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Correção - Atividades de aprendizagem 05.06.2018

1. Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F caso for falsa.

( ) A empresa que não possui restrição de recursos está dispensada de rea- lizar a
avaliação dos seus projetos de investimento, uma vez que possui recursos
abundantes para investirem qualquer projeto.
( ) O projeto sempre terá um valor residual a ser considerado ao final de sua vida útil.
( ) A análise de projetos de investimentos tem que considerar o fluxo de caixa
incremental da proposta.
( ) As entradas operacionais de caixa representam os benefícios associados ao
investimento proposto.
( ) As decisões de investimento podem ser consideradas estratégicas, uma vez que
têm potencial para afetar significativamente as empresas e seu desempenho.
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Aula 8 – Métodos de avaliação 
econômica de investimentos

Objetivos
Empregar técnicas de análise de investimentos, para
selecionar os projetos economicamente viáveis.



4

8.1 Técnicas de análise de investimento

As técnicas de análise de investimento ou técnicas de orçamento de capital consistem
em métodos utilizados para a avaliação da viabilidade de projetos de investimento.
A avaliação se dá sobre o fluxo de caixa relevante, a fim de discutir se o projeto é
aceitável ou não e hierarquizar projetos.
A aceitabilidade do projeto se dará desde que atenda a um critério mínimo
estabelecido pela empresa. Nesse caso, confronta-se o resultado do projeto com o
critério da organização e decide-se por aceitar ou rejeitar o projeto. Por exemplo,
suponhamos que o custo de capital da empresa seja 15 %. Nesse caso, o critério
mínimo de aceitação pode ser aceitar projetos que possuam uma taxa de retorno no
mínimo de 15 %. Os projetos que se enquadrarem nesse critério poderão ser
investidos, e os que não atenderem a esse limite serão descartados.
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A hierarquização ou o ranqueamento de projetos representa um
segundo momento no processo de análise. Apenas os projetos
“aceitos” poderão ser ranqueados. No exemplo anterior, supondo
que a empresa possui três projetos, o projeto A com taxa de retorno
de 13 %, o projeto B com taxa de 15 % e o projeto C com taxa de 18
%. Nesse caso, a decisão da empresa seria descartar o projeto A
(retorno inferior ao custo de capital) e aceitar os projetos B e C. No
ranqueamento, o projeto C é preferível ao B, pois possui maior taxa
de retorno.
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Os principais métodos de avaliação de projetos são:

• Prazo de retorno ou Payback (PB) e Payback Descontado (PBD).

• Valor Presente Líquido (VPL).

• Taxa Interna de Retorno (TIR).
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8.2 Prazo de retorno ou payback

É o período de tempo necessário para a empresa recuperar seu investimento
inicial em um projeto, a partir das entradas de caixa.

Para calcular, basta acumular as entradas de caixa até que se atinja o valor do
investimento inicial. Se as entradas de caixa forem constantes, pode-se calcular
o payback dividindo o valor do investimento pelo valor da entrada de caixa.
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ARQUIVOLOGIA
TÓPICOS:
- Conceitos fundamentais de arquivologia.
- Princípios da Arquivologia
- Função e Finalidade do arquivo.
- Arquivo e Biblioteca.
- Classificação dos Arquivos.
- Classificação dos Documentos.
- Valor do Documento.
- Métodos de Arquivamento.
- Organização de Arquivos.
- Gestão de documentos.
- Procedimento administrativo.
- Automação e Microfilmagem.
- Preservação, conservação e restauração.
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ARQUIVOLOGIA

1 Conceitos Fundamentais de Arquivologia:
1.1 Arquivo: Conceito:
Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o
suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Lei 8.159 - 8 de janeiro de 1991
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ARQUIVOLOGIA

Para entendermos o conceito de Arquivo, devemos antes conhecer TRÊS
conceitos básicos: INFORMAÇÃO, SUPORTE e DOCUMENTO.
•INFORMAÇÃO: Idéia, Mensagem ou Conhecimento.
•SUPORTE: Meio no qual a informação está registrada
•DOCUMENTO: É toda informação registrada em um suporte material

•INFORMAÇÃO + SUPORTE = DOCUMENTO
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ARQUIVOLOGIA

DICA LEGAL:
Conjunto de documentos = ACERVO
Os documentos de Arquivo são produzidos ou recebidos.
Isto significa que são ACUMULADOS dessa forma.

Produzidos ou Recebidos = Acumulados
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ARQUIVOLOGIA

Princípios da Arquivologia:
PROVENIÊNCIA, procedência ou de respeito aos fundos (respect des fonds):
o respeito aos fundos consiste em manter os arquivos agrupados, sem misturá-
los aos outros provenientes de uma administração, instituição ou de uma
pessoa física ou jurídica. É fundamental o respeito à origem dos documentos.
Tipos de Fundos:
Fundo fechado: fundo que não recebe acréscimos de documentos, em função
de a entidade produtora não se encontrar mais em atividade.
Fundo Aberto: quando ainda podem ser acrescentados novos documentos em
função do fato de a entidade produtora continuar em atividade.
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ARQUIVOLOGIA

2. ORGANICIDADE: os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades
da entidade produtora/acumuladora, em suas relações internas e externas.
3. INDIVISIBILIDADE(ou integridade arquivística): os fundos de arquivos devem
ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não
autorizada ou adição indevida. Esse princípio deriva do Princípio da
Proveniência.
4. UNICIDADE: Os arquivos conservam um caráter único em função do
contexto em que foram produzidos. Por exemplo: um boletim de ocorrência
policial dos anos 60 só faz sentido em função de determinada atividade
realizada por essa instituição.
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ARQUIVOLOGIA

5. CUMULATIVIDADE: O arquivo deve ser tratado como uma “formação
progressiva, natural e orgânica”. De acordo com Lodolini, essas características
levam à sedimentação. Ou seja, há um enriquecimento do arquivo com essa
formação contínua.
6. TERRITORIALIDADE: diz que os arquivos público devem fazer parte do território
no qual foram criados, devendo pertencer a eles.
7. PERTINÊNCIA TEMÁTICA: Ele confronta o princípio da Proveniência (o mais
importante) e diz que os arquivos devem ser organizados por temas ou assuntos.
8. AUTENTICIDADE: os documentos devem ser guardados e conservados
respeitando as normas, técnicas e processos que garantam sua verossimibilidade e
confiabilidade.
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ARQUIVOLOGIA

1.2 Importância do Arquivo – Função e Finalidades do Arquivo

Função do Arquivo: Guardar e organizar os documentos,
tornando-os disponíveis as informações mantidas sob sua guarda.
Finalidades do Arquivo: Servir a Administração e Servir a História.
Obs.: Todo documento nasce com a FINALIDADE de SERVIR a
ADMINISTRAÇÃO
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ARQUIVOLOGIA

1.3 Distinção entre Arquivo e Biblioteca:
Arquivo: É o conjunto de documentos CRIADOS ou RECEBIDOS
(ACUMULADOS) por uma instituição ou pessoa, no exercício de sua atividade,
preservados para garantir a consecução de seus objetivos.

Biblioteca: É o conjunto de material, em sua maioria impresso e NÃO
produzido pela instituição em que está inserida. Normalmente constituída de
coleções temáticas e seus documentos são adquiridos por meio de COMPRA,
DOAÇÃO ou PERMUTA.

17


