo para que 
todos entendam bem o assunto! 

Isso mesmo! Se depender de mim, 
todos sairão desse vídeo com muito 

mais conhecimento.

Para determinar se um 
investimento vale os recursos 

empenhados, podemos contar com 
técnicas como o Valor Atual, Custo 

Anual e Taxa de Retorno. 

O Valor Atual, também conhecido 
como Valor Presente Líquido (VPL), 
é calculado assim: pegue os valores 

positivos e negativos do fluxo e 
desconte-os pela taxa de retorno 

desejado, no tempo, até a origem, onde 
somará os valores com seus sinais.  

No outro dia, depois de 
estudar muito os assuntos ...
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Se esse valor for positivo, então sim, o 
investimento vale a pena! 

Excelente pergunta, Ana! Taxa de 
Retorno requerido é a taxa mínima de 
atratividade, ou seja, a taxa à partir 
da qual o investimento será atraente 

para o investidor. 

Mas, peraí! O que seria essa Taxa 
de Retorno requerido? 

Então um projeto é atraente 
se render mais que o retorno 

requerido? 

Exatamente! Para isso, podemos 
calcular a Taxa Interna de Retorno 
(TIR), que é mais uma das técnicas 

que apresentaremos aqui. 

A TIR é a Taxa 
Interna de Retorno de 
um projeto que zera o 
Valor Atual, também 
conhecido como VPL. 
Ou seja, é a taxa que, 
quanto maior, melhor, 
desde que acima do 
mínimo requerido. 

Se a TIR - Taxa 
Interna de Retorno 

for maior que o 
retorno requerido, 

então, o projeto pode 
ser aceito, já que 
a taxa pretendida 
é inferior a taxa 

encontrada (TIR) no 
fluxo dos valores. 
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E... o que é Custo 
Anual? 

Se os projetos forem mutuamente excludentes, ou seja, quando a aceitação de um 
inviabiliza a aceitação do outro, e, ainda, se suas durações forem aproximadamente as 

mesmas, pode-se considerar o maior VPL para tomar a decisão. 

E se os projetos forem mutuamente 
excludentes e com durações diferentes?

Digamos que é necessário escolher entre dois 
projetos. Pode-se decidir pelo que tiver o maior 

VPL, já que é uma referência que funciona bem para 
projetos que são independentes…  
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Nesse caso, o VPL de cada projeto deve 
ser transformado em VAE, o Valor Anual 

Equivalente. 

Temos de encontrar uma forma 
de padronizar os projetos para 

compará-los de forma justa. Para 
isso, dividimos o VPL por um fator 
que leva em consideração a taxa de 
retorno requerido e a duração do 

projeto...

Em alguns casos, precisamos 
comparar os custos de um projeto. 
Por exemplo, se quisermos escolher 

entre dois computadores… 

Então, podemos repetir o processo apresentado, escolhendo o computador que 
tem o menor Custo Anual Equivalente, que é como o Valor Anual Equivalente, 

mas leva em conta os custos e não os valores. 

Legal, entendi! Adorei sua 
comparação com a vida de 

um computador. 

Interessante! Como 
encontramos o VAE?

...queremos escolher aquele que tem o 
menor custo. Para isso, devemos levar 

em consideração que eles têm durações 
distintas. 
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Bom, acho que falamos o 
suficiente por enquanto! 

Qualquer dúvida, deixem nos 
comentários, faço questão de 

responder a todos!

Muito obrigada pela presença, Ana. Tenho certeza 
que suas perguntas ajudaram muito a explicar o 

assunto.

Acho que está na hora de conferir 
os comentários do último vídeo. 

Será que o pessoal entendeu bem os 
conceitos?

Olá Rafaela e Ana, adorei o vídeo, aprendi muitas coisas que não sabia! 
Mas fiquei com uma dúvida: quais são as vantagens e desvantagens de se 
usar o VPL ou o TIR?  

Nossa, que pergunta boa! O 
pessoal que assiste o canal 
realmente está ligado no 

assunto. Agora preciso pensar 
em como responder...

Alguns dias depois...

Foi um 
prazer!
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Querida Sara, sua pergunta foi fantástica! Vou tentar 
responder resumidamente...

 Porém, na prática, os administradores financeiros preferem 
utilizar a TIR. Isso acontece porque ela é expressa em taxas, 
tornando-a mais intuitiva para esse público, enquanto o VPL 
fornece o resultado em valores monetários. 

Enquanto o VPL é um valor absoluto, a TIR mostra 
os benefícios do projeto em relação à quantia 
investida inicialmente. 

VPL
Valor Presente Líquido

VPL

Taxa mínima de 
retorno requerido

“R$ 10.000”

Taxa mais alta

+25% ao ano

TIR
Taxa Interna de Retorno

TIR

TIR

Seguindo a técnica do VPL, o dinheiro extra que entrar 
será reinvestido a uma taxa igual a do retorno requerido. 
Já utilizando a TIR, o reinvestimento é feito àquela 
taxa utilizada pela TIR, que geralmente é alta e menos 
razoável que a taxa de retorno requerido, considerando 
as possibilidades da empresa. 
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Oi Ana! Estava pensando em 
você! Acabei de responder um 
comentário aqui no vídeo que 

fizemos! 

Oi Rafaela! Por isso mesmo 
que liguei, queria saber se 
já tinha lido o comentário, 
pois fiquei bastante curiosa 
para saber a resposta da 
pergunta que a Sara fez. 

Pode ir lá conferir e depois 
me diga se entendeu tudo. 

Beleza! Vou ler agora e te 
aviso. 

Se quiser saber mais, pode consultar o livro que 
usei para estudar sobre o assunto: Princípios 

de Administração Financeira.

Obrigada Rafaela! Se quiser me 
chamar para mais colaborações 
em vídeos, pode contar comigo. 

Beijos amiga!

Eu que agradeço pela ajuda! 
Não poderia pensar em ninguém 

melhor que você para me ajudar a 
criar esse conteúdo tão legal! 

FIM



PASSATEMPOS

Desembaralhar as seguintes palavras:

 Ligue os conceitos a suas definições corretas:

 
1. Valor Presente Líquido
2. Custo Anual
3. Taxa Interna de Retorno
4. Taxa de Retorno Requerido

( ) Taxa mínima de retorno do projeto, para que o investimento nela seja atraente. 
( ) Valor Atual que o projeto renderá futuramente, descontado o retorno requerido, subtraído 
do valor que se investiu inicialmente. 
( )  Técnica usada para comparar custos de projetos mutuamente excludentes de diferente 
duração
( )  Taxa de retorno  de um projeto no caso de seu VPL ser igual a zero.

1. MINSTVETOEIN 
________________
2. PEMRSAE 
________________
3. SEIECSDÕ 
________________
4. NOTORER________________

________________



caça palavras

PASSATEMPOS



palavras cruzadas

PASSATEMPOS

Horizontais

verticais
1. O projeto mais atraente é o que tem menor...
3. Uma técnica importante para análise de investimentos é o Valor Presente...
4. VPL e TIR auxiliam na tomada de...

2. Para decidir entre projetos mutuamente excludentes de durações diferentes podemos 
utilizar o Custo...
5. A taxa mínima de retorno que uma empresa precisa obter em cada projeto para que o 
investimento nela seja atraente é o Retorno...
6. É importante analisar os projetos antes de fazer um... 



Criptograma

PASSATEMPOS

resolvendo o criptograma, desvende a frase a seguir:

Respostas dos passatempos em
http://almanaquesdacomputacao.com.br
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