


2

 Geração de propostas − consiste na geração das propostas de investimento que podem
ser feitas por todos os níveis da organização. Entretanto, os projetos mais dispendiosos
passam por níveis superiores da hierarquia da empresa.

 Discussão e análise − consiste em avaliar os pontos positivos e negativos do
investimento. Os custos e benefícios propostos são estimados e então convertidos em
uma série de fluxos de caixa relevantes, aos quais várias técnicas de orçamento de
capital são aplicadas, para conferir a rentabilidade do investimento. Além disso, os
vários aspectos de risco essenciais à proposta são incorporados à análise econômica.

 Tomada de decisão − uma vez concluída a análise econômica, um relatório sintético,
frequentemente com uma recomendação, é submetido aos responsáveis, para a
tomada de decisões. A dimensão do desembolso e a importância dos gastos de capital
determinam em qual nível hierárquico da empresa a decisão será tomada.
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1. Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F caso for falsa.

( ) As decisões de financiamento se dão na busca de minimizar o custo de capital da
empresa.
( ) As decisões de investimento não apresentam relação com as decisões de
financiamento.
( ) O capital próprio apresenta características distintas do capital de terceiros, sendo
que normalmente seu custo é maior.
( ) O custo do capital de terceiros, por ser externo à empresa, normalmente é mais
difícil de ser determinado do que o custo de capital próprio.
( ) O custo do capital próprio nas cooperativas pode ser determinado a partir da
expectativa de sobras a serem distribuídas aos cooperados.
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 Implementação − consiste em implementar o projeto de
investimento. Assim que a proposta tenha sido aprovada e os recursos
necessários estejam disponíveis, inicia-se a fase de implementação.

Acompanhamento − envolve o monitoramento dos resultados
durante a fase operacional do projeto, isto é, a comparação entre os
resultados reais obtidos com a implementação do projeto, em termos
de custos e benefícios, e os valores estimados na fase de análise do
projeto


