
 

CARLOS SHINODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILIDADE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS COM 
TECNOLOGIA AVANÇADA DE MANUFATURA 

Estudo de múltiplos casos na siderurgia brasileira 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2008 

 
 
 

 



 

CARLOS SHINODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILIDADE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS COM 
TECNOLOGIA AVANÇADA DE MANUFATURA 

Estudo de múltiplos casos na siderurgia brasileira 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

  
 
 

Tese apresentada à Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, para a obtenção do
título de Doutor em Engenharia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2008 

 
 
 



 

CARLOS SHINODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILIDADE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS COM 
TECNOLOGIA AVANÇADA DE MANUFATURA 

Estudo de múltiplos casos na siderurgia brasileira 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, para a obtenção do
título de Doutor em Engenharia. 
 
Área de concentração: Engenharia de Produção 
  
Orientador: Prof. Dr. Israel Brunstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2008 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha esposa Valéria, pelo apoio incondicional. 
 
Às minhas filhas Ana Carolina e Luciana, como 
exemplo de que tudo na vida é possível, basta 
querer e fazer por merecer. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Ao Prof. Dr. Israel Brunstein, professor exemplar, um ser humano especial e 
um grande amigo, que me privilegiou, aceitando-me como seu orientando. 

 

Ao Prof. Dr. José Leônidas Olinquevitch, presidente do INPG – Instituto 
Nacional de Pós-Graduação, pelo aconselhamento constante e incentivo pessoal 
permanente e, ainda, pela liberação do tempo necessário para cursar os créditos do 
programa de doutorado. 

 

Aos engenheiros da ArcelorMittal Tubarão, CSN, Cosipa e Usiminas, por 
concederem as entrevistas solicitadas e por compartilharem as suas valiosas 
experiências. 

 

À Profa. Dra. Neli Regina Siqueira, pesquisadora da Teoria dos Conjuntos 
Fuzzy, cujos comentários no exame de qualificação foram de fundamental 
importância para o desenvolvimento da tese. 

 

Ao Prof. Dr. Jair Minoro Abe e ao Prof. Dr. Nivaldo Elias Pilão, por terem  
aceitado participar da banca de examinadores na defesa desta tese.  

 

Ao Prof. Dr. Reinaldo Pacheco Costa, profundo conhecedor da gestão de 
investimentos em ativos permanentes, cujas críticas e sugestões foram muito úteis 
para o direcionamento da pesquisa. 

 

Aos professores Dr. João Amato, Dr. Renato Castro Garcia e Dr. Afonso 
Carlos Correa Fleury, cujos ensinamentos foram importantes na fundamentação 
deste trabalho. 

 

Ao amigo Álvaro da Cunha Caldeira, que se prontificou a ouvir e questionar 
sem interferir, sempre que necessário, desde as primeiras idéias até o fechamento 
da tese. 

 

E, finalmente, a todos os amigos e familiares que sempre torceram, 
manifestando-se com veemência ou orando silenciosamente, para a conclusão desta 
tese. 
 

 
 

 

 



 

 

RESUMO 
 
 
 

SHINODA, CARLOS. Viabilidade de projetos de investimento em equipamentos 
com tecnologia avançada de manufatura. Estudo de múltiplos casos na siderurgia 

brasileira.  176 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, Brasil, 2008. 

 

Esta tese busca, de início, pesquisar comparativamente, com a abrangência 

possível, os métodos e processos pelos quais as empresas componentes do setor 

siderúrgico nacional avaliam - sob o ponto de vista da viabililidade - a tomada de 

suas decisões relativamente a seus peculiares e vultosos investimentos em 

equipamentos de tecnologia avançada de manufatura. Revisita primária e 

metodologicamente amplo repertório de métodos de avaliação consagrados pela 

prática e pela literatura, tendo como cenário o setor em referência representado 

pelas várias modalidades industriais que o suportam. A pesquisa é realizada com 

base no estudo de múltiplos casos realizados em grandes empresas siderúrgicas, a 

partir de visitas a suas instalações e entrevistas com seus especialistas de análise 

de viabilidade de projetos de investimento. Ao final, oferece modelo de avaliação a 

ser adotado complementarmente aos critérios utilizados pelo setor em referência, a 

partir das observações e discussões efetuadas em campo. 

Palavras chave: Análise de viabilidade, tecnologia avançada de manufatura, teoria 

dos conjuntos fuzzy, equipamentos siderúrgicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SHINODA, CARLOS.  Investment projects feasibility in advanced manufacturing 
technology equipments. Multiple cases study in Brazilian siderurgy. 176 p. Thesis 

(Doctorship) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, Brazil, 

2008. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This thesis initially seeks to search, in a comparative basis and with the permissible 

largeness, the methods and procedures through which the companies comprising the 

national siderurgic sector appraise their decisions referring to their peculiar and huge 

investments in AMT equipments, under a feasibility point of view. A primary review is 

made, in a comparative way, of a large well known evaluation methods repertoire, in 

a background at which act the various concerned industrial modalities. The search is 

accomplished based on the study of multiple cases realized at big siderurgic 

companies, by visiting their installations and by interviewing their specialists in 

investment feasibility project analysis. Eventually offers an evaluation model to be 

adopted by this sector, based upon the observation and discussions made in the 

related field research.       

 
Key words: Feasibility analysis, advanced manufacturing technology, fuzzy set 
theory, steelmaking equipment. 
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1.1 A relevância da gestão de investimento para a competitividade 

 

A decisão de investir em ativo permanente é uma das mais importantes funções 

desempenhadas pelos gestores de uma empresa. Primeiro, porque os benefícios 

desse tipo de investimento ocorrem ao longo de muitos anos, provocando a perda 

de flexibilidade da empresa. Segundo, porque a decisão de expansão dos ativos é 

baseada nas expectativas das condições futuras. Finalmente, porque as decisões 

nessa área estão diretamente relacionadas com a direção estratégica de uma 

empresa (BRIGHAM, GAPENSKI e DAVES, 1999). 

 

O investimento na expansão de capacidade produtiva reveste-se de significado 

especial para a competitividade de empresas atuantes dentro de uma estrutura 

oligopolística de mercado, como as petrolíferas, petroquímicas, siderúrgicas, 

fabricantes de papel e celulose, de alumínio, montadoras do segmento automotivo, 

entre outras. Nessa estrutura de mercado, as empresas são mutuamente 

dependentes (PORTER,1986 ). 

 

Para serem competitivas, essas empresas investem em ativos permanentes, 

buscando ganhar escala de produção e escala empresarial. Investem para criar 

reserva de capacidade para estabelecer barreira de entrada a novos atores. 

Investem para manter ou aumentar suas participações de mercado, enobrecer seus 

portfólios de produtos, inovar e impedir a perda de mercado para produtos 

sucedâneos. Investem para reduzir custos. Investem para se manterem 

tecnologicamente atualizadas. Investem para atender aos preceitos do 

desenvolvimento sustentável. 

 

1.2 Definição do problema de pesquisa 
 

No início dos anos 80, muitas indústrias no mundo passaram a adotar o paradigma 

microeletrônico, em decorrência da aplicabilidade da nova base tecnológica em 

quase todas as atividades econômicas e, principalmente, pela flexibilidade que ela 

possibilitou introduzir nas atividades de manufatura. A microeletrônica introduziu 

modificações radicais nos processos de produção, substituiu a mão-de-obra por 
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equipamentos automatizados, aumentou o conteúdo tecnológico dos produtos e 

introduziu nova trajetória inovadora (TIGRE, 1997). 

 

Com o aumento da automação da manufatura de base microeletrônica nas 

indústrias, surgem discussões entre os engenheiros de produção e contadores 

gerenciais acerca da análise de viabilidade econômica dos investimentos em 

tecnologia avançada de manufatura (doravante designada por AMT, do inglês  

Advanced Manufacturing Technology , dada a inexistência de uma sigla de uso geral 

no Brasil). Em 1983, o Advisory Council of Applied Research and Development 

(ACARD), da Inglaterra, conforme publicação de autoria do Instituto de Engenheiros 

de Produção daquele país, publicou relatório contendo as constatações de um grupo 

de trabalho constituído para estudar as razões que inibiam ou estimulavam a 

introdução de AMT (THE INSTITUTION OF PRODUCTION ENGINEERS, 1987). 

 

Constituía-se ponto central dessas discussões, a existência de atributos qualitativos 

e estratégicos envolvidos na decisão de investimento nesse tipo de ativo que, por 

não serem mensuráveis objetivamente, não eram considerados na análise. Assim, a 

decisão resultante, a partir da aplicação de métodos convencionais de análise de 

viabilidade de projetos de investimentos, discutidos mais adiante, poderia ser 

totalmente equivocada. 

 
Em 1986, Robert S. Kaplan publicou artigo seminal no campo da justificação 

econômico-financeira de investimento em manufatura integrada por computador, 

“Must CIM be justified by faith alone?”, na revista norte-americana Harvard Business 

Review. Kaplan relata a implantação de um sistema flexível de manufatura no valor 

de US$ 18 milhões na empresa japonesa Yamazaki Machinery Company,1 com 

resultados surpreendentes: redução de 68 máquinas para 18, redução de 215 

empregados para 12, redução da área de chão de fábrica  de  aproximadamente  

9.600 m2 para 2.800 m2 e  o tempo  médio   de processamento de 35 dias para 1½ 

dia. Kaplan afirmou que, mesmo o novo sistema  produzindo  uma  economia anual 

de mão de obra de US$ 1,5 milhão por 20 anos, o retorno do projeto corresponderia 

a 2/3 da taxa de retorno exigida. Portanto, se a análise de viabilidade econômica 

                                                 
1 As transcrições ou a consulta a textos em língua estrangeira indicadas neste trabalho foram objeto 
de tradução livre pelo autor.  
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tivesse sido baseada tão somente no método tradicional de fluxo de caixa 

descontado a empresa teria decidido não investir. 

 
Em 2005, a empresa citada, que passou a se denominar Yamazaki Mazak 

Company, faturou US$ 1,575 bilhões, tornando-se líder mundial do setor de 

máquinas-ferramentas. Ela é hoje uma empresa multinacional japonesa com 5.800 

empregados, oito fábricas classe mundial, 28 centros tecnológicos e 48 centros 

técnicos espalhados pela Ásia, Europa e América do Norte. Essa trajetória mostra a 

competência que têm seus dirigentes. Mas a questão a ser respondida é: a decisão 

tomada há cerca de 20 anos foi baseada na crença de um mercado favorável ou 

baseada na habilidade de identificar e mensurar benefícios além daqueles 

considerados pela abordagem tradicional de fluxo de caixa? 

 
Kaplan atribui a Henry Ford a seguinte afirmativa: “Se você necessita de uma nova 

máquina e não a compra, você pagará por ela sem tê-la” (2002, p. 87). O autor 

certamente faz referência à perda de mercado para a concorrência. Porém deve-se 

levar em conta, a advertência feita por Kaplan (2002) quanto ao risco de insolvência 

que uma empresa corre quando investe persistentemente em projetos com retornos 

financeiros insuficientes, mesmo quando considera haver boas razões estratégicas 

para isso. 

 

Portanto, ele afirma que razões estratégicas são boas somente quando se 

convertem em fluxo de caixa e reafirma, ainda, a força do conceito do valor do 

dinheiro no tempo. 

 

A discussão a respeito da justificação econômico-financeira do investimento em AMT 

foi intensa do final dos anos 1980 até meados da década seguinte, coincidindo com 

o período da intensa automação industrial no mundo. O tema voltou à agenda 

acadêmica nos anos recentes porque as AMT passaram a ser reconhecidas como 

recursos para a competitividade de empresas. Ressalte-se, no entanto, que não há 

modelo de avaliação de investimento em AMT consagrado pela literatura e de uso 

geral por empresas industriais. 
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Portanto, o problema de pesquisa a ser respondido nesta tese é: Como as 

siderúrgicas brasileiras produtoras de aço plano ao carbono decidem o investimento 

em equipamentos com AMT? 

 

1.3 Definição do objeto de estudo 
 

A indústria siderúrgica brasileira, desde que foi privatizada em 1993, investiu 

aproximadamente US$ 13 bilhões até 2003, iniciando novo período de investimento, 

de 2004 a 2010, que somará US$ 12,7 bilhões. A tabela 1 resume os valores dos 

investimentos realizados e previstos, a distribuição percentual por segmento, e 

referindo-se somente às empresas existentes no mercado atual. 

 
O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), considera o parque industrial siderúrgico 

brasileiro atualizado comparado ao mercado mundial. Mas, segundo Mario Hermes, 

diretor da Divisão Técnica de Automação e Tecnologia da Informação da Associação 

Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM), esse grau de atualização não é 

mensurável do ponto de vista acadêmico devido ao tradicional grau de sigilo do setor 

(FREIRE, 2005). Na mesma matéria, Mario Hermes declara que, dos investimentos 

a serem efetuados até 2010 na siderurgia brasileira, 52,7% serão financiados com 

recursos próprios e o restante por terceiros. 

 
Tabela 1 – Investimentos na Siderurgia Pós Privatização (1994 a 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos 1994/2003 2004/2010 
Energia e Matérias-Primas 5% 11% 
Lingotamento e Laminação 40% 18% 
Meio Ambiente 8% 2% 
Modernização, Automação e Pesquisa 4% 2% 
Redução e Aciaria 23% 51% 
Outros 20% 16% 
Total  100% 100% 
   
Valor dos investimentos*  ............... US$ 13,0 bilhões US$ 12,7 bilhões 
   
* Dados referentes somente às siderúrgicas existentes em janeiro de 2005. 

Fonte: “Workshop Demanda versus Oferta de Aço – Abastecimento da indústria petrolífera brasileira” 
USIMINAS, 2005 
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Observa-se que desde que foi totalmente privatizada, a siderurgia brasileira investiu 

a média de US$ 50 milhões anuais em modernização, automação e pesquisa. No 

entanto, não significa que esse seja o total do investimento feito pela siderurgia 

brasileira em tecnologia. Ao adquirir equipamentos para a produção do aço, 

siderúrgicas brasileiras adquirem a tecnologia incorporada a eles. Os principais 

equipamentos siderúrgicos, que detém tecnologia de processo são europeus e 

japoneses (DE PAULA, 2002). 

 

Por se tratar de uma indústria madura, De Paula (2002) diz que as rupturas 

tecnológicas são pouco freqüentes no setor e que a estratégia tecnológica brasileira 

deveria privilegiar a difusão de processos tecnológicos já provados e inovações 

incrementais. Dentre as inovações observadas na siderurgia do século XX, conforme 

Pinho (2001), apenas duas podem ser consideradas radicais: (1) a aciaria básica a 

oxigênio, conhecida também como conversor LD (Linz e Donawitz), desenvolvida 

pela siderúrgica austríaca Vöest-Alpine em meados do século passado, e (2) o 

lingotamento contínuo desenvolvido pela siderúrgica alemã Mannesmann AG. 

 

Também é Pinho (2001, p. 164) quem define uma usina siderúrgica como: 

 
[...]  um aparato produtivo complexo, em que uma parafernália de instalações e equipamentos 

produtivos tem que ser operada de maneira muito bem articulada de modo a evitar que 

interrupções numa etapa do processo, ou mesmo numa unidade auxiliar, ponham em risco a 

continuidade de todo o fluxo de produção.  

 

Giannotti (1994) elaborou estudo comparativo do grau de automação por robótica 

nesse mesmo ano, em uma montadora automotiva japonesa que tinha 75% de suas 

atividades automatizadas contra o indicador para uma congênere no Brasil que 

alcançava somente 5%. O descompasso foi atribuído à diferença salarial: enquanto 

o trabalhador japonês ganhava US$ 27,00 por hora o brasileiro ganhava em torno de 

US$ 2,50. 

 

As condições físicas em que se produz o aço, caracterizadas por altas temperaturas 

e com presença de gases nocivos à saúde humana, as características físicas do aço 
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e de seus componentes, principalmente volumes e peso, tornam imprescindível o 

crescente grau de automação de uma usina siderúrgica. 

 

Na indústria siderúrgica, os aspectos fundamentais de produtividade e qualidade do 

produto certamente são as principais motivações para a automação de seus 

processos de manufatura, a exemplo do que ocorreu e ocorre com outras indústrias. 

 

A importância da automação geral da empresa, ou ao menos da planta, torna-se 

mais clara se for considerada a descrição de Pinho (2001, p. 164): 

 
[...] sendo a siderurgia uma atividade industrial que envolve a realização de transformações 

físico-químicas em condições muito rigorosas, entende-se não apenas o alto grau de 

automação requerido, mas igualmente a densidade da base de conhecimentos tecnológicos 

indispensáveis a uma operação eficiente tanto no tocante ao custo quanto nos quesitos de 

qualidade e variabilidade do produto. 

 

Embora o aço plano ao carbono seja denominado aço comum, sugerindo tratar-se 

de uma commodity, Oliveira (2004) diz que a amplitude das pautas produtivas pode 

apresentar cerca de 300 variações. Essa variedade de especificações aponta para a 

importância da adoção de uma automação integrada e flexível, pois enquanto a 

operação do alto-forno gera rentabilidade para a empresa a partir da escala de 

produção, as etapas subseqüentes dependem também de ganhos de escopo. 

 

Considerando-se o fato de ser o equipamento siderúrgico com AMT unidade de 

análise, é pretensão identificarem-se quais são os principais equipamentos com 

essa característica e considerá-los sob a abordagem econômico-financeira de 

investimento. Serão também considerados como unidade de análise, sistemas de 

automação que confiram ao equipamento a característica de AMT. 

 

Ao desenvolver este estudo o autor procura conhecer a metodologia utilizada pela 

empresa siderúrgica para dar suporte à tomada de decisão de investir ou não em 

equipamentos, especialmente aqueles considerados como AMT. Portanto: 
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O objeto deste estudo é a metodologia de análise de viabilidade de 
investimento em equipamento siderúrgico com AMT ou em sistema de 
automação que confira ao equipamento essa característica. 

 

 

1.4 Definição dos objetivos da pesquisa 
 

Modelos de análise de viabilidade de investimento em ativo permanente baseados 

na lógica clássica são limitados como ferramenta de apoio à decisão, principalmente 

quando aumenta o grau de incerteza envolvido nesse fenômeno. Em se tratando de 

investimento em equipamento com AMT, esse grau de incerteza pode aumentar em 

função do possível aumento de aspectos qualitativos, cuja mensuração a priori é 

mais difícil. Assim o objetivo geral desta tese é: 

 

Desenvolver um modelo de análise de viabilidade de investimento em 
equipamento com AMT, como ferramenta de apoio à decisão. 

 

Não há a intenção de se buscar a validação do modelo proposto, mas sim de 

estudar a aplicabilidade que poderá ter na siderurgia de planos. Se for considerado 

útil para a finalidade a que se propõe, tem-se a expectativa de se verificarem os 

pontos que necessitam ser refinados. 

 

Os equipamentos siderúrgicos têm vida útil longa. Mesmo que a vida útil no sentido 

contábil possa ser mais curta que a vida econômica em função da depreciação 

acelerada permitida quando a sua operação se faz em mais de um turno, o 

equipamento estará em uso por mais de vinte anos. Se houver substituição no 

sistema computadorizado que comanda a operação do equipamento, certamente o 

investimento será muito menor e pertencerá a uma outra categoria. A questão que 

se deseja responder é: como a empresa conduz a análise de viabilidade nesse 

caso? 

 

Assim, constitui-se no primeiro objetivo específico da pesquisa: 

 

Verificar se há diferença no procedimento de análise de viabilidade de 
investimento em equipamento com AMT em relação ao investimento em 
sistema de automação. 
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Se a pesquisa de campo confirmar que as empresas estudadas já possuem modelos 

de análise de viabilidade de investimento em AMT, o modelo proposto nesta tese 

poderá ter alguma aplicação diferente daquele propósito inicial? Portanto, o segundo 

objetivo específico de pesquisa é: 

 

Verificar se há outras possibilidades alternativas ou complementares de 
utilização do modelo proposto além da finalidade objetivada. 

 

1.5 Pressupostos da pesquisa 
 

Parte-se do pressuposto de que as empresas siderúrgicas brasileiras de aços planos 

por serem lucrativas e encontrar-se em fase de expansão de capacidade, 

envolvendo valores da ordem de milhões de dólares norte-americanos, possuem 

modelo formal e geral de avaliação de investimento em ativos que contemple 

também equipamentos com AMT. O primeiro pressuposto da pesquisa é que: 

 

Por se tratar de uma indústria madura e em função do elevado valor dos 
equipamentos siderúrgicos, as usinas brasileiras de aços planos decidem o 
investimento em expansão ou na modernização, fundamentadas nas medidas 
quantitativas relacionadas ao fluxo de caixa. 

 

É também pressuposto da pesquisa que, atualmente, a análise de viabilidade de 

investimento em equipamentos siderúrgicos com AMT envolve menor dificuldade de 

identificação e mensuração dos atributos do que quando se iniciou a automação 

industrial baseada na microeletrônica. Tal crença é baseada na declaração 

constatada em uma publicação, de que a Companhia Siderúrgica Paulista é a maior 

fornecedora de treinamento em equipamento VAI, Vöest Alpine Industries, fora da 

Europa (JOCKYMAN e SILVA, 2006). Como o número de fornecedores classe 

mundial de equipamentos siderúrgicos é restrito e são eles detentores de tecnologia 

de processos, pressupõe-se que os benefícios dos equipamentos tenham papel 

central no seu marketing. 

 

As siderúrgicas brasileiras de aço plano comum têm, atualmente, menos 
dificuldade de medir os benefícios dos investimentos em equipamentos com 
AMT do que menciona a literatura sobre a justificação econômica de 
investimento nesse tipo de ativo. 
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1.6 Justificativa do estudo 
 

O segmento de aços planos ao carbono representava aproximadamente 59% de 

todo aço comercializado no Brasil em 2007 (CHIARINI, 2007) e o seu processo de 

fabricação, pela opção que se adotou desde a sua origem estatal, tem início no pátio 

de minérios, passa pelo alto-forno, pela aciaria e termina na laminação. Na verdade, 

o fluxo produtivo vai mais a jusante na cadeia produtiva se forem consideradas 

outras etapas de produção de acabamento e serviços agregados pelas empresas 

através de suas subsidiárias.

 

Portanto, a produção do aço plano brasileiro requer vultosos investimentos em 

equipamentos com vida útil superior a 20 anos, que incorporam tecnologia de 

processo para produzir placas para o mercado externo ou produtos finais para 

consumidores brasileiros exigentes. A definição estratégica do mercado que se 

pretende atender e as escolhas tecnológicas para compor o portfólio de 

equipamentos para promover esse alinhamento, certamente são fundamentais. 

 

Países de economia desenvolvida adquirem placas de aço produzidas no Brasil, 

evitando assim o consumo de energia, o transporte de escória e a geração de 

poluição em seus territórios. As siderúrgicas brasileiras têm que investir para 

assegurarem desenvolvimento sustentável. A recente inclusão da Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) no Índice Dow Jones de Sustentabilidade é 

prova da existência desse esforço (SOARES, 2007). 

 

A siderurgia de aços planos foi implantada no Brasil pelo governo federal e foi 

totalmente privatizada no início dos anos 90. Uma das principais justificativas para 

privatização foi a falta de recursos do governo para realizar os investimentos 

necessários no segmento. E, certamente, há uma diferença entre a visão pública e a 

visão privada a respeito do investimento. Ao discutir, por exemplo, a construção de 

uma rodovia, tanto o governo como a iniciativa privada, consideram a cobrança de 

pedágio e a cobrança valores sobre concessões de áreas para a exploração 

comercial e de serviços, visando a cobertura do custo de manutenção, a 

recuperação e a remuneração do investimento. O governo muitas vezes atribui 
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importância maior às externalidades como o desenvolvimento e a integração 

regional, a geração de empregos, o escoamento da produção, etc. A siderurgia 

estatal quando deficitária justificava-se por encontrar-se a montante de importantes 

cadeias produtivas suprindo-as com aço brasileiro a preços administrados, 

fomentando a competitividade das empresas nacionais no mercado interno e no 

exterior. Na ótica privada o investimento só faz sentido se custa menos do que vale, 

se cria valor para os acionistas. 

 

Após a privatização, as siderúrgicas passaram a operar sob lógica empresarial, 

buscando a modernização tecnológica e a eficácia de gestão para serem 

globalmente competitivas. O desempenho da siderurgia brasileira de aços planos 

apresentado nos últimos anos e suas perspectivas de crescimento, são as principais 

justificativas para esta pesquisa.  

 

A  atuação do autor como executivo financeiro de uma das empresas desse 

segmento em sua fase estatal constituiu-se em fonte de motivação pessoal para a 

pesquisa. 

 
1.7  Estrutura do trabalho 
 
No capítulo 2 é apresentada a metodologia de pesquisa utilizada para a condução 

do estudo. 

 
No capítulo 3 desenvolve-se o referencial teórico relacionado à análise convencional 

de viabilidade de investimento e modelos não convencionais de análise de 

investimento em equipamentos com AMT, considerando-se a delimitação dos 

objetivos e do objeto de pesquisa aqui descritos, 

 

No capítulo 4 é proposto modelo de análise de viabilidade de investimento em 

equipamentos com AMT baseado na teoria dos conjuntos fuzzy. 

 

No capítulo 5 apresenta-se descrição do setor siderúrgico brasileiro, considerando-

se breve histórico dele e o ambiente econômico e tecnológico observados nos 
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últimos anos. Descrições mais detalhadas a respeito das empresas que compõem o 

setor siderúrgico brasileiro encontram-se no apêndice A deste trabalho. 

 

No capítulo 6 desenvolve-se estudo de casos em três empresas siderúrgicas do 

segmento de aço plano, realizando-se sempre que possível uma comparação entre 

os procedimentos adotados por elas. 

 

No capítulo 7 são apresentados os principais resultados da pesquisa e discussão. 

 

No capítulo 8 encontra-se a conclusão da tese. 
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2  Metodologia Científica 
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2.1 Conceituação 
 

A produção de uma tese, que evidentemente almeja chegar a um saber sustentável, 

requer a adoção de uma metodologia. Esta ocupa posição central na construção do 

conhecimento científico e é vista como a própria característica da ciência por 

POPPER (1993, p. 51-52 ), que propõe que as decisões  metodológicas são 

indispensáveis na busca do saber empírico. 

 

A escolha da metodologia se faz em função dos objetivos do pesquisador e do seu 

objeto de estudo (VOLPATO, 2004, p. 11, 25, 59). O objetivo principal estabelecido 

no capítulo 1, que é conhecer como as siderúrgicas brasileiras, produtoras de aço 

plano ao carbono, decidem o investimento em equipamentos com AMT, na verdade 

não se restringe ao como, implica também no por quê.  

 

O tema escolhido, ‘Viabilidade de projetos de investimento em equipamentos 

siderúrgicos com AMT’’, é inequivocamente reconhecível pelos outros pesquisadores 

da engenharia de produção ou profissionais de empresas atuantes nas áreas da 

gestão da produção ou de negócios. O tema não é inédito, mas é original por discutir 

a questão na siderurgia brasileira. É um tema viável para tratamento lastreado nos 

postulados de racionalidade, sendo os fenômenos de que trata suscetíveis de 

descrição, explicação, previsão, com construção de um modelo e dentro de 

postulados racionais, como convém ao tratamento científico de questões 

econômicas (BÊRNI, 2002, p. 6-15). É útil a outros pesquisadores, pois a abordagem 

pode ser estendida a outros setores ou a outros objetos de pesquisa. E a descrição 

metodológica permite a verificação ou a contestação dos pressupostos 

considerados, aplicando-se o conceitos de refutabilidade, falseabilidade e 

corroboração propostos por Popper (1993, p. 34, 44-52, 85-92). 
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2.2 Escolha do método a ser utilizado 
 

2.2.1 O método do estudo de caso 

 

O objeto de estudo, ‘metodologia de análise de viabilidade de investimento em 

equipamento siderúrgico com AMT’’, pertence ao campo do conhecimento da 

Engenharia de Produção.  

 

Para atingir seus objetivos, a Engenharia de Produção utiliza-se de inúmeras bases de 

conhecimento como as ciências básicas, as humanidades, as ciências sociais, as 

ciências da computação, etc. (NAKANO e FLEURY, 1996), diferentemente das demais 

especialidades da engenharia. Esses autores apresentam resumo dos principais 

métodos de pesquisa utilizados neste campo da Engenharia, com os seus respectivos 

instrumentos principais de pesquisa, conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Conforme Bryman (1989) apud Nakano e Fleury (1996), a pesquisa qualitativa 

diferencia-se da pesquisa quantitativa por apresentar: 

 
a) Maior ênfase na interpretação do entrevistado em relação à pesquisa; 

b) Maior importância do contexto da organização pesquisada; 

c) Maior proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados; 

d) Maior alcance do estudo no tempo; 

e) Várias fontes de dados, enquanto na pesquisa quantitativa em geral só se tem uma; 

f) Ponto de vista do pesquisador é interno à organização (enquanto que na pesquisa 

quantitativa é externo); e 

g) Quadro teórico e hipóteses são menos estruturados, enquanto que na pesquisa quantitativa 

são definidos rigorosamente. 

 
Quadro1 -  Principais Métodos de Pesquisa e Instrumentos Utilizados 

Método de pesquisa Abordagem principal Instrumentos 
Experimental Quantitativa Experimentos 
Survey Quantitativa Questionários 
Estudo de caso Qualitativa Entrevistas e outras fontes 
Pesquisa participante Qualitativa Observação direta 
Pesquisa–ação Qualitativa Observação participativa direta 

Fonte: Nakano e Fleury (2003, p.7) 
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Conforme explica Yin (2001), o estudo de caso é uma das formas de se fazer 

pesquisa em ciências sociais. A comparação que esse autor faz do estudo de caso 

com outras estratégias de pesquisa é apresentada no Quadro 2. Conforme pode se 

observar, o que diferencia uma estratégia de outra, é o tipo de questão proposta, o 

grau de controle que o pesquisador tem sobre os eventos e o foco temporal. 
 

Quadro 2 – Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 
  

Estratégia 
 
Forma da questão de 
pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 
comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos? 

 Experimento Como, por que Sim Sim 

 Levantamento Quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim 

 Análise de arquivos Quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim/Não 

 Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

 Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: YIN (2001) 
 
 

Portanto, considerando-se os aspectos descritos adotou-se o estudo de caso como 

método de pesquisa. Decidiu-se ainda desenvolver o estudo de caso nas três 

empresas que compõem o universo da siderurgia de aços planos não revestidos do 

país, adotando-se, portanto, o estudo de casos múltiplos. 

 

2.2.2 Modelagem matemática  

 

Considerando-se o objetivo geral que é o ‘desenvolvimento de um modelo de análise 

de viabilidade de investimento em equipamentos com AMT para a siderurgia 

brasileira’ adotou-se a modelagem matemática baseada na Teoria dos Conjuntos 

Fuzzy. 

 

A modelagem matemática, conforme explica Bassanezi (2002, p. 33), “dada a sua 

abrangência e poder de síntese, é por excelência o método científico usado nas 

ciências factuais”, ou ciências dos fatos, campo do conhecimento à qual pertence a 

economia, a administração, a engenharia de produção, a contabilidade, etc. 
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No capítulo 3 são descritos vários modelos convencionais e não convencionais para 

a análise de viabilidade de projetos de investimento. O modelo fuzzy proposto, 

apresentado no capítulo 4, é um modelo não-convencional desenvolvido após o 

estudo da bibliografia especializada e antes do início da pesquisa de campo. Não se 

tinha a pretensão de desenvolver um modelo geral para a avaliação de viabilidade 

de investimento em equipamentos com tecnologia avançada que atendesse à 

necessidade de qualquer setor de atividade econômica. Mas partiu-se do 

pressuposto de que um modelo construído com base na Teoria dos Conjuntos Fuzzy 

e fundamentado na teoria da gestão de investimento em ativos permanentes poderia 

ser um protótipo para modelo mais definitivo. 

 

Outro aspecto importante, na concepção de um modelo aplicável à siderurgia, é que 

sua modelagem se faça com a participação de profissionais responsáveis pela 

análise de viabilidade de investimentos dessas empresas. 

 

No entanto, durante o período da pesquisa procurou-se manter ciência e atenção 

quanto à importância de se garantir a ausência de viés, face à possibilidade de 

querer se utilizar o estudo de caso apenas para comprovar uma posição 

preconcebida, ou o próprio modelo fuzzy proposto (YIN, 2001). 

 
2.3 A condução dos estudos de casos 

 

2.3.1 A fase da preparação 

 

Para compreender os ambientes econômico e tecnológico do setor siderúrgico 

brasileiro em geral e do segmento de aço plano comum em particular, buscaram-se 

inicialmente fontes secundárias de informações: teses e dissertações, revistas e 

jornais, textos especializados disponíveis para acesso pela internet e informações 

disponíveis nos sites das empresas do setor. 

 

Procurou-se caracterizar quais são os equipamentos siderúrgicos providos de 

tecnologia avançada. 
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Antes de contatar as empresas siderúrgicas brasileiras de aços planos, decidiu-se 

elaborar pesquisa de dados secundários, acessando os sites de siderúrgicas e sites 

de fabricantes de equipamentos siderúrgicos nacionais e mundiais, com o propósito 

de constatar quais são os equipamentos siderúrgicos com AMT. 

 

Nos sites das siderúrgicas, ArcelorMittal Tubarão, CSN e Usiminas é mencionada a 

automação de processos, mas não são mencionados equipamentos com AMT. 

 

Os sites dos fornecedores brasileiros de equipamentos siderúrgicos, Bardella S. A. 

Indústrias Mecânicas, Renk Zanini S. A. Equipamentos Industriais e Dedini S. A. 

Indústrias de Base, não fazem qualquer menção sobre ‘tecnologia avançada de 

manufatura’ ou ‘automação de processos siderúrgicos’. 

 

O site da empresa Mitsubishi-Hitachi Metal Machinery, Inc. dá destaque ao 

desenvolvimento de tecnologia avançada e equipamento para cada necessidade. 

Porém, os sites das empresas Siemens VAI, SMS Demag, Paul Wurth e Danieli 

mencionam apenas o fornecimento de equipamentos siderúrgicos com soluções de 

automação de processos. 

 

Durante as pesquisas nos sites, travou-se conhecimento dos principais 

equipamentos siderúrgicos automatizados. Verificou-se pelas descrições dos 

fornecedores mundiais que todos os equipamentos produtivos, alto-forno, 

convertedores, refino secundário, lingotamento contínuo, laminação de tiras a 

quente e laminação de tiras a frio, são automatizados. 

 

Notícia colhida na Internet sobre joint-venture destinada à produção de aço para 

linha automotiva na China, entre a Arcelor, Nippon Steel e a Baosteel, gigantes da 

siderurgia japonesa, européia e chinesa, faz menção ao interesse dessa última em 

acessar AMT como uma das fortes razões para a constituição da parceria. 

 

Artigo encaminhado a seminário nacional de laminação e que trata de laminador de 

encruamento (ALMEIDA, 2001), traz a rara designação ‘tecnologia avançada’ para 

um equipamento siderúrgico. 
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A leitura de artigos encaminhados por profissionais da siderurgia a seminários 

nacionais de laminação e automação (TARDELI NETO et al., 2002), (BAGGER, 

2003), (PIRES et al., 2004) e (GIACOMIN, 2005) mostra o esforço de modernização, 

sempre com a adoção de dispositivos de automação na siderurgia de planos. 

 

Portanto, considerando-se que a sigla AMT ou mesmo que sua designação por 

extenso raramente se encontra associada a equipamentos utilizados na produção de 

aços planos, decidiu-se pedir esclarecimento, por e-mail a importante fornecedor de 

equipamentos siderúrgicos. 

 

2.3.2 O contato de pesquisa com as empresas siderúrgicas 

 

A primeira idéia foi a de se fazer um estudo de caso em uma única empresa 

siderúrgica de aços planos. Pretendia-se conhecer a metodologia de análise de 

viabilidade de projetos de investimento da empresa e, na seqüência, seria solicitada 

autorização para se estudar três situações reais de avaliação de projetos 

relacionados à AMT. Além da resposta ao problema de pesquisa e a verificação da 

veracidade dos pressupostos, planejou-se elaborar um modelo de análise de 

viabilidade de projetos de investimento em AMT, cuja aplicabilidade poderia ser 

verificada em projetos reais de investimento que se adotariam como unidades de 

análise. Mas, considerando-se que o segmento de aços planos no país, é composto 

por apenas quatro empresas, sendo que duas delas, Usiminas e Cosipa, têm 

diretoria única, decidiu-se ampliar a pesquisa e verificar a prática das empresas do 

segmento. 

 

2.4 Técnicas de pesquisa utilizadas na condução dos estudos de casos 
 

2.4.1 Entrevista 

 

Optou-se pela realização de entrevista na sede da empresa estudada, entendendo-

se que seria o meio de acesso mais eficaz às informações. Entendeu-se que seriam 

elaboradas perguntas abertas com o intuito de observar outros aspectos além 

daqueles possibilitados pelo estudo do referencial teórico ou pela pesquisa de dados 

secundários. Algumas perguntas foram formuladas na fase de preparação da visita à 
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primeira empresa, sabendo-se de antemão que a entrevista na segunda empresa 

contaria com a inclusão de novas perguntas. E com isso, para garantir a aplicação 

um questionário padrão a todas as empresas, decidiu-se que questões seriam 

encaminhadas às empresas também por e-mail. 

 

Após a aplicação de uma entrevista em cada empresa, realizou-se uma nova 

entrevista na primeira empresa para padronizar o questionário. 

 

2.4.2 Documentos 

 

A realização das entrevistas pessoal e presencialmente na sede das empresas 

proporcionou ao autor a leitura de relatórios de estudo de viabilidade de diversos 

projetos de investimento, muitos deles aprovados pela diretoria e já implementados, 

outros aprovados pela diretoria e em implementação e outros que não foram 

aprovados. 

 

2.4.3 Observação direta 

 

Duas das empresas entrevistadas permitiram ao autor visita às linhas de produção 

das usinas. A observação dos equipamentos in loco e em operação, suas 

características físicas, suas idades aproximadas, os valores aproximados para a 

reposição de alguns, foi fundamental para a melhor compreensão do contexto da 

pesquisa. 

 

2.4.4 Questionário 

 

Encerrado o ciclo de entrevistas, foi elaborado questionário constante de questões 

de pesquisa enviado por e-mail às empresas. Tais questões e suas respostas 

constam do capítulo 6. 

 

Antes de  cada entrevista, procurou-se refletir a respeito da finalidade de cada 

pergunta formulada, embora não se tenha elaborado um protocolo para o estudo de 

caso, conforme recomenda Yin (2001). 
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2.5 Análise de casos reais com a utilização do modelo proposto 
 

Estabeleceu-se que o aprofundamento da pesquisa seria feito em apenas uma 

empresa que manifestasse sua concordância e desde que durante as entrevistas 

fosse constatada a consideração de aspectos qualitativos, estratégicos ou 

operacionais, em seu modelo de análise de viabilidade de projetos de investimento 

em equipamentos siderúrgicos com AMT ou em sistemas de automação. 

 

A CSN atua na siderurgia de aços planos e já divulgou na imprensa a sua entrada 

na produção de aços longos. Além da siderurgia, atuará no setor de mineração e de 

cimento. 

 

A ArcelorMittal Tubarão embora produza somente aços planos é controlada integral 

do Grupo ArcelorMittal e poderia eventualmente possibilitar o acesso à experiência 

de outras empresas do grupo no Brasil, além da experiência internacional. 

 

A Usiminas é a maior produtora de aços planos do país, dedica-se exclusivamente a 

esse segmento de negócio. Tem sido uma siderúrgica tecnologicamente 

diferenciada no país, pois tem como acionista a siderúrgica japonesa Nippon Steel 

Corporation com quem têm acordo de transferência de tecnologia. Em 2005, a 

Usiminas comprou R$ 4,7 milhões em tecnologia e vendeu R$ 18,6 milhões, 

liderando as siderúrgicas da América Latina em número de cartas-patentes: 397 no 

Brasil e 23 no exterior (USIMINAS, 2005). 

 

O estudo de casos múltiplos com as questões de pesquisa formuladas e 

respondidas e o estudo de viabilidade de projetos de investimento, com a aplicação 

do modelo proposto em três unidades de análise, são apresentados no capítulo 6. 

 

Considerando-se a delimitação dos objetivos e do objeto de pesquisa aqui descritos, 

desenvolve-se no capítulo 3, o referencial teórico relacionado à análise convencional 

de viabilidade de investimento e modelos não convencionais de análise de 

investimento em equipamentos com AMT.
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3  Referencial Teórico 
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3.1 Introdução 

 
O propósito deste capítulo é o de estabelecer as bases conceituais necessárias ao 

desenvolvimento das discussões a respeito da gestão de investimento em tecnologia 

avançada de manufatura na siderurgia. 

 

3.2 Gestão de Investimentos 
 

Uma empresa, segundo a visão abrangente de Hawken et al. (2000), pode investir 

nos capitais humano, financeiro, manufaturado e natural. 

 

O capital humano é compreendido por esses autores na forma de trabalho e 

inteligência, cultura e organização. Sob a perspectiva do trabalho, eles ilustram o 

crescimento da capacidade produtiva humana traçando a equivalência da produção 

de 200 trabalhadores da indústria têxtil em 1770 e 1812. De fato, há relação direta 

entre o investimento em modernização tecnológica de um processo produtivo e a 

produtividade nessa indústria. Conforme mostram Andrade et al. (2002; p. 16), a 

produtividade da siderurgia brasileira em 1990 era de 155 toneladas/homem/ano, 

evoluindo para 438 toneladas/homem/ano em 2001. 

 

Em 1978 a siderurgia chinesa empregava 3,4 milhões de trabalhadores. Em 1999, 

ano em que se tornou o maior produtor mundial de aço com uma produção de 123 

milhões de toneladas, “com apenas cerca de 20% da capacidade produtiva 

operando em padrões tecnológicos internacionais”, o setor reduziu o contingente de 

trabalhadores para 1 milhão (ANDRADE et al., 2000; p.3). 

 

O capital financeiro diz respeito a ativos financeiros. Definindo ativos financeiros 

como meio para indivíduos possuírem direitos sobre ativos reais, Bodie et al. (1999, 

p. 3) afirmam que “muitos de nós não podem (sic) individualmente possuir fábricas 

de automóveis, mas podemos possuir ações da GM ou Ford, que nos fornecem 

lucros decorrentes da produção de automóveis”. 

 

O capital natural diz respeito a recursos minerais com valor econômico e não 

renováveis, à utilização privada de bem público como a água dos rios e à relação da 
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empresa com o meio ambiente. Conforme defendem Hawken et al. (2000, p. 8) “o 

meio ambiente não é um fator de produção sem importância, mas ‘um invólucro que 

contém, abastece e sustenta o conjunto da economia”. O uso adequado do capital 

natural é questão central da política de desenvolvimento sustentável de qualquer 

país e constitui-se na sétima meta de desenvolvimento do milênio da Organização 

das Nações Unidas (ONU), que é garantir a sustentabilidade do meio ambiente.  

 

O capital manufaturado refere-se ao ativo permanente das empresas. O Quadro 3 

apresenta um resumo da visão de alguns autores da área de administração 

financeira a respeito das categorias de investimento de capital ou investimento em 

ativo permanente. 

 

Referindo-se à expansão de capacidade, Porter (1986) afirma tratar-se de uma das 

decisões estratégicas mais importantes a ser tomada por dirigentes de empresas. 

Essa relevância decorre da magnitude do capital envolvido e da complexidade desse 

processo em função do tempo que o acréscimo de capacidade pode demandar e a 

longa duração dessa capacidade. 

 

3.3 Tecnologia Avançada de Manufatura 
 

Atualmente, o conceito de automação é diretamente relacionado ao que se 

denomina AMT. Nesta tese adota-se o entendimento de AMT definido por Costa 

(2003: p. 12), de que “são aparatos de base numérica e computacional (software e 

hardware) projetados para executar ou suportar atividades de manufatura”. Esse 

autor acrescenta que as AMT quando integrados no âmbito do projeto de fabricação, 

formam, por exemplo, os sistemas flexíveis de manufatura.  Se incorporarem 

também os setores administrativos com as suas atividades, formam a manufatura 

integrada por computador. 
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Quadro 3 – Resumo comparativo de categorias de investimento de capital proposto por autores de Administração Financeira. 

                  AUTORES  
 
 
CATEGORIA 

 
BRIGHAM, GAPENSKI e DAVES (1999; p. 203-204) e 
WESTON e BRIGHAM (2000; p. 527-528 ). 

 
GITMAN (2001, p. 267) 

 
 BREALEY e MYES (1992a; p. 264-265) 

Expansão de 
Capacidade 

Expansão de produtos e mercados existentes. 
Gastos para aumentar a produção de produtos 
existentes ou para expandir os pontos de distribuição 
incluem-se aqui. A decisão é da alta administração. 

Expansão. Motivação mais comum 
para um dispêndio de capital é expandir 
o nível de operações, normalmente 
através da compra de ativos 
imobilizados. 

Expansão da capacidade das atividades 
existentes. Esta categoria envolve decisões de 
investimento mais difíceis de compreender; estas 
podem depender das previsões de demanda, de 
possíveis mudanças da tecnologia e da estratégia 
dos concorrentes. 

Expansão da linha de 
produtos ou para 
novos mercados 

Expansão em novos produtos ou mercados. Gastos 
necessários para produzir um novo produto ou para 
expansão em uma área geográfica não servida 
atualmente. Trata-se de projetos que envolvem 
decisões estratégicas e que podem mudar a natureza 
do negócio.  A decisão é da alta administração. 

 Investimento em novos produtos ou 
empreendimentos. Os projetos nesta categoria 
provavelmente dependerão de elementos intangíveis. 
Aqui, os primeiros projetos podem não se apresentar 
viáveis, mas podem dar à empresa uma opção 
valiosa para realizar projetos futuros.  

Substituição de 
ativos permanentes 

Substituição para a manutenção do negócio. Gastos 
para substituir equipamentos danificados ou para 
modificar processos de produção. Decisão tomada sem 
passar por processos complicados 
Substituição para reduzir custos. Gastos para 
substituir equipamentos em bom funcionamento mas já 
obsoletos. Visa a redução de mão-de-obra, materiais, 
energia elétrica e outros insumos. Decisão a ser 
tomada com apoio de análises técnicas. 

Substituição. Apesar do crescimento 
da empresa diminuir o ritmo e chegar a 
sua maturidade, a maioria dos 
dispêndios de capital é feita para 
substituir ativos obsoletos ou gastos. 
Modernização. Uma alternativa para a 
substituição, pode envolve
reconstrução, reforma ou 
repotencialização de ativos existentes. 

r 

Investimentos para manter ou reduzir custos. A 
análise de engenharia é também importante na 
substituição de máquinas, mas as máquinas novas 
têm que permitir a recuperação de seus próprios 
gastos. Esta categoria inclui situações clássicas de 
decisões de investimento de capital. 

Projetos de 
segurança ou 
ambientais 
 

Projetos de segurança e/ou ambientais. 
Denominados investimentos compulsórios ou projetos 
que não produzem receitas. A decisão depende do seu 
tamanho. 

Equipamentos de controle de 
poluição e de segurança. 
Investimentos obrigados pelo governo 
são difíceis de avaliar, pois elas 
fornecem resultados intangíveis em vez 
de fluxos de caixa claramente 
mensuráveis. 

Gastos de segurança ou ambientais exigidos por 
lei ou pela política da empresa. O controle da 
poluição não tem que ser rentável por si próprio. O 
problema principal é o cumprimento de normas com 
valor atual mínimo. 

Pesquisa e 
Desenvolvimento e 
outros propósitos 

Outros. Nesta categoria incluem-se gastos com 
prédios de escritórios, área de estacionamento, aviões 
executivos e outros. 

Dispêndios de capital em intangíveis 
que envolvem um comprometimento 
de fundos a longo prazo visando 
lucros futuros. Despesas de 
propaganda, pesquisa e 
desenvolvimento, consultoria de 
gerenciamento de novos produtos.  
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O ACARD da Inglaterra define AMT, como “qualquer técnica cuja adoção 

provavelmente demandará mudança não apenas na prática da manufatura, mas 

também no sistema de gestão e na abordagem da manufatura para o design e a 

engenharia de fabricação do produto” (THE INSTITUTION OF PRODUCTION 

ENGINEERS, 1987: p. 1). 

 

Segundo Cleland (1995), apud (FERREIRA, 2004): 

 
AMTs são tecnologias de manufatura aplicadas a processos produtivos com o intuito de 
melhorar seu desempenho em relação à qualidade, flexibilidade e tempo de ciclo de produção 
(lead time). Sendo assim, AMTs são tratadas como investimentos em equipamentos ou 
programas de computador (hardwares e softwares). 

 

A Figura 1 mostra a arquitetura de automação de um laminador de tiras a frio de 

quatro cadeiras, de uma siderúrgica de aços planos, modernizado em 1998. Esse 

equipamento é AMT porque faz uso da microeletrônica, tendo alta capacidade de 

processamento de informação para coordenar e controlar as atividades de 

transferência e transformação (MCLOUGHLIN e CLARK, apud COSTA 1994).  

 

 
Figura 1 Arquitetura de automação de um laminador de tiras a frio 

Fonte: PIRES et al. (2004) 
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3.4  Métodos convencionais de avaliação de investimento em ativos 
permanentes 

 
Os primeiros métodos de avaliação de investimento eram baseados em informações 

contábeis e, portanto, mediam o desempenho contábil alcançado. Posteriormente, 

ainda com base nas informações contábeis, passou-se a avaliar a viabilidade de um 

investimento a ser empreendido. E, finalmente, surgiram os métodos de análise de 

viabilidade de investimentos baseados no fluxo de caixa descontado, resultante da 

aplicação do conceito de valor do dinheiro no tempo. 

 

3.4.1 Retorno sobre Investimento 

 

Retorno sobre o investimento ou Return On Investment (ROI, foi concebido pelo 

engenheiro norte-americano F. D. Brown em 1914 (KAPLAN e JOHNSON, 1993). Na 

época, ele era funcionário da DuPont Corporation e foi solicitado a desenvolver 

procedimentos contábeis uniformes e fórmulas estatísticas para avaliar o 

desempenho dos diversos negócios da empresa, incluindo-se uma signiticativa 

participação acionária na General Motors Corporation. (McCRAW, 1998). 

 

Conhecido também como fórmula da DuPont, porque seu uso foi originalmente 

popularizado pela DuPont Corporation, o ROI na sua versão resumida é calculado 

pelo quociente estabelecido entre o lucro operacional após o imposto de renda e o 

total dos ativos da empresa. Com os desenvolvimentos conceituais posteriores 

(BRIGHAM, GAPENSKI e DAVIS, 1999), (WESTON e BRIGHAM, 2000) e (GITMAN, 

2001), o ROI passou a ser conhecido como ROA (Return on Assets) ou retorno 

sobre os ativos, surgindo o ROE (Return On Equity) ou retorno sobre o patrimônio 

líqüido, calculado dividindo-se o lucro operacional após o imposto de renda pelo 

patrimônio líquido da empresa. Representa, pois, uma medida de retorno para o 

acionista. 

 

 

A escolha entre projetos de investimento mutuamente excludentes (situação em que 

a aceitação de um elimina o outro, por se tratarem de projetos que cumprem a 

mesma função), utilizando-se o ROI como critério de decisão, faz-se pelo maior 

índice dos projetos e se o compara a um índice mínimo exigido. 
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Por se tratar de conceito contábil, ou seja, não considera o custo do capital utilizado, 

o ROI tem como principal deficiência a não mensuração da contribuição que um 

projeto gera para o valor da empresa, o que pode conduzir a decisões equivocadas 

de investimento. 

 
3.4.2 Taxa de retorno contábil 

 

A taxa de retorno contábil, conhecida pela sigla ARR (accounting rate of return) é 

calculada dividindo-se o lucro médio pelo investimento médio de um projeto. 

Conforme Ross et al. (1995; p.126) a taxa de retorno contábil é calculada dividindo-

se o lucro médio do período de vida útil do ativo dividido pelo valor investimento 

médio, que pode ser expressa pela seguinte fórmula: 

 

2
)sidualReValortoInvestimendoValor(

n

n

1i
iLucro

CONTÁBILRETORNODETAXA −

∑
=

=       (1) 

 

A taxa de retorno contábil é frequentemente confundida, segundo Lefley (1978), com 

o retorno sobre o investimento, ROI, e o retorno sobre o capital empregado, ou 

return on capital employed  (Roce). No entanto, esse autor observa que a taxa de 

retorno contábil é  medida utilizada para se avaliar a viabilidade de um investimento 

de capital enquanto que o ROI e o Roce são medidas de desempenho utilizadas 

pós-investimento. 

 

Lefley (1978) explica que a taxa de retorno contábil é muito utilizada na prática da 

análise de investimento em ativo permanente, em função da simplicidade de seu 

cálculo. Mas recomenda que ela não seja utilizada como critério único para a 

seleção de projetos de investimento, substituindo técnicas mais sofisticadas como os 

métodos de fluxo de caixa descontado. 

 

 

 

 



 45

3.4.3 Período de retorno do investimento 

 

O período de retorno do investimento, conhecido internacionalmente como payback 

period, ou simplesmente como payback, é definido como o número de anos 

necessários para a recuperação do investimento original. Foi o primeiro método 

formal usado para a avaliação de projetos (WESTON e BRIGHAM, 2000). Conforme 

sugerem esses autores, o payback exato de um projeto é calculado da seguinte 

forma: 

 
 

 
(2) 

Assim, se o payback de um projeto for 3,75 significa que o investimento inicial será 

recuperado em 3 anos e 9 meses. Na equação acima, o termo ‘ano antes da 

recuperação plena’ indica o número de fluxos de caixa anuais necessário para 

suplantar o desembolso inicial menos um. Assim, se um projeto de investimento 

tivesse desembolso inicial de $ 200 milhões e entradas anuais subseqüentes de 

caixa, de $ 30, $ 50, $ 60, $ 80 e $ 120 milhões, a recuperação plena ocorreria no 

quarto ano, com um excedente de $ 20 milhões. O ‘ano antes da recuperação plena’ 

é o terceiro ano e dividindo-se $ 60 milhões do investimento inicial não cobertos no 

terceiro ano pelo $ 80 milhões de entrada de caixa do quarto ano, obtém-se o 

payback de 3,75 anos. 

 

Conforme afirmativa de Weingartner (1969), o uso do payback na tomada de decisão 

de investimento de capital é rejeitado quase unanimemente pela comunidade 

acadêmica, mas é um conceito quantitativo dos mais amplamente utilizados por 

empresários. Anos depois, o uso desse conceito mostrou-se firme nas empresas 

onde propriedade e gestão encontram-se separadas, conforme opinião de Narayan 

(1985 p. 309): “O critério do payback continua a ser amplamente usado na indústria, 

embora exista pouco apoio para ele entre os acadêmicos”. Estudos mais recentes, 

desenvolvidos nesses mesmos paises, segundo Boyle e Guntrie (2006), mostram 

que a prática de orçamento de capital continua dando destaque à popularidade do 

payback. 
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Ao utilizar o payback como critério de avaliação de um projeto de investimento, ele é 

comparado com um número previamente definido, geralmente pela diretoria da 

empresa investidora. O payback mínimo aceitável varia em função da condição 

sócio-econômica e política do país, do setor de atividade econômica à qual pertence 

a empresa, e das condições da própria empresa investidora. 

 

Segundo Lefley (1996), pesquisas feitas nos EUA e no Reino Unido, apontam para 

um payback médio de 2,9 e 2,91 anos, respectivamente.  

 

Não há pesquisas dessa natureza feitas no Brasil e raramente empresas divulgam 

informações a respeito do prazo de recuperação de seus investimentos. Constitui-se 

em rara exceção a declaração publicada pelo diretor financeiro da Companhia 

Siderúrgica Nacional, Otavio Lazcano, de que o investimento de US$ 185 milhões 

feito na construção da fábrica de cimento, terá payback inferior a 6 anos (ÁGORA, 

2006). 

 

Atualmente o payback rápido ou curto é muito utilizado no Brasil e no exterior como 

forte argumento de marketing de empresas fabricantes de motores elétricos ou 

fornecedores de equipamentos para a geração de energia, desde soluções 

renováveis até termoelétricas. 

 

Segundo Chadwell-Hatfield et al. (1997), 65% das empresas entrevistadas em 

pesquisa conduzida nos EUA, indicaram a importância de payback curto para 

determinar a aceitação de um projeto. 

 

As principais críticas ao uso do payback como critério para a decisão de 

investimento devem-se ao fato de: (a) ele não levar em conta o valor do dinheiro no 

tempo e (b) por não considerar a importância dos fluxos de caixa que ocorrem além 

desse período. 

 

Se o gestor de uma empresa tem como objetivo básico criar valor para os acionistas 

(BRIGHAM, GAPENSKI e DAVES, 1999) ele pode decidir, por exemplo, construir 

uma fábrica nova que custa menos do que vale para a empresa (BREALEY e 

MYERS, 2003). O uso do payback não auxilia a tomada de decisão de investimento 
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compatível com esse objetivo. Um projeto com payback de oito anos que adicione 

valor para a empresa, pode ser rejeitado enquanto outro projeto, com payback de 3 

anos pode destruir valor da empresa. Ainda assim, o payback continua em uso e é 

muito popular. 

 

Nesse sentido, Lefley (1996,  p. 210) afirma: 

 
Embora o método payback de avaliação de investimento tenha seus críticos, especialmente no 

campo acadêmico, evidências mostram que ele ainda continua a ser amplamente usado na 

prática, especialmente como uma medida secundária, usualmente vinculado a métodos mais 

sofisticados como o Valor Presente Líquido ou Taxa Interna de Retorno. 

 

A vantagem de se usar o método do período de payback é sua simplicidade, 

podendo ser visto como medida de exposição do projeto ao risco (ROSENBLATT e 

JUCKER, 1979 apud LEFLEY, 1996). Argumento nesse mesmo sentido é dado por 

Gitman (2001): quanto maior o payback, maior é a possibilidade de acontecer uma 

calamidade.  

 

Para Weingartner (1969), o principal apelo para o uso do payback está no fato de 

mostrar ao gestor o quão rapidamente ele pode confirmar a boa decisão que tomou 

e obter benefício pessoal. Segundo Lefley (1998),  estudos conduzidos por outros 

pesquisadores indicaram que o conflito propriedade-controle explica de forma 

significativa o uso do payback. Discussões a respeito do payback como recíproco da 

taxa de retorno e como medida de liquidez de projetos, são discutidas por 

Weingartner (1969). 

 

3.4.4 Métodos de avaliação de investimento baseados em Fluxos de Caixa 
Descontados 

 
As técnicas de avaliação de investimentos baseadas em fluxos de caixa 

descontados foram desenvolvidas considerando o conceito de valor do dinheiro no 

tempo. O conhecimento de juros compostos, a base para operar esse conceito, 

segundo Parker (1968), vem da Antiga Babilônia (1800-1600 A.C.). Embora se tenha 

notícia da aplicação do conceito de valor presente em 1540 (LEFLEY, 1997),  este 

teve um tratamento conceitual mais significativo apenas no início do século passado 
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e só na década de 60 veio a ter ampla aceitação nos EUA, como ferramenta de 

avaliação de investimento. Segundo Akalu (2001), os fundamentos básicos das 

técnicas de avaliação de investimentos, baseados no valor do dinheiro no tempo, tal 

como são conhecidos, devem-se a Franco Modigliani e Merton Miller. Eles 

introduziram o conceito de custo médio ponderado de capital, ou CMPC, conhecido 

internacionalmente pela sigla WACC (Weighted Average Cost of Capital), que é 

utilizado para descontar os fluxos de caixa. O WACC, discutido mais adiante, é o 

custo médio ponderado do capital de terceiros de longo prazo e do capital próprio ou 

patrimônio líquido da empresa. 

 
Payback descontado 
 
A crítica mais severa ao conceito de payback sempre foi a de que ele não 

consideraria o valor do dinheiro no tempo. O payback descontado supera essa 

limitação já que utiliza fluxos de caixa expressos em valores presentes, mediante 

aplicação da fórmula do valor presente, VP, a juros compostos. Dessa maneira o VP 

é definido por: 

 

nk
VFVP

)1( +
=                                                           (3) 

Onde 

VP é o valor presente, 
VF é o valor futuro, 
k é a taxa de juros (custo de capital da empresa investidora); e 
n é o número de períodos constatados entre a data atual e a data a que se refere o 
valor futuro. 
 

Adotando-se o exemplo ilustrativo do investimento em um ativo permanente com 

vida útil de 5 anos, utilizado para a obtenção do payback simples, e adotando-se 

como custo de capital a taxa anual de 15%, os fluxos de caixa em valores presentes 

são calculados utilizando-se a fórmula do valor presente. Para a entrada de caixa de 

cada período, aplica-se a Equação 3, conforme exemplificado para o fluxo de caixa 

do primeiro ano: 
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52,956.086.26
)15,01(

000.000.30
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Assim, os fluxos de caixa em valores presentes, do ano 0 ao 5º ano, serão 

respectivamente de $ 200.000.000,00, $ 26.086.956,52, $ 37.807.183,36, $ 

39.450.973, $ 95.237.807.183,36. O cálculo do payback descontado é feito da 

mesma forma que se faz com o payback simples, utilizando-se, porém, os fluxos de 

caixa descontados.  

 

O payback descontado é igual a 4,85 ou 4 anos e 10 meses. Portanto, neste 

exemplo ilustrativo, levando-se em conta o valor do dinheiro no tempo, o 

investimento só se recupera ao final da vida útil do projeto. 

 

Valor presente líquido 
 

Segundo Akalu (2001), embora o conceito de valor presente seja do ano de 1540, os 

fundamentos teóricos do valor do dinheiro no tempo foram estabelecidos por Irving 

Fisher em 1930. 

 

Para Fisher (1954), o valor de um bem é determinado considerando-se o valor 

presente dos benefícios futuros que ele proporcionará, calculados com a utilização 

de uma taxa de desconto. 

 

O valor presente líquido (conhecido pela abreviatura VPL ou, pela abreviatura NPV- 

Net Present Value), é a diferença entre o valor presente do fluxo de entrada e o valor 

presente do fluxo de saída de caixa de um projeto de investimento. A equação do 

VPL é dada por: 

 

( ) ( ) ( ) ∑
= +

=
+

+⋅⋅⋅+
+

+
+

+=
n

t
t

t
n

n

k
FC

k
FC

k
FC

k
FCFCVPL

0
2

21
0 )1(111               (4) 

onde 

 

FCt é o fluxo de caixa líquido esperado para o período t; 

 



 50

k é o custo de capital do projeto; e 

n é o número de períodos a que se refere o fluxo de caixa. 

 

A regra de decisão na aplicação do método do valor presente líquido é a seguinte: 

se o VPL de um projeto for positivo (portanto, o valor presente dos fluxos de 

entradas de caixa futuros é maior que o valor presente dos fluxos de saídas de caixa 

futuros) o projeto é considerado economicamente viável. Portanto, nesse caso, a 

aceitação do projeto adiciona valor para a empresa. Segundo Chadwell-Hatfield et 

al. (1997), embora os praticantes da avaliação de investimentos não indiquem 

preferência ao VPL sobre as demais técnicas, os teóricos de finanças fazem essa 

recomendação uma vez que o uso do VPL seleciona consistentemente projetos que 

maximizam a riqueza dos acionistas. 

 

Há duas críticas dirigidas ao uso do método VPL: (1) quanto a sua aplicação na 

comparação de projetos mutuamente excludentes, com investimentos iniciais 

diferentes, e (2) quanto a sua aplicação na comparação de projetos com duração 

diferente. 

 

Índice de Lucratividade 
 
Como o VPL é medida monetária, diferentes projetos mutuamente excludentes com 

diferentes valores de investimento inicial não são diretamente comparáveis. Nessa 

situação, é necessário que se calcule o índice de lucratividade (profitability index) 

que consiste na divisão do somatório dos valores presentes dos fluxos de caixa de 

entrada pelo somatório dos valores presentes dos fluxos de saída de caixa. Quando 

o VPL for igual a zero o índice de lucratividade será igual a um. Quanto maior for o 

índice de lucratividade, maior será a atratividade do projeto. 

 

Conforme definição de Brigham, Gapenski e Daves (1999), o índice de lucratividade 

(IL), ou índice benefício/custo, como é às vezes chamado, é calculado pela seguinte 

fórmula: 
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                              (5) 

Onde 

FCEt é o fluxo de entrada de caixa referente ao período t; 
FCSt é o fluxo de saída de caixa referente ao período t; e 
k é o custo de capital da empresa. 
 

Segundo Levy e Sarnat (1982), o índice de lucratividade fornece a medida 

representativa da lucratividade relativa de um projeto, com maior clareza. Ainda que 

essa transformação de medida absoluta em medida relativa resolva a questão da 

comparabilidade de projetos com investimentos iniciais diferentes, esses autores 

destacam a importância que tem a indicação do valor absoluto do VPL para a noção 

de valor adicionado. 

 

Custo Anual Uniforme Equivalente 
 

Para a avaliação de projetos com vidas úteis diferentes, Weston e Brigham (2000) 

sugerem a utilização da abordagem da cadeia de substituição (replacement chain 

approach) ou a abordagem do custo anual uniforme equivalente. 

 

O primeiro método consiste na equalização da vida útil dos projetos. Se um projeto A 

tem vida útil de 3 anos e outro projeto B tem vida útil de 6 anos, admite-se a 

execução do projeto A duas vezes, enquanto se executa uma única vez o projeto B. 

Uma vez equalizados os tempos, calcula-se o VPL e decide-se pelo maior VPL 

positivo, já que, pela abordagem convencional, projetos com VPL negativo são 

rejeitados. 

 

O custo anual uniforme equivalente (CAUE) é obtido calculando-se o valor de uma 

prestação, tomando-se o VPL como o valor atual de uma série uniforme. Portanto, 

calcula-se primeiramente o VPL, depois se calcula o valor da prestação anual 

equivalente e, finalmente, assume-se o valor da prestação anual equivalente como 

sendo o valor de uma anuidade. Calcula-se então o valor presente dessa anuidade 
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para cada projeto sob análise. Decide-se em favor daquele projeto com o maior valor 

atual. 

 

Taxa Interna de Retorno 
 
O conceito de taxa interna de retorno, TIR, foi concebido por Keynes (1936, edição 

brasileira, 1988; p. 101), conforme diz: “Eu defino a eficiência marginal do capital 

como sendo a taxa de desconto que tornaria o valor presente do fluxo de anuidades 

esperadas desse capital, durante toda a sua existência, exatamente igual ao seu 

preço de oferta”. Segundo Roush e Keefe (2000, p. 66): “Esta é a taxa de juros que 

iguala o valor presente líquido de um projeto a zero [...], hoje conhecida como taxa 

interna de retorno”. 

 

Não há uma equação resolutiva para o cálculo da TIR, mas sendo ela a taxa de 

desconto que produz um VPL igual a zero para um projeto, pode ser indicada como 

a taxa k da equação 3. Assim, iguala-se o VPL a zero, como segue: 

 

( )∑
= +

==
n

t
t

t

k

FC
VPL

0 1
0                                       (6) 

 

Um projeto de investimento de capital é considerado economicamente viável se a 

sua TIR for superior ao custo de capital do projeto. A aceitação de projetos com TIR 

superior ao custo de capital da empresa significa adição de valor. 

 

Para  Akalu (2001), a simplicidade de sua interpretação, por expressar o beneficio de 

um projeto na forma percentual e por dispensar a necessidade de uma taxa de 

desconto para o seu cálculo, tem tornado a TIR o método preferido de empresas, 

principalmente entre aquelas de grande porte. Segundo esse autor, um estudo feito 

com 150 importantes empresas britânicas revelou a popularidade da TIR como 

técnica de avaliação de investimentos. Da mesma forma, o estudo de Chadwell-

Hatfield et al. (1996-1997), constatou que 72% dos que usam técnicas de fluxos de 

caixa descontados preferem a TIR. 
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Comparação da TIR, VPL e Payback Descontado 

 

Conforme afirma Da Costa (2003), os métodos de avaliação VPL, TIR e payback 

descontado são baseados no fluxo de caixa descontado, podendo, por essa razão, 

ser relacionados utilizando-se a equação 3. 

 

Como já foi mencionado, o VPL é a diferença entre o valor presente dos fluxos de 

caixa de entrada e de saída. A TIR é a taxa k que iguala o VPL a zero. Ainda na 

mesma fórmula, o payback descontado é o valor de n, tal que sendo k igual ao custo 

de capital, produza um VPL igual a zero. 

 

No exemplo numérico apresentado para o cálculo do payback simples de 3 anos e 9 

meses e payback descontado de 4 anos e 10 meses, a taxa de desconto é de 15% 

ao ano. O VPL daquele fluxo de caixa é de $ 8.746.581,72 e a TIR é igual a 16,48%. 

Se o custo de capital da empresa for aumentado para 16,48%, então, a TIR será 

igual ao custo de capital, o VPL será igual a 0 e o payback descontado será de 5 

anos, que é o tempo de vida útil do ativo sob análise.  

 

Como afirma Hirschfeld (1998 p. 227), o payback descontado, n ou prazo de retorno, 

é “o período de tempo necessário para que os benefícios advindos de um 

investimento possam cobrir seus custos, considerados a uma adequada taxa de 

juros”. 

 
Apesar da preferência pelo uso da TIR em relação ao VPL, há situações em que há 

dois projetos mutuamente excludentes onde o projeto que exibe maior VPL, 

apresenta menor TIR e vice-versa. A Figura 2 apresenta o gráfico dos perfis de VPL, 

que indica o VPL e a TIR para os projetos S e L (BRIGHAM, GAPENSKI e DAVES, 

1999). No gráfico dos perfis de VPL há a indicação de custo de capital de 7,2% 

denominado taxa de cruzamento (crossover rate), conceituada originalmente por 

Fisher (1930 apud ROUSH e KEEF, 2000 p. 66) como the rate of return over cost ou 

“taxa de juros determinada pelo mercado onde os VPL dos dois projetos são 

idênticos”. 
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Figura 2 – Perfis de Valor Presente Líquido para os Projetos S e L para diferentes níveis de 

custo de capital 
Fonte: BRIGHAM, GAPENSKI e DAVES (1999) 

á consenso entre os autores de administração financeira quanto à superioridade do 

ulo do VPL assume que os fluxos de caixa 

termediários serão reinvestidos e remunerados pela taxa de desconto. O cálculo 

 

Observa-se na Figura 2 que, se o CMPC da empresa for superior à taxa de 

cruzamento de 7,2%, o projeto S apresenta um maior VPL que o projeto L. O inverso 

ocorre se o CMPC for inferior à taxa de cruzamento. O argumento em favor do uso 

do VPL em situações de conflito como essa é dado por Roush e Keef (2000, p. 68): 

“É amplamente reconhecido que este método sempre fornece o sinal econômico 

correto concernente aos diferentes efeitos de riqueza dos dois projetos”. 

 

H

VPL em relação à TIR, porque o cálc

in

da TIR assume que esses fluxos intermediários serão reinvestidos obtendo-se 

rentabilidade igual à própria TIR. 

 

O uso do método TIR pode apresentar limitação adicional, quando ocorrer mais de 

uma mudança de sinal no fluxo de caixa (SOLOMON,1956 apud BREALEY e 

MYERS, 1992). Apresentou como exemplo de ocorrência desse fenômeno o projeto 

de investimento de uma jazida de minério que exigia um investimento inicial de $ 

4.000,00, gerando um fluxo de caixa de $ 25.000,00 ao final do primeiro ano e 
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requerendo desembolso de $ 25.000 ao final do segundo ano. Este projeto tem dois 

valores de TIR, um de 25% e outro de 400%, sendo ambos matematicamente 

corretos. 

 

Taxa Interna de Retorno Modificada 
 

Para superar a limitação do pressuposto da taxa de reinvestimento existente na TIR, 

a taxa interna de retorno modificada (conhecida como MTIR em português e MIRR 

em inglês, abreviatura de Modified Internal Rate of Return) tem sido recomendada. A 

alculam-

se os valores futuros de cada fluxo de ca a do último fluxo 

utilizando-se a taxa d nual que iguala esse 

valor futuro ao desemb inici mitirmo to de capital de 10% ao 

ano, no exemplo da jazida de minério desenvolvido por Solomon (1956), o VPL do 

projeto será de - $ 1.933,88 e a MTIR será de 5,60%. Visto um VPL negativo e MTIR 

inferior ao custo de capital, ambos indicam a inviabilidade de um projeto de 

investimento, o que denota a existência de consistência entre os métodos. 

 

ara ilustrar o papel da MTIR considere-se o exemplo da Figura 2, com os fluxos de 

MTIR é a taxa que iguala o valor presente do fluxo de saída de caixa ao valor futuro 

dos fluxos de entrada de caixa (cálculo efetuado também considerando o custo de 

capital). Segundo Lefley (1997) a MTIR é calculada da seguinte forma: (a) c

ixa de entrada até a dat

o custo de capital e (b) calcula-se a taxa a

olso al. Se ad s um cus

P

caixa apresentados no Quadro 4. 

 

Adotando-se como custo de capital a taxa de 10% por período, calcula-se o valor 

futuro de cada fluxo de caixa de entrada até o final do 4º período, obtendo-se o valor 

futuro total de $ 1.579,50 para o projeto S e de $ 1.536,10 para o projeto L. 
 

Quadro 4 – Fluxo de Caixa dos projetos S e L. 
Ano Projeto S Projeto L 

0 ($ 1000) ($ 1000) 

1 500   100 

2 400   300 

3 300   400 

4 100   600 

Fonte: BRIGHAM, GAPENSKI e DAVES (1999) 
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A MTIR é a taxa anual a juros compostos, ou 12,11% e 11,33%, respectivamente, 

para os projetos S e L. O projeto S apresenta VPL de $ 78,82 e MTIR de 12,11% e o 

projeto L apresenta VPL de $ 49,18 e MTIR de 11,33%, indicando o projeto S como 

o melhor dos dois projetos. Repetindo os cálculos para um custo de capital de 6%, o 

projeto S apresentará VPL de $ 158,79 e MTIR de 9,98% enquanto que o projeto L 

apresentará  VPL de $ 172,44 e MTIR de 10,30%, elegendo-se desta vez como o 

 indicadores. Elimina-se, assim, o conflito 

representado na Figura 2. 

 

sa norte-americana de consultoria Stern & Stewart) é uma 

medida de desempenho empresarial que difere da maioria das outras por cobrar 

ado, incluindo capital próprio (EHRBAR, 

1999). Na definição de Assaf Neto (2003), o EVA© é um indicador que mostra se a 

Segundo Ehrbar (1999), projetos de investimentos com ROI superior ao custo de 

gregam valor e projetos com ROI inferior ao custo de capital da 

empresa destroem EVA.  

mico da empresa, que difere do lucro contábil por 

subtrair o custo do capital empregado. Assaf Neto (2003, p. 314) diz que “ao 

descontar todos os fluxos de entradas e saídas de caixa de um investimento por 

melhor projeto, sob o crivo dos dois

3.4.5 Valor econômico agregado 

 

O valor econômico agregado, conhecido como EVA© (Economic Value Added), é 

marca registrada da empre

lucros pelo custo de todo o capital empreg

empresa está criando ou destruindo valor, baseando-se na utilização do conceito de 

resultado definido por David Ricardo como lucro supranormal. 

 

A fórmula básica do EVA é dada por: 

 

EVA = Lucro Operacional após o IR - Custo de todo capital empregado 

 

capital da empresa a

 
Conciliando os conceitos de EVA e VPL 

 
O EVA© mede o lucro econô
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uma taxa de desconto mínima aceitável pela empresa, o NPV expressa, em última 

análise seu resultado econômico (riqueza) atualizado”. Para Ehrbar (1999), assim 

como para Brigham, Gapenski e Daves (1999), o VPL é igual ao valor presente dos 

EVA futuros projetados. 

ir, contrair 

ou abandonar) a um custo predeterminado que se denomina preço de exercício, por 

ão de investimento em ativo permanente é tomada no presente, mas sempre 

envolve o longo prazo da empresa. Por essa razão, Gitman (2001, p. 265), afirma 

 

desconto mudam com o passar do tempo e, da mesma forma, muda o valor presente 

IXIT e PINDYCK, 1994 apud RIGOLON, 

999). 

ode persistir por longos períodos de tempo, 

 

3.4 4 Opções Reais 

 

Copeland e Antikarov (2002, p. 6) definem uma opção real como [...] “o direito, mas 

não a obrigação, de empreender uma ação (por exemplo, diferir, expand

um período preestabelecido”. 

 

Explicam, ainda, que a metodologia das opções reais é também uma abordagem de 

fluxo de caixa descontado e que “o VPL é uma abordagem de opções reais que 

pressupõe não haver flexibilidade na tomada de decisão” (2002, p. 74). 

 

A decis

que “antes de comprometer recursos para expandir, substituir, modernizar ativos fixo 

ou para levar adiante outros tipos de projetos de longo prazo, as empresas estimam 

e analisam cuidadosamente os benefícios esperados desses dispêndios”. 

 

Conforme Damoradan (2002, p. 211), “[...] fluxos de caixa esperados e taxas de

líquido”. A conseqüência disso, segundo esse autor, é que um projeto com VPL 

negativo hoje, poderá apresentar um VPL positivo no futuro. Por essa razão, 

irreversibilidade, incerteza e possibilidade de adiamento são três características 

importantes das decisões de investimento (D

1

 

Porter (1986) também aborda a questão da irreversibilidade em grande parte dos 

investimentos em expansão de capacidade. Ele menciona que o excesso de 

capacidade em relação à demanda p

 



 58

cons

mine

 

Segu

militar que planeja um ataque é que o primeiro trabalha somente com a hipótese de 

tores da área 

e administração, não dizer nada a respeito das ações que podem ser tomadas 

, 

[...] as decisões de orçamento de capital se assemelham mais a um jogo de poker do que um 

 2002), a Análise de Opções Reais inclui-se 

omo ferramenta de gerenciamento utilizada por 9% das empresas entrevistadas no 

 de um projeto de investimento é sua chance de tornar-se inaceitável, após 

sua aprovação. O risco é medido a partir da variabilidade de seus fluxos de caixa 

tituindo-se em problema que tem atormentado muitas indústrias – papel, naval, 

ração de ferro, alumínio e muitos negócios químicos, para citar apenas alguns. 

ndo Brunstein (2003), a diferença entre o administrador de um projeto e o 

o projeto ser bem sucedido, enquanto que o segundo faz também um plano de 

retirada para o caso de o ataque fracassar. 

 

O fato de a teoria de orçamento de capital, designação dada pelos au

d

após o projeto ter sido aceito e colocado em operação é destacado por Brigham

Gapenski e Daves (1999), que dizem: 

 

jogo de roleta [...] porque: (1) a chance desempenha um papel contínuo ao longo da vida do 
projeto e, (2) os gerentes podem responder às condições mutantes (opções gerenciais) e às 
ações tomadas pela concorrência (opções estratégicas). Essas oportunidades são chamadas 
também de opções reais e três questões-chave estão associadas a elas: (a) identificação da 
resposta ótima às mudanças nas condições; (b) determinação do valor da opção real; e (c) 
estruturação do projeto de forma a criar as opções reais [...]. 

 

Segundo pesquisa conduzida pela empresa de consultoria norte-americana Bain & 

Company (COPELAND e ANTIKAROV,

c

mundo e 10% das empresas brasileiras entrevistadas no ano de 2000. 

 

3.5 Outros conceitos importantes relacionados à avaliação de investimentos 
 

3.5.1 Análise de riscos em projetos de investimento 

 

O risco

(GITMAN, 2001). Desta forma, projetos de investimento com taxa interna de retorno 

pouco superior ao custo de capital ou com valor presente líquido positivo próximo a 

zero, são mais arriscados que aqueles que apresentam maior folga nesses 

parâmetros. 
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Para se avaliar a variabilidade dos fluxos de entrada de caixa, já que geralmente não 

há incertezas associadas ao investimento inicial, Gitman (2001) recomenda duas 

abordagens alternativas: a análise de sensibilidade e a análise de cenário. A 

plicação mais comum da primeira abordagem em orçamento de capital é estimar os 

VP

A análise de cenário é uma abordagem de maior alcance que a anterior, e avalia o 

imp

exemp

alta (ce

cada cenário considerado, o VPL será diferente e quem toma a decisão poderá 

ava

taxa d

aborda

 

We

metodo da 

imulação de Monte Carlo, que vincula sensibilidades e distribuições de 

2. O software calcula o VPL combinando os valores atribuídos às variáveis, 

asso anterior com alíquotas de impostos e taxa de 

depreciação; e 

a

L associados às estimativas de fluxos de entradas de caixas pessimistas, mais 

provável e otimista. A amplitude das estimativas otimista e pessimista é a medida do 

risco. 

 

acto de várias circunstâncias sobre o retorno do projeto de investimento. No 

lo fornecido pelo autor, a empresa poderia avaliar o impacto de uma inflação 

nário 1) e de uma inflação baixa (cenário 2) sobre o VPL de um projeto. Para 

liar o risco envolvido em relação à inflação. O impacto de outras variáveis como a 

e câmbio e taxa de juros, poderiam ser objetos de simulações nesta 

gem. 

ston e Brigham (2000) e Brigham, Gapenski e Daves (1999) descrevem outra 

logia para a mensuração do risco de projetos de investimento, denomina

S

probabilidades. Esses autores descrevem os seguintes passos da simulação: 

 

1. Adota-se um software como o @RISK da empresa Lotus ou como o 

Lumenaut da empresa Lumenaut Ltd., que escolhe valores aleatórios para 

cada variável sujeita a incerteza, por exemplo: volume de venda e preço de 

venda; 

definidos no p

3. Os passos 1 e 2 são repetidos muitas vezes, algo em torno de 1.000 vezes, 

resultando 1.000 VPL que são mostrados sob a forma de distribuição de 

probabilidade do VPL, com o seu valor esperado (média) e desvio padrão. 
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Como mencionam Brigham, Gapenski e Daves (1999), a leitura de uma distribuição 

apelo, a 

imulação de Monte Carlo não tem sido amplamente usada na indústria como era 

isões 

e financiamento (GITMAN, 2001). Por ser difícil, na prática, associar uma fonte 

 empresa deve aproveitar as 

portunidades de investimentos cujos retornos sejam superiores ao CMPC. 

favor da inseparabilidade das decisões de 

vestimento e financiamento de longo prazo que surgem a partir dos anos de 1970, 

PC consiste na ponderação de cada tipo específico de capital por 

sua proporção na estrutura de capital da empresa. Segundo Gitman (2001) incluem-

de probabilidade do VPL é feita, por exemplo, da seguinte forma: há uma 

probabilidade de 85,7% do VPL não ser inferior a 0, significando que o risco do VPL 

ser negativo é de 14,3%. Esses autores afirmam que, apesar do seu forte 

S

de se esperar. 

 

3.5.2 Custo de Capital 

 

As empresas lidam separadamente com as decisões de investimento e as dec

d

específica de financiamento a cada projeto de investimento de capital, é 

recomendada a utilização do custo médio ponderado de capital na aplicação de 

quaisquer dos métodos relacionados à técnica do fluxo de caixa descontado. 

 

Essa independência conforme Freitas (2006), é encontrada na terceira proposição 

de Modigliani e Miller que estabelece que a

o

 

A corrente de pensamento em 

in

é apresentada por Freitas (2006). Porém, não interfere na continuidade do custo de 

capital como a taxa de retorno que uma empresa deve obter sobre seus projetos de 

investimento para manter o valor de mercado de suas ações (GITMAN, 2001). 

 

O cálculo do CM

 

se o custo da dívida de longo prazo (após o imposto de renda, por serem os juros 

dedutíveis na apuração do lucro tributável), o custo das ações preferenciais e o 

custo do capital próprio (incluindo-se o custo das ações existentes, o custo dos 

lucros retidos e o custo de novas ações emitidas). 
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3.5.3 Taxa Mínima de Atratividade 

 

O custo médio ponderado de capital é utilizado como a taxa mínima de retorno 

 

of Railways” e a Eugene L. Grant que publicou, em 

930, o livro “Principles of Engineering Economy”. Para Grant e Ireson (1970) a 

njunto de princípios e técnicas aplicadas 

a tomada de decisões de aquisição e de disposição de bens de capital, na indústria 

ara Pilão (2002), a taxa mínima de atratividade representa o mínimo que um 

ganhar quando faz um investimento, Ela é formada 

asicamente a partir de três componentes: o custo de oportunidade, o risco do 

Depois que um ativo permanente é colocado em operação, principalmente máquinas 

aceitável na avaliação de projetos de investimento que tenham nível de risco 

associado comparável com o risco peculiar da empresa. Se o risco de um projeto 

sob avaliação for maior que o nível de risco da empresa, a taxa exigida crescerá na 

mesma direção. 

Na engenharia de produção, a análise de viabilidade de investimento em ativo 

permanente pertence ao campo da engenharia econômica (Engineering Economics), 

com origem atribuída a Arthur Mellen Wellinton, que publicou, em 1887, o livro “The 

Economic Theory of the location 

1

engenharia econômica é definida como o co

n

e nos órgãos governamentais. 

 

Na engenharia econômica, a taxa mínima de retorno esperada denomina-se taxa 

mínima de atratividade (minimum attractive rate of return). Essa taxa, segundo Grant 

e Ireson (1970), é normalmente um assunto político a ser definido pela alta 

administração da organização sendo as bases para a sua definição muito variadas. 

 

P

investidor se propõe a 

b

negócio e a liquidez do negócio. 

 

3.5.4 Auditoria de Projetos de Investimento 
 

e equipamentos, é necessário que se verifique se o desempenho efetivo 

corresponde ao desempenho esperado. Para Brealey e Myers (2003) e Brigham, 

Gapenski e Daves (1999), essa abordagem de auditoria ajuda a melhorar a 

qualidade das estimativas de benefícios a serem elaboradas nos futuros projetos de 
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investimento melhorando também a operação em si, uma vez que os solicitantes 

desses ativos ficam com suas reputações expostas. 

 
 
3.5.5 Análise de Portfólio 

em de portfólio na tomada de decisão de investimento em 

ativos fixos, embora não seja objeto de ampla discussão na literatura acadêmica, é 

ara atender aos objetivos de 

produção, estabelecidos no nível estratégico da empresa. 

 

Mony

um campista enfrenta ao ter que escolher o que colocar no limitado espaço de uma 

io a identificar os 

ontos fortes e fracos de suas capacidades atuais em termos de tarefas e funções 

 

entificação de gargalos no fluxo produtivo e estima os 

níveis de produção. Conforme Fioroni (2005, p. 1), 

 

das máquinas de lingotamento, causando novo set-up e redução na produtividade e eficiência. 
A sincronia é vital. 

 
 
Embora a teoria de portfólio desenvolvida em 1952, pelo economista norte 

americano Harry Markowitz, tenha como objeto de estudo o comportamento de uma 

carteira de ações, a denominação portfólio de investimento é muito utilizada na área 

da gestão de projetos, tecnologia de informação e investimento em tecnologia. 

 

A análise ou abordag

de grande importância, principalmente no segmento industrial com investimento 

intensivo em máquinas e equipamentos. Basicamente, a aplicação da análise de 

portfólio neste contexto, refere-se à seleção do melhor conjunto de máquinas e 

equipamentos dentre as opções disponíveis, p

han (2005), compara o problema do portfólio de investimento ao problema que 

mochila, tendo em mente alcançar a efetividade máxima da sua missão. O autor 

apresenta um software elaborado para a otimização de portfólio de dispositivos, 

equipamentos e armas para fins militares, que capacita o “usuár

p

da missão essencial”. 

O software ARENA criado pela Systems Modeling Corp., representada no Brasil pela 

Paragon Consulting Solutions, é um simulador de atividades de uma usina 

siderúrgica, que auxilia a id

[...]uma vez que os convertedores produzem em batch e as máquinas de lingotamento são 
contínuas, a disponibilidade de aço é indispensável, porque a falta de aço paralisa a produção 
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Softw sse, são muito úteis na definição do portfólio de equipamentos 

com suas respectivas capacidades produtivas ou para simular a movimentação e o 

no pátio de minérios de uma siderúrgica. 

ntes têm promovido abordagens híbridas de avaliação econômica e estratégica ... (SMALL, 

2006, p. 487).  

mento da tomada de decisão. Segundo Kaplan 

receita (maior flexibilidade na manufatura que geram economias de escopo, menor 

tempo de produção, menor prazo de entrega ao cliente, etc.) do que a redução de 

e de viabilidade. Mas, Kaplan (1983) 

recomenda que a empresa fundamente sua decisão de rejeitar o investimento em 

uma  ao 

fluxo

ares como e

fluxo de matérias-primas 

 

3.6 Modelos não convencionais de avaliação de investimento 
 

A literatura focada na justificação econômica do investimento em AMT, indica a 

utilização de técnicas clássicas como o payback, ROI, TIR e VPL. (SMALL, 2006). 

Esse autor acrescenta que: 

 
[...] a falta de fé nessas técnicas tem levado alguns pesquisadores a defenderem a justificação 

do investimento em AMT usando argumentos estratégicos. [...]. Para aliviar os problemas 

inerentes ao uso de abordagens puramente econômicas ou puramente estratégicas, estudos 

rece

 

3.6.1 A visão de Kaplan 
 

Investir em máquinas e equipamentos convencionais ou com tecnologia avançada 

tem como diferença fundamental o reconhecimento e a mensuração dos benefícios 

em termos de fluxo de caixa, no mo

(1983), nem sempre os benefícios tangíveis (redução de mão de obra direta, de 

estoques, de refugos, da necessidade de retrabalho e do espaço de chão de fábrica) 

são suficientes para a justificação econômica do investimento em AMT. Para esse 

autor, há também benefícios intangíveis que favorecem muito mais o aumento da 

custos. 

 

Identificar e mensurar os benefícios do investimento em equipamentos AMT é o 

ponto central para qualquer modelo de anális

 nova tecnologia, manifestando o entendimento do que poderá acontecer

 de caixa. 
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o matemático inovador em substituição ao valorKaplan não propôs nenhum model  

prese Ele 

recom lise dos atributos qualitativos e de seus 

efeito  projeto for negativo. 

 

3.6.2

Meredith e Suresh (1986) sugeriram a três 

grupos distintos, r  viabilidade para 

Quadro 5 – Categorias de Projetos de AMT e Metodologias de Análise de Viabilidade 
oria Metodologias de Análise de Viabilidade  

nte líquido, na análise de viabilidad

enda que seja feita cuidadosa aná

s no fluxo de caixa, se o VPL de um

e de projetos de investimento em AMT. 

 O modelo de Meredith e Suresh 
 

 classificação dos projetos AMT em 

ecomendando uma abordagem de avaliação de

cada grupo, conforme resumido no Quadro 3: 
 

Categ
Sistemas isolados - máquinas com 
controle numérico computadorizado, 

Avaliação econômica convencional – Período 
médio de retorno (payback), retorno sobre 

robôs e projeto auxiliado por 
computador (CAD). 

investimento (ROI), taxa interna de retorno, 
valor presente líquido, etc. 

Sistemas interligados – sistemas 
isolados interligados em células 
(sistemas flexíveis de manufatura, 
projetos auxiliados por computador com 
planejamento de processos auxiliados 
por computador). 

Abordagem analítica - análise de valor, 
análise de portfólio e análise de risco. 

Sistemas totalmente integrados - 
sistema flexível de manufatura 
totalmente
manufatura i

Avaliação econômica convencional, avaliação 
analítica e uma abordagem de justificação 

 integrado (FMS) e 
ntegrada por computador 

(CIM). 

mais estratégica incluindo a análise da 
importância técnica, dos objetivos 
empresariais, da vantagem competitiva e de 
pesquisa e desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado com base em Meredith e Suresh (1986) 
 

3.6.3 Modelos de Avaliação por Escores ou por Múltiplos Atributos 
 

O modelo de Chalos 
 

Peter Chalos (1992) publicou seu livro de contabilidade gerencial, “Managing Cost in 

Today’ anufacturing Environment”, dedicando o capítulo 7, intitulado “Justifying s M

Capital Investment”, à discussão da análise de viabilidade de investimentos em AMT. 

A proposta de Chalos é um modelo de decisão por pontuação ou por múltiplos 

atributos, designado por MADM (Scoring or Multi Atribbute Decision Models), que 

combina informações quantitativas e qualitativas que não são matematicamente 

comparáveis. 
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Conforme apresenta a primeira coluna da Tabela 2, Chalos escolhe quatro atributos 

estratégicos, dois atributos quantitativos e cinco atributos qualitativos operacionais. A 

segunda coluna dessa tabela mostra os pesos atribuídos a cada uma das variáveis. 

A definição desses pesos, segundo o autor, “indicam a importância relativa de todas 

as medidas, quantificáveis e não quantificáveis que explicam o sucesso da empresa 

no mercado” (CHALOS, 1992, p. 154). 

 

A segunda coluna da Tabela 2 apresenta a pontuação que pode ser dada a cada 

atributo de um projeto de investimento sob avaliação, na escala de 0 a 5. Além 

disso, para cada pontuação associa-se um grau de confiança que varia de 0 a 1, 

como mostra a terceira coluna da mesma tabela, indicando o grau de certeza 

relacionado à crença de que tal pontuação se confirmará. 

 

Por exemplo, ao atributo reputação tecnológica dá-se peso igual a 12. Assim, se um 

projeto obtém pontuação 4 por atender bem a esse quesito e o grau de confiança de 

que tal desempenho se confirmará for igual a 1, então o produto (12 x 4 x 1) 

totalizará 48 pontos para esse atributo. A pontuação máxima que um projeto pode 

obter para esse atributo é de 60 pontos e a pontuação geral máxima é de 500 

pontos. 
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Tabela 2 – Modelo de decisão por múltiplos atributos ou por escores de Chalos 

Atributos Pesos Valores Confiança Produto 
 1. Estratégico     

     a) Reputação tecnológica 12 4      (0 – 5) 1.0    (0 - 1,0) 48          (0 -   60) 

     b) Participação de mercado 10 2      (0 – 5) 0.8    (0 - 1,0) 16          (0 -   50) 

     c) Posição competitiva 14 3      (0 – 5) 0.7    (0 - 1,0) 29.4       (0 -   70) 

     d) Inovação de produto   8 4      (0 – 5) 1.0    (0 - 1,0) 32          (0 -   40) 

 2. Quantitativo     

     a) Valor presente líquido 30 4     (0 – 5) 0.9    (0 - 1,0) 108        (0 – 150)

     b) Payback 10 2     (0 – 5) 0.8    (0 - 1,0) 16        (0 -   50) 

 3. Qualitativo     
     a) Heterogeneidade de 
produtos   4 4    (0 – 5) 1.0    (0 - 1,0) 4        (0 -   20) 

     b) Confiabilidade de Produto   3 2     (0 – 5) 0.6    (0 - 1,0) 3.6     (0 -   15) 

     c) Tempo de resposta   3 1     (0 – 5) 1.0    (0 – 1,0) 3        (0 -   15) 

     d) Número de peças   4 0     (0 – 5) 0.8    (0 - 1,0) 0        (0 -   20) 
     e) Medidas em tempo real   2 5     (0 – 5) 0.9    (0 - 1,0) 9        (0 -   10) 

     Total  ........................... 100   269      (0 – 500) 
Fonte: Adaptado de CHALOS (1992) 

 

O modelo de Chalos tem como mérito, a combinação de variáveis de entrada 

quantitativas e qualitativas em uma única medida. Por atribuir pontos aos projetos de 

investimento em AMT, mutuamente excludentes, possibilita o estabelecimento de um 

ranking, orientando a escolha da melhor alternativa. 

 

As principais limitações que podem ser identificadas nesse modelo são: 

 

(a) o uso do valor presente líquido, considerando-se que os projetos podem 

apresentar diferentes valores de desembolso; 

(b) não propõe uma medida do grau de viabilidade para os projetos sob análise; 

(c) o mecanismo concebido para considerar a imprecisão, o grau de confiança, cria 

dificuldade prática (qual é a diferença entre atribuir 5 para reputação 

tecnológica com grau de confiança 0,3 e atribuir 3 com grau de confiança 0,5?); 

e 

(d) por ser modelo clássico, considera atributos qualitativos e quantitativos em um 

mesmo espaço. 
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O modelo de Carter 

 

O modelo de Carter (1992) foi elaborado sob lógica semelhante à de Chalos, 

havendo pesos associados a cada atributo, a pontuação variando de 0 a 2 (0 se o 

fator sob análise piorar com a projeção futura, 1 se mantido inalterado e 2 em caso 

de melhoria) e uma medida de confiança de 0 a 1. O modelo de Carter é orientado 

para possibilitar a comparação entre um sistema em uso e um projeto envolvendo 

nova tecnologia. Os aspectos positivos e as limitações do modelo de Carter são 

semelhantes àqueles assinalados para o modelo de Chalos. 

 

Modelos baseados na metodologia AHP 

 

Ao desenvolver o exemplo ilustrativo para o seu modelo MADM, Chalos atribui pesos 

de 44%, 40% e 16% para os atributos estratégicos, quantitativos e qualitativos, 

respectivamente. Observa-se que Carter distribuiu os pesos de 30%, 40% e 30% 

entre as três categorias de atributos: quantitativos financeiros, quantitativos não 

financeiros e não quantitativos. 

 

A metodologia AHP – Analytical Hierarchy Process, desenvolvida por Thomas L. 

Saaty (1980) pode ser muito útil na definição da importância relativa dos atributos 

nos modelos MADM (SAATY, 1980). Nos modelos baseados em AHP, um 

especialista pontua cada atributo, de cada projeto, adotando-se escala de valores de 

0 a 9, apresentadas na Tabela 3, e efetuando-se comparações paritárias (SHIMIZU, 

2001). 

 

Similarmente ao que se fez na apresentação da metodologia de Chalos, é 

desenvolvido exemplo de avaliação de investimento em AMT com três diferentes 

atributos (estratégico, financeiro e qualitativo) para três diferentes projetos (projeto 1, 

projeto 2 e projeto 3). 

 

O primeiro passo é a elaboração da matriz de comparações paritárias para os três 

projetos, em relação ao atributo estratégico, quantitativo e qualitativo. 
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O Quadro 5 apresenta a matriz de comparações paritárias para o atributo 

estratégico. Nesse quadro pode ser observado que foi atribuída pontuação 8 para o 

projeto 2 quando comparado com o projeto 1, considerando-se o atributo 

estratégico. Por essa razão, observa-se a atribuição do valor recíproco, 1/8 quando 

se compara o projeto 1 com o projeto 2. 
 

Quadro 6 − Matriz de comparações paritárias para o atributo estratégico 
 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 

Projeto 1 1 8 3 
Projeto 2 1/8 1 1/4 
Projeto 3 1/3 4 1 

 

 

A consulta à Tabela 3 de Saaty mostra que a pontuação 8 significa entre ‘fortemente 

importante a muito fortemente importante’ na comparação feita entre dois projetos 

para determinado atributo. 

 
Tabela 3 – Escala de Saaty para a comparação paritária 

 
Intensidade de 

importância 
Definição 

1 Igualmente importante 
2 Igualmente a moderadamente importante 
3 Moderadamente importante 
4 Moderadamente a fortemente importante 
5 Fortemente importante 
6 Fortemente importante a muito fortemente importante 
7 Muito fortemente importante 
8 Muito fortemente importante a extremamente importante 
9 Extremamente importante 

Fonte: Simplificação da tabela de escala de comparação SAATY (1980) 
 

Elabora-se a matriz recíproca para o atributo quantitativo como mostra o Quadro 7. 
 

Quadro 7 − Matriz de comparações paritárias para o atributo quantitativo 
 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 

Projeto 1 1 3 1/2 
Projeto 2 1/3 1 1/7 
Projeto 3 2 7 1 

 

 

O Quadro 8 apresenta a matriz recíproca para o atributo qualitativo. 

 

 

 



 69

 

 
 

Quadro 8 − Matriz de comparações paritárias para o atributo qualitativo 
 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 

Projeto 1 1 6 2 
Projeto 2 1/6 1 1/4 
Projeto 3 1/2 4 1 

 

Elabora-se também a matriz de comparações paritárias entre os atributos, como 

mostra o Quadro 9. Observe-se que o atributo quantitativo, segunda coluna, 

comparado ao atributo estratégico, primeira linha, recebe pontuação 5, cujo 

significado consta da Tabela 3. Na comparação recíproca, atributo estratégico, 

primeira coluna, com o atributo quantitativo, segunda linha, atribui-se o valor 1/5. 
 
 

Quadro 9 − Matriz de comparações paritárias entre os atributos 
 Estratégico Quantitativo Qualitativo 

Estratégico    1   5 4     
Quantitativo  1/5   1     2    
Qualitativo  1/4  1/2 1 

 

 

Obtidas essas matrizes de comparações paritárias, o passo seguinte consiste em se 

calcular as pontuações relativas e a média das linhas para cada uma das matrizes, 

conforme apresentado no Quadro 10, para o atributo estratégico. 
 
 

Quadro 10 − Matriz de comparações paritárias para o atributo estratégico 
Pontuações relativas e médias das linhas 

 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Média das 
linhas 

Projeto 1 0,69 0,62 0,71 0,6690 
Projeto 2 0,09 0,08 0,06 0,0738 
Projeto 3 0,23 0,31 0,24 0,2572 

 1,00 1,00 1,00  
 

 

Antes de se calcular as pontuações relativas às médias das linhas é necessário 

verificar a consistência das pontuações atribuídas nas comparações paritárias. O 
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cálculo do vetor soma dos pesos, VSP, é feito usando-se os dados do Quadro 11 e 

com a seguinte fórmula: 

 

VSP = A X B + C X D + E X F                                                                         (6) 

 
Quadro 11 – Vetor soma dos pesos 

Média da 
linha 1 

Quadro 5 Média da 
linha 2 

Quadro 5 Média da 
linha 3 

Quadro 5 Vetor soma 
dos pesos Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
0,6690 1,000 0,0738 8,000 0,2572 3,000 2,0311 
0,6690 0,125 0,0738 1,000 0,2572 0,250 0,2217 
0,6690 0,333 0,0738 4,000 0,2572 1,000 0,7755 

 

Na seqüência, calcula-se o vetor de consistência, multiplicando-se a coluna ‘vetor 

soma dos pesos’ do Quadro 11 pela coluna ‘média das linhas’ do Quadro10.  
 

Quadro 12 – Vetor de Consistência 

Vetor soma 
dos pesos 

Média das 
linhas 

Vetor de 
consistência 

2,0311 0,6690 3,0361 
0,2217 0,0738 3,0038 
0,7755 0,2572 3,0152 

 
 

Uma vez encontrados os valores para o vetor de consistência, calcula-se o λ que é a 

média desses três valores. Portanto, λ é igual a 3,018. 

 

Calcula-se na seqüência o Índice de Consistência, CI (consistency index), que é 

determinado pela equação 7. 

 

1n
nCI

−
−λ

=                                                                                                                   (7) 

                                                                                                         

00198,0
13
318,3CI =

−
−

=  

 

Obtido o valor do índice de consistência, calcula-se o Coeficiente de Consistência, 

CR (consistency ratio), que é determinado pela equação 8: 
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RI
CICR =                                                                                                                     (8) 

 

Onde RI é o índice de consistência randômico fornecida pela Tabela 4. 

 
 

Tabela 4 – Índices de Consistência Randômicos 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Fonte: SAATY(1980) 
 

O RI para três projetos é igual a 0,58 e o coeficiente de consistência é calculado em 

0,0158, usando a equação 8, conforme segue: 

 

0158,0
58,0

00198,0CR ==  

Como o coeficiente de consistência é menor que 0,10, os fatores de avaliação dos 

projetos 1, 2 e 3, para o atributo estratégico, são considerados válidos. O coeficiente 

de consistência deve ser calculado para o atributo financeiro, para o atributo 

qualitativo e, ainda, sobre as comparações paritárias entre atributos. Se esse 

coeficiente for maior que 0,10 é necessário refazer as comparações paritárias. 

 

Os Quadros 13 e 14 mostram as pontuações relativas e as médias das linhas para 

os atributos quantitativo e qualitativo. O Quadro 15 mostra as pontuações relativas e 

as médias das linhas também para a matriz de comparações paritárias dos atributos. 
 

Quadro 13 − Matriz de comparações paritárias para o atributo quantitativo 
Pontuações relativas e médias das linhas 

 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Média das 
linhas 

Projeto 1 0,30000 0,272727273 0,304347826 0,2923 
Projeto 2 0,1000 0,090909091 0,086956522 0,0926 
Projeto 3 0,6000 0,636363636 0,608695652 0,6150 

 1,00 1,00 1,00  
 

Quadro 14 − Matriz de comparações paritárias para o atributo qualitativo 
Pontuações relativas e médias das linhas 

 Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Média das 
linhas 

Projeto 1 0,60 0,55 0,62 0,5869 
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Projeto 2 0,10 0,09 0,08 0,0893 
Projeto 3 0,30 0,36 0,31 0,3238 

 1,00 1,00 1,00  
 

 
Quadro 15 −  Matriz de comparações paritárias entre os atributos 

Pontuações relativas e médias das linhas 

 Estratégico Quantitativo Qualitativo Média das 
linhas 

Estratégico 0,69 0,77 0,57 0,6768 
Quantitativo 0,14 0,15 0,29 0,1925 
Qualitativo 0,17 0,08 0,14 0,1307 

 1,00 1,00 1,00  
 

 

As médias de linhas obtidas na última coluna das matrizes de comparações 

paritárias dos atributos estratégico, financeiro e qualitativo são transpostos para as 

linhas no Quadro 16. 
 

Quadro 16 − Matriz de comparações paritárias entre os atributos 
FATOR PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 

ESTRATÉGICO 0,6690 0,0738 0,25718 
FINANCEIRO 0,2924 0,0926 0,61502 
QUALITATIVO 0,5869 0,0893 0,32378 

 

 

Os valores do Quadro 17 são obtidos multiplicando-se as colunas do Quadro 16 pela 

última coluna do Quadro 15. A leitura do Quadro 16 mostra que o projeto 1 obteve a 

pontuação 0,45 para o fator estratégico, 0,06 para o fator financeiro e 0,08 para o 

fator qualitativo, totalizando a pontuação 0,59 na escala de 0 a 1.  

 
Quadro 17 − Matriz de comparações paritárias entre os atributos 

FATOR PROJETO1 PROJETO2 PROJETO3 
ESTRATÉGICO 0,45328 0,04996 0,17406 
FINANCEIRO 0,05627 0,01783 0,11839 
QUALITATIVO 0,07673 0,01167 0,04233 

Totais ...... 0,59 0,08 0,33 
 

 

A saída de um modelo baseado na metodologia AHP, apresenta valor global 

normalizado para cada projeto, com a soma totalizando 1. No exemplo desenvolvido, 

o projeto 1 classifica-se em primeiro lugar com a pontuação 0,59, o projeto 3 
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classifica-se em segundo lugar com a pontuação 0,33 e o projeto 2 classifica-se em 

último lugar com a pontuação 0,08. 

 

Ainda que a metodologia conte com dispositivo denominado Índice de Consistência 

Aleatória (SAATY, 1980) para verificar a consistência das pontuações atribuídas, seu 

uso torna-se difícil conforme aumenta o número de projetos sob análise. Os modelos 

baseados na metodologia AHP também apresentam limitação em relação ao 

tratamento da imprecisão peculiar ao processo de tomada de decisão de 

investimento. 

 

3.6.4 Modelos de Avaliação baseados na Teoria de Conjuntos Fuzzy 
 
 
A Teoria dos Conjuntos Fuzzy foi introduzida em 1964 por Lofti A. Zadeh, “quando 

ele trabalhava com problemas de classificações de conjuntos que não possuíam 

fronteiras bem definidas” (ORTEGA, 2001; p. 1-2). Conjunto fuzzy é, segundo Shaw 

e Simões (1999; p. 21), “um agrupamento impreciso e indefinido, onde a transição 

de não-pertinência para pertinência é gradual, não abrupta”. Acrescentam, ainda, 

que a lógica fuzzy permite traduzir expressões verbais, vagas, imprecisas e 

qualitativas em valores numéricos e tem como objetivo trabalhar a incerteza e graus 

de verdade relacionados aos fenômenos naturais de maneira sistemática e rigorosa. 

 
O modelo de Chiu e Park 
 

Visando oferecer tratamento mais adequado à incerteza associada aos fluxos de 

caixa futuros de projetos de investimento, Chiu e Park (1994) propuseram modelo de 

decisão de engenharia econômica, especificando os fluxos de caixa incertos e taxas 

de descontos, como números fuzzy triangulares. 

 

Eles propuseram a ‘fuzificação’ do VPL, sugerindo desenvolver o cálculo dessa 

medida baseando-se  em bandas, com a descrição dos cenários mais otimistas e 

mais pessimistas. Eles propuseram, também, uma estrutura que ordena os projetos 

mutuamente excludentes. Nesse sentido não se trata de modelo para a análise de 

viabilidade de investimento diferente do modelo convencional de VPL. Essa análise 

baseia-se exclusivamente em uma variável quantitativa que é o próprio VPL. 
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Ressalte-se, também, que esses autores não conceberam o modelo orientado para 

a avaliação de projetos de investimento em AMT, mas ofereceram contribuição ao 

tratamento da imprecisão nos fluxos de caixa futuros de qualquer projeto de 

investimento. 

 

O modelo de Abdel-Kader, Dugdale e Taylor 
 

A aplicação da Teoria de Conjuntos Fuzzy na tomada de decisão de investimento 

em AMT é discutida por Abdel-Kader et al. (1998). Eles apresentam modelo de 

avaliação de investimento considerando três dimensões para projetos de 

investimento: medida financeira, medidas não financeiras, e medidas de risco. O 

Quadro 17 apresenta descrição resumida desses atributos. 

 

A medida financeira fuzzy é desenvolvida a partir de ajuste no modelo de fluxo de 

caixa de Chiu e Park, utilizando-se números fuzzy triangulares, sugerindo cenário 

comparativamente mais pessimista à esquerda e mais otimista à direita do número 

central. Mesmo admitindo a possibilidade de combinar mais de uma medida 

financeira, os autores optaram pela adoção do VPL como a única medida financeira 

do modelo. 
 

Quadro 18 -  Resumo dos atributos do modelo de Abdel-Kader 
Medida financeira Medidas não financeiras Medida de risco 

Valor presente líquido 
 
 

• Qualidade do produto 
(conformidade às 
especificações); 

• Flexibilidade do processo 
(variedade e volume); 

• Exigências do cliente 
(produto com novas 
características para o 
produto, capacidade de 
atendimento, tempo de 
produção e entrega). 

 

• Relacionadas com o Mercado 
(volatilidade da demanda e 
tempo de vida do produto no 
mercado); 

• Relacionadas com a 
tecnologia (tecnologias 
consolidadas, confiabilidade 
do fabricante e experiência 
da empresa com o 
fabricante). 

Fonte: Elaborado com base em ABDEL-KADER (1998) 
 

Para as medidas não financeiras (qualidade, flexibilidade e exigência dos clientes) e 

para a medida de risco (volatilidade da demanda, tempo de vida de mercado, 

tecnologia consolidada, confiabilidade do fornecedor e experiência da empresa com 
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esse fornecedor) os autores desenvolvem um modelo fuzzy baseado em variáveis 

lingüísticas. 

 

O modelo apresenta como variáveis de saída valores rígidos ou crisp values 

aplicando metodologia própria para a defuzificação das três medidas fuzzy 

consideradas. 

 

Três projetos ilustrativos são utilizados ao longo da apresentação do modelo. O 

Quadro 18 mostra os valores normalizados calculados para os projetos, nas 

variáveis VPL fuzzy, medida não financeira fuzzy e medida de risco fuzzy. 
 

Quadro 19 – Valores normalizados para três medidas 
MEDIDAS Projeto I Projeto II Projeto III 
VPL fuzzy 0,51 0,35 0,14 
Medida não financeira fuzzy 0,03 0,34 0,63 
Medida de risco fuzzy 0,67 0,25 0,08 

Fonte: ABDEL-KADER (1998) 
 

Observa-se que o projeto I é o melhor pela medida financeira, mas apresenta a pior 

classificação pela medida não financeira e mostra ser o projeto mais arriscado. O 

modelo fornece parâmetros para a tomada de decisão, mas, por não fornecer uma 

medida do grau de viabilidade para os projetos, o tomador de decisão tem que 

agregar as três medidas em medida única, segundo o seu filtro pessoal. 

 

O modelo é inovador por apresentar medida de risco associada ao mercado e à 

tecnologia em vez de relacioná-la à variabilidade do fluxo de caixa no processo de 

avaliação de projetos de investimento em AMT. Considerando-se a dificuldade de 

mensurar os benefícios de projetos de investimento em AMT em termos de fluxo de 

caixa, conforme a descreve a literatura pertinente, a validade da utilização de 

modelos de mensuração de risco baseados na variabilidade do fluxo de caixa pode 

ser questionável. 

 

O não fornecimento de medida única combinando a medida financeira e a medida 

não financeira pode ser considerado limitação ao modelo. Ainda que bastante 

inovador, o modelo apresenta como principal limitação sua complexidade de cálculo, 
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que mesmo podendo ser desenvolvido com o uso de software apropriado, pode inibir 

sua adoção por tomadores de decisão de investimento em AMT. 

 
O modelo de Martinez 
 

Em sua dissertação de mestrado, Martinez Junior (2002), apresenta metodologia 

que possibilita traduzir em termos lingüísticos os resultados obtidos pela aplicação 

de métodos convencionais de avaliação de investimento e combiná-los de forma útil 

como ferramenta de apoio à decisão.  

 
Ao propor seu modelo de avaliação de investimento, Martinez Junior afirma que a 

metodologia utilizada “alia as características dos Sistemas Especialistas à eficiência 

da Lógica Fuzzy” (2002, p. ii). 

 
O modelo é construído considerando cinco etapas: 
 

1) Identificação das alternativas de investimento, definição de projetos, 
definição de estratégias; 

 

2) Identificação dos critérios relevantes, sugerindo alguns critérios como: 

 Critério 1 – Taxa Interna de retorno, período médio de retorno ou outra 
medida de desempenho financeiro do projeto; 
 Critério 2 – Redução de custos operacionais, redução da utilização de 
determinado recurso etc e 
 Critério 3 – valor do investimento. 

 

3) Elaboração das variáveis lingüísticas de entrada e saída do modelo 
lingüístico (fuzificação das variáveis). As variáveis de saída definidas para o 
modelo: 
 
Ação 1 – não investir 

Ação 2 – investir com restrições 

Ação 3 – investir. 

4) Construção da base de regras fuzzy e escolha de um método de inferência 

para elaboração do resultado final. 

5) Escolha da alternativa. 

 

No exemplo ilustrativo desenvolvido pelo autor, há três projetos de investimentos sob 

análise, denominados Alternativa A, Alternativa B e Alternativa C. Há dois critérios 
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de análise, sendo que o critério 1 está associado a três termos lingüísticos (Ruim, 

Regular e Bom) e o critério 2 está associado a quatro termos lingüísticos (Baixo, 

Médio, Alto e Muito Alto), resultando em 12 combinações, com as respectivas ações 

associadas (2002). O autor define a base de regras, combinando os critérios 1 e 2 a 

uma ação, conforme mostra o Quadro 19. 
 

 
Quadro 20 – Definição da base de conhecimento 

Critério 1 Critério 2 Ação 

Ruim Baixo Não investir 

Ruim Médio Não investir 

Ruim Alto Não investir 

Ruim Muito Alto Investir com restrições 

Regular Baixo Investir com restrições 

Regular Médio Investir com restrições 

Regular Alto Investir com restrições 

Regular Muito Alto Investir 

Bom Baixo Investir com restrições 

Bom Médio Investir com restrições 

Bom Alto Investir 

Bom Muito Alto Investir 

Fonte: MARTINEZ FILHO (2002) 

 

No Quadro 21 são apresentados os valores que as alternativas A, B e C exibem para 

os critérios 1 e 2. Segundo Martinez, esses valores resultam de simulação que 

permite quantificar critérios como redução de custos e redução do tempo de gargalo. 

 
Quadro 21 – Resumo das simulações das alternativas 

Alternativas Critérios Valores 
Alternativa A Critério 1 

Critério 2 
12 
5,6 

Alternativa B Critério 1 
Critério 2 

10 
8,36 

Alternativa C Critério 1 
Critério 2 

11 
4,89 

Fonte: MARTINEZ FILHO (2002) 
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Na seqüência, é proposto o cálculo do “grau de pertinência dos valores simulados 

para cada termo lingüístico dos critérios” (2002, p.60). O Quadro 22 mostra os graus 

de pertinência para a alternativa A, mas esse passo deve ser repetido para todas as 

alternativas. 

 
Quadro 22 – Graus de Pertinência da Alternativa 

Alternativa A 
Critérios Medida Termo lingüístico Valores 
Critério 1 

 
12 Ruim 

Regular 
Bom 

0 
0 
1 

Critério 2 5,6 Baixo 
Médio 
Alto 

Muito Alto 

0 
0,9 
0,1 
0 

Fonte: MARTINEZ FILHO (2002) 
 

Observa-se no Quadro 23 que pelo método de inferência adotado, a ativação das 

regras nas linhas se faz pelo mínimo e ativação das regras no sentido da coluna se 

faz pelo máximo. 
 

Quadro 23 – Base de conhecimento e graus de pertinência 
Critério 1 

GP 
Critério 2 

G 
 

Ação 
Grau de Pertinência da 

Ação 
Ruim 

0 
Baixo 

0 
Não investir  

0 
Ruim 

0 
Médio 

0,9 
Não investir  

0 
Ruim 

0 
Alto 
0,1 

Não investir  
0 

Ruim 
0 

Muito Alto 
0 

Investir com restrições  
0 

Regular 
0 

Baixo 
0 

Investir com restrições  
0 

Regular 
0 

Médio 
0,9 

Investir com restrições  
0 

Regular 
0 

Alto 
0,1 

Investir com restrições  
0 

Regular 
0 

Muito Alto 
0 

Investir  
0 

Bom 
1 

Baixo 
0 

Investir com restrições  
0 

Bom 
1 

Médio 
0,9 

Investir com restrições  
0,9 

Bom 
1 

Alto 
0,1 

Investir  
0,1 

Bom 
1 

Muito Alto 
0 

Investir  
0 

Fonte: MARTINEZ FILHO (2002) 
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Tomando-se como exemplo a última linha, nota-se o grau de pertinência 1 para o 

termo lingüístico Bom do critério 1 e grau de pertinência 0 para o termo lingüístico 

Muito Alto do critério 2. Considera-se, portanto, o grau de ativação da regra igual a 0. 

No sentido da coluna, adota-se o maior grau de ativação observado, que é igual a 

0,9, associada à ação ‘Investir com Restrições’. 

 

O Quadro 24 apresenta a saída do modelo que é constituído pela recomendação 

para cada alternativa com o respectivo grau de pertinência. 

 
Quadro 24 – Saída do modelo de Martinez 

Alternativa Recomendação Grau de Pertinência da ação 
A Investir com restrições 0,9 
B Investir com restrições 0,75 
C Não investir 0,95 

Fonte: MARTINEZ JÚNIOR (2002 ) 

 

Segundo o autor, a recomendação do modelo é pela escolha da Alternativa A, 

porque ela “apresenta maior grau de pertinência em relação à Alternativa B, e 

porque essas duas têm ações mais favoráveis em relação à Alternativa C” (2002, p. 

62). 

 

3.6.5 Modelo de avaliação de investimento baseado na lógica paraconsistente 
anotada 

 

A Lógica Paraconsistente é uma nova categoria de lógica estruturada numa teoria 

inconsistente e não trivial. Conforme explicam esses autores, “uma teoria T é 

chamada de inconsistente se existir uma sentença A tal que A e ¬A sejam teoremas 

de T” e é chamada de não-trivial se nem todas as sentenças de sua linguagem 

puderem ser provadas como teoremas (COSTA et al.,1999, p.15). 

 

De Carvalho (2006), em sua tese de doutorado, apresenta cinco diferentes exemplos 

de aplicação da lógica paraconsistente anotada para a tomada de decisão, sendo 

uma delas a análise de viabilidade de implantação de um sistema de manufatura 

que utiliza tecnologia avançada. 
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O exemplo desenvolvido é o da substituição de máquina antiga por máquina nova, 

mantendo o sistema de produção ou a substituição por máquina com tecnologia 

avançada de manufatura, utilizando-se os atributos eleitos por Chalos. 

 

Para cada atributo de Chalos é atribuído um grau de evidência favorável e um grau 

de evidencia contrária. A coordenada é ‘plotada’ no plano cartesiano definido por 

valor máximo igual a 1, tanto para a abscissa (grau de evidência favorável) como 

para a ordenada (grau de evidência contrária). Calcula-se o baricentro das 

coordenadas ‘plotando-o’ no plano cartesiano. Se o baricentro situar-se na região de 

decisão favorável, considera-se o projeto viável. 

 

A definição das regiões dentro do plano cartesiano, conforme mostra a Figura 3, 

depende do estabelecimento do nível de exigência da decisão a ser tomada (DE 

CARVALHO, 2006). 

 

No exemplo apresentado pelo autor, estabeleceu-se um nível de exigência igual a 

0,75. Assim, a região de decisão favorável CPQ e a região de decisão desfavorável 

DTU, ocupam, cada uma, 6,25% da área do plano cartesiano. O restante da área 

corresponde à região não conclusiva. 

 

Fixado o nível de exigência e ‘plotado’ o baricentro na região não conclusiva e 

fronteiriça com a região de decisão favorável, uma redução no nível de exigência 

tornará viável o projeto. Assim, ainda que se trate da aplicação de lógica não 

clássica, a mudança de decisão não conclusiva para uma decisão favorável pode 

ocorrer abruptamente, em função de alteração no nível de exigência adotado, 

porque as fronteiras dos estados lógicos na Figura 3 são clássicos. 
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Figura 3. Reticulado associado à LPA com estados de decisão com valores de controle 0,75 

Fonte: DE CARVALHO (2006) 
 

O uso da lógica paraconsistente anotada para decisões de investimento seria muito 

útil se tal situação envolvesse contradições. No entanto, não é a contradição, mas 

sim a imprecisão, a característica predominante na decisão de investimento em 

AMT. Por isso, o desenvolvimento de uma medida do grau de viabilidade baseado 

na lógica fuzzy parece ser uma melhor alternativa. 
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4  Proposição de um modelo de 
avaliação de investimento 

 em AMT  baseada na 
Teoria de Conjuntos Fuzzy  
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4.1  A importância do desenvolvimento de modelos 
 

A modelagem, ou concepção de modelo, é muito utilizada nos mais diferentes 

campos da atuação humana, como psicologia, economia, medicina, engenharia etc. 

 

Conforme define Henry (1997, p.78 apud MIGUEL, 2005):  

 
[...] um modelo é uma interpretação abstrata, simplificada e idealizada de um objeto do mundo 

real, de um sistema de relações, ou de um processo evolutivo que surge de uma descrição da 

realidade. 
 

Muitos dos avanços tecnológicos conquistados, por exemplo, na área de produção 

siderúrgica, se devem à modelagem. Observem-se as linhas de pesquisa do curso 

de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda da Universidade Federal 

Fluminense: a) simulação numérica do alto-forno, b) controle da temperatura e 

composição química do ferro gusa, c) modelamento do lingotamento contínuo, d) 

estudo do fenômeno de solidificação, e) modelamento matemático e simulação de 

processos de conformação a quente e a frio, f) comportamento e tratamentos 

termomecânicos e g) comportamento plástico de chapas (Universidade Federal 

Fluminense, 2007). 

 

Conforme Silva et al. (2004, p. 862): 

 
[...] Com o advento do computador digital surgiu também uma terceira via para o estudo dos 

fenômenos físicos e de muitos outros fenômenos que até então só podiam ser analisados e 

entendidos pelas ferramentas teóricas e/ou experimentais. Essa nova ferramenta passou a ser 

chamada de simulação computacional (ou simulação numérica) onde um programa de 

computador passa a modelar o comportamento de um sistema físico em análise. 

 

4.2  Modelo de apoio à tomada de decisão 
 

Tomar decisão é uma atividade inerente ao ser humano, significando fazer escolhas 

entre alternativas. A capacidade de tomar decisões é um requisito fundamental ao 

exercício de atividade profissional, nos mais diferentes campos, exigindo-se mais 

conforme aumenta o nível hierárquico ou o nível de especialização. 
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Em circunstâncias especiais, caracterizadas pelo alto risco técnico, financeiro ou de 

vida, a decisão é tomada por alçada, em grupo, por consenso ou por voto. 

 

Frente a uma mesma situação, pessoas diferentes podem tomar decisões diferentes 

e, por isso, alcançar resultados diferentes. O ato de tomar decisão depende de 

conhecimento, de experiência, de valores, de preferências, da atitude frente ao risco 

e de muitos outros fatores que diferem quanto ao número e grau, de pessoa a 

pessoa. 

 

Algumas pessoas são reconhecidas em seus ambientes de atuação pela maior 

capacidade de tomar decisão que outras. A utilização de modelos para a tomada de 

decisão pode reduzir a diferença de qualidade de uma decisão tomada por 

diferentes pessoas, possibilitando que se imprima maior grau de objetividade a esse 

processo. 

 

A modelagem matemática é recurso indispensável para a construção de um modelo 

que emule o raciocínio humano para a tomada de decisão. Conhecendo-se as 

características de um fenômeno, criando-se uma base de conhecimento humano de 

domínio específico e adotando-se a lógica matemática, pode-se obter um modelo de 

apoio à tomada de decisão ou um modelo de tomada de decisão baseado em 

sistema especialista.  

 

Desenvolver tais modelos pode significar disponibilizar a uma empresa, por exemplo, 

o que se tem de melhor em termos de capacidade humana de resolução de 

problemas de uma determinada área do conhecimento. 
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4.3  Desenvolvimento de um modelo baseado na teoria dos conjuntos fuzzy2

 
 

Os investimentos, como regra geral, envolvem um ou mais desembolsos com grande 

grau de certeza quanto ao seu valor e à data de ocorrência e fluxo de entradas 

futuras de caixa, cujas estimativas envolvem incertezas e imprecisões. 

 

As incertezas e imprecisões relacionadas a investimento de capital, segundo o 

referencial teórico considerado, são maiores quando envolvem aspectos estratégicos 

da empresa ou aspectos qualitativos relacionados à sua operação de manufatura. 

 

Embora de uso consagrado pela prática das empresas, os métodos de análise de 

viabilidade de investimento em ativo permanente, baseados no conceito de fluxo de 

caixa descontado, podem ser questionados em relação à sua rigidez na aplicação, 

por seguir a lógica clássica. Por exemplo, um investimento é considerado viável 

quando o seu valor presente líquido for maior que zero. Então, um projeto de 

investimento, cujo valor de desembolso é de $ 100 milhões, é considerado ruim se 

apresentar um VPL de - $ 1 milhão e é bom se apresentar VPL nulo e é muito bom 

se o VPL for de $ 1 milhão? Ou ainda, se o custo de capital de uma empresa for de 

15% ao ano, um projeto de investimento em um equipamento com vida útil de 20 

anos deverá ser rejeitado porque a sua taxa interna de retorno é de 14,8%? 

 

Conforme afirma Ribacionka (1999, p.18), a respeito da dificuldade da determinação 

com exatidão, a fronteira das pessoas altas de uma determinada localidade, em 

função “da existência de uma transição contínua entre ser alto e não ser alto”. 

Dizendo, ainda, “Não é razoável que uma pessoa com 1,69m seja considerada baixa 

e outra com 1,70m seja considerada alta”. 

 

A respeito da tomada de decisão em situações de incerteza, Ortega (2001, p. 9) diz: 

 
“Não é necessário muito esforço para percebermos que poucos são os casos no nosso 
cotidiano real em que temos total certeza sobre as coisas e os fatos, e que faz parte da 
atividade humana tomar decisões considerando a verdade parcial existente”. 

                                                 
2 Este trabalho foi apresentado em VI Congress of Logic Applied to Technology (LAPTEC 2007) 
realizado na cidade de Santos, de 21 a 23 de novembro de 2007, com o título “Capital Investment 
Decision Making based on Fuzzy Set Theory” (SHINODA C., CALDEIRA, A. da C. e BRUNSTEIN, I.). 
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O investimento em ativos permanentes, em geral, envolve incertezas e aqueles com 

AMT, em particular, tem maior grau de incerteza e imprecisão quanto à ocorrência 

de benefícios associados. Por isso, a modelagem desse fenômeno, baseada na 

Teoria dos Conjuntos Fuzzy parece ser muito adequada à sua compreensão. 

 

O modelo de análise de viabilidade proposto é desenvolvido com base na teoria dos 

conjuntos fuzzy, e é esquematizado na Figura 4. Como variáveis de entrada do 

modelo, são consideradas: 

 

1) Fuzificação dos atributos estratégicos de Chalos; 

2) Fuzificação dos atributos qualitativos operacionais de Chalos; e 

3) Escore quantitativo, que é o resultado do Modelo Mamdani elaborado para 

agregar dois atributos quantitativos adotados. 

 

O primeiro passo dá-se pela fuzificação dos atributos estratégicos do modelo de 

Chalos. Conforme já foi mostrado, Chalos considerou 44% do peso total à dimensão 

estratégica de um projeto, elegendo os seguintes atributos para a sua avaliação: 

 

a) Reputação tecnológica – o significado adotado aqui é da importância da 

reputação tecnológica do fabricante de um ativo permanente, por exemplo, 

uma máquina ou um equipamento; 

b) Participação de mercado – diz respeito à contribuição do ativo para o 

comportamento da participação de mercado da empresa; 

c) Posição competitiva – relaciona-se à contribuição do ativo para a melhoria da 

qualidade ou à redução de custos dos produtos; e 

d) Inovação de produto – busca aferir a contribuição do ativo no atendimento à 

capacidade de inovação da empresa, em relação aos seus produtos. 
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Sistema de apoio 
a decisão 

Modelo linguístico 
Fuzzy 

Fuzzificação dos 
atributos estratégicos 

de Chalos 

Fuzzificação dos 
atributos operacionais 
qualitativos de Chalos

 
Modelo Mamdani para 
atributos quantitativos

Medida de 
viabilidade do 

projeto 

 
PROJETO 

 
Figura 4 – Esquema do Modelo Fuzzy de Avaliação de Investimento de Capital 

 
 

Para cada atributo, atribui-se uma pontuação de 0 a 5. Por simplificação, atribui-se o 

grau de confiança 1 para todos os atributos. Assim, se for dado 1 ponto para cada 

um dos atributos estratégicos do modelo, a pontuação total para a dimensão 

estratégica será igual a 44. Se forem dados 5 pontos para cada um deles, será 

obtida a pontuação máxima de 220 para a dimensão estratégica. Assim, admite-se a 

ocorrência de diferentes combinações, como mostra a Tabela 5. 

 

Assim, a partir da análise do domínio da dimensão estratégica, que varia de 0 a 220, 

foram extraídas do especialista, regiões de certeza para a avaliação dessa medida. 

A pontuação inferior a 100 é considerada ‘ruim com certeza’ mas se essa medida 

situar-se em torno de 132 é considerada ‘boa’. A pontuação acima de 180 é 

considerada ‘muito boa com certeza. 
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Tabela 5 – Pontuações para atributos estratégicos 
 

Atrib. 
 

 
Peso 

 
Pontuações ( variam de 0 a 5 ) 

a 12 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 
b 10 0 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 
c 14 0 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 
d 8 0 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 
Escore 0 44 88 96 106 132 140 150 162 176 184 220 

 

Pontuação acima de 
180 é BOM com certeza

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontuação menor que 100 é 
RUIM com certeza 

Pontuação 132 é MÉDIO 

Assim como Ortega ( 2001, p. 26-27) constrói conjuntos fuzzy para a variável febre, 

constroem-se os conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo estratégico a 

partir das informações extraídas da Tabela 5. Assim, a Figura 5 mostra os conjuntos 

fuzzy para a variável lingüística atributo estratégico. O nome da variável é atributo 

estratégico, os termos lingüísticos que atribuem um significado semi-quantitativo ao 

atributo estratégico são: ruim, médio e bom e o domínio da variável é o intervalo 

[0,220]. 

 

 
Figura 5 - Conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo estratégico 

 
 

 

Se um projeto de investimento sob análise, receber pontuação total 158 para o 

atributo estratégico, significa que essa pontuação pertence ao conjunto BOM com 
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0,54 graus de pertinência e ao conjunto MÉDIO com 0,46 graus de pertinência, 

como mostra a Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Conjuntos fuzzy e graus de pertinência de uma variável lingüística 

 

 

O pa

de Chalo

 

dução. O ativo facilita à 

b) valiação contribui para maior 

c) 

e) Medidas de tempo real – refere-se à contribuição da máquina ou do 

as das possíveis pontuações de 0 a 

sso seguinte constitui-se na fuzificação dos atributos qualitativos operacionais 

s. Esses atributos, que respondem por 16% do peso total do modelo, são: 

a) Heterogeneidade de produtos – significando a contribuição do ativo sob 

avaliação para o ganho de flexibilidade da pro

empresa buscar ganhos de escopo além de ganhos de escala?; 

Confiabilidade do produto – o ativo sob a

conformidade do produto às suas especificações; 

Tempo de resposta – o sentido aqui é o da produtividade. É o tempo do 

ponto de vista do processo e não do cliente; 

d) Número de peças – significa o número de partes do equipamento ou da 

máquina. Esta medida relaciona-se à ocupação de área. Quanto menor o 

número de peças, maior será a pontuação; e 

equipamento para o monitoramento do processo. Falhas de produção 

podem ser detectadas durante o processo ou só no final do processo? 

 

De modo semelhante ao procedimento adotado para a fuzificação dos atributos 

estratégicos, preenche-se a Tabela 6 com algum
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5 para os atributos. Recorre-se à sensibilidade do especialista que classifica as 

pontuações a o ‘bom com 

a  torno de 45 como sen

 
ontuaçõe ara ribut  qualitativo pera nai

Atrib. Peso 
 

Pontuaçõe ariam de 0 a 5 ) 

baixo de 32 como ‘ruim com certeza’, acima de 65 com

certez ’ e em do ‘médio’. 

Tabela 6 – P s p  at os s o cio s 
 

 

 
s ( v

a 4 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 
b 3 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 
c 3 0 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 
d 4 0 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 
e 2 0 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 
Escore 0 16 32 37 44 48 53 56 64 72 76 80 

 
 

Na seqüência, são construídos os conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo 

qualitativo operacional, a partir das informações extraídas da Tabela  6. Assim, a 

Figura 7 mostra conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo qualitativo 

operacional. O nome da variável é atributo qualitativo operacional, os termos 

 

payback descontado, mas nesta primeira etapa de desenvolvimento do modelo será 

assim mantido. Nesta fase considerou-se também a vida útil dos ativos permanentes 

de 10 al. 

lingüísticos que atribuem um significado semi-quantitativo ao atributo qualitativo 

operacional: ruim, médio e bom e o domínio da variável é o intervalo [0,80]. 

 

Chalos adotou como medidas da dimensão quantitativa, o VPL e o payback simples. 

Propõem-se aqui, a substituição do VPL pelo Índice de Lucratividade (IL), visando 

possibilitar a comparabilidade de projetos com diferentes valores de desembolso, 

tornando o modelo mais geral. O índice de lucratividade, conforme já discutido no 

capítulo 3, é apurado dividindo-se o valor presente dos fluxos de entradas de caixa 

pelo valor presente do desembolso. O payback simples poderá ser substituído pelo

 anos, mas deverá ser feito ajuste adequado para tornar o modelo mais ger
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Figura 7- Conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo qualitativo operacional 
 

A fuzificação da variável Índice de Lucratividade baseia-se em algumas regras de 

decisão para viabilidade econômica de projetos e no conhecimento e experiências 

do especialista. Essas regras são assim estabelecidas: 

 

 
IL menor que   0,5      ► Projeto RUIM com certeza 
IL em torno de 0,75    ► Projeto REGULAR 
IL em torno de 1         ► Projeto BOM 
IL maior que    1,25    ► Projeto MUITO BOM com certeza 
 

 

Com esta avaliação de IL, construiu-se a variável lingüística para esta medida, como 

mostrada na Figura 8. 

 

               
Figura 8 - Conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo quantitativo IL 
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A segunda medida quantitativa adotada por Chalos é o payback simples ou 

convencional. Tendo-se em mente ativos permanentes com vida útil de 10 anos, e 

com base no conhecimento do especialista, definiram-se as seguintes regras de 

decisão: 

 

 
Payback menor que 3 anos   ► MUITO BOM com certeza 
Payback em torno de 4 anos ► BOM 
Payback em torno de 5 anos ► REGULAR 
Payback acima de 8 anos     ► RUIM com certeza 
 

 

A partir das regras de decisão definidas para o payback, são construídos os 

conjuntos fuzzy para a variável lingüística, atributo quantitativo payback, 

apresentados na Figura 9. 

 

 
to quantitativo paybaFigura 9 - Conjuntos z l lingüís bu ck 

 
 

A partir das variáveis lingü ti ri m fuzzy 

composta por 16 regras. Cada regra 

p b  como variáveis de entrada e uma variável de saída que fornece um escore 

g a uant i

A a el tica para E

p e ia a 10 e n x ia   

projetos. A Figura 10 il

fuz y para a variáve tica atri
 

ís cas IL e payback c ou-se u a base de regras 

fuzzy dessa base possui as variáveis IL e 

ay ack

eral par  a variável q itat va. 

 

 v riáv  lingüís  o score Quantitativo foi criada com base em nota que 

od  var r de 0 a e periência do espec lista na valoração econômica de

ustra os conjuntos fuzzy ilustrativos para compor esta variável. 
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Figura 10 - Conjuntos fuzzy para variável lingüística escore quantitativo 

Uma vez elaborados os conjuntos fuzzy para as variáveis de entrada e saída do 

modelo lingüístico quantitativo, construiu-se a base de regras fuzzy apresentada no 

Quadro 25. 
 

Quadro 25 – Base de regras Fuzzy para a criação de escore quantitativo 
  1 SE IL RUIM E PAYBACK RUIM ENTÃO QUANTITATIVO RUIM 
  2 SE IL RUIM E PAYBACK REGULAR ENTÃO QUANTITATIVO RUIM 
  3 SE IL RUIM E PAYBACK BOM ENTÃO QUANTITATIVO RUIM 
  4 SE IL RUIM E PAYBACK MUITO BOM ENTÃO QUANTITATIVO RUIM 
  5 SE IL REGULAR E PAYBACK RUIM ENTÃO QUANTITATIVO RUIM 
  6  AR C E NTÃO ISE IL REGUL  E PAYBA K R GULAR E QUANT TATIVO REGULAR 
  7  AR C O  I ULAR SE IL REGUL  E PAYBA K B M ENTÃO QUANT TATIVO REG
  8  AR C NTÃO ISE IL REGUL  E PAYBA K MUITO BOM E QUANT TATIVO BOM 
  9  C U ISE IL BOM E PAYBA K R IM ENTÃO QUANT TATIVO BOM 
10  E NTÃO ISE IL BOM E PAYBACK R GULAR E QUANT TATIVO BOM 
11  O  I  SE IL BOM E PAYBACK B M ENTÃO QUANT TATIVO BOM
12  NTÃO I  BOM SE IL BOM E PAYBACK MUITO BOM E QUANT TATIVO MUITO
13   BO U I  BOM SE IL MUITO M E PAYBACK R IM ENTÃO QUANT TATIVO MUITO
14   BO AC E NTÃO I O BOM SE IL MUITO M E PAYB K R GULAR E QUANT TATIVO MUIT
15   BO AC O  I  BOM SE IL MUITO M E PAYB K B M ENTÃO QUANT TATIVO MUITO
16   BO AC NTÃO I  BOM SE IL MUITO M E PAYB K MUITO BOM E QUANT TATIVO MUITO

 
 
 

Des m  oj as de cíficas 

e nt t s  afere o 

e n c

sa aneira, um determinado pr eto com medid IL e payback espe

pode s r avaliado pelo modelo qua ita ivo no qual ele oferece e core que

seu pot ncial do po to de vista econômi o. 
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Par  es a med  nta os 

  c did as, já 

i j is o gicos e 

i aci co conjun ariáveis 

ib ico al i s e atributos quantitativos, 

b  b g  a e 

b s r r r s no  

i bilid n F

o 26 B s F z ili   
  RUIM 

a avaliar o grau de viabilidade d se projeto, est ida que leva em co

aspectos quantitativos é agregada om as outras me as não quantitativ

def nidas, quais se am, as variáve  lingüísticas para os atribut s estraté

qualitat vos oper onais. Assim, mbinando os tos fuzzy das v

atr utos estratég s, atributos qu itat vos operacionai

ela orou-se uma ase com 36 re ras fuzzy, cuja saíd  é o conjunto fuzzy d

via ilidade. Essa eg as fuzzy estão epresentada Quadro 26 e a variável

lingüíst ca da Via ade é mostrada a igura 11. 

 

 
Quadr  – ase de regra uz y e medida de viab dade do investimento

  1 SE ESTR RUIM E QUALIT RUIM E QUANT RUIM ENTÃO VIAB MUITO
  2 SE ESTR RUIM E QUALIT RUIM E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB RUIM 
  3 SE ESTR RUIM E QUALIT RUIM E QUANT BOM ENTÃO VIAB MÉDIO 
  4 SE ESTR RUIM E QUALIT RUIM E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB MÉDIO 
  5 SE ESTR RUIM E QUALIT MÉDIO E QUANT RUIM ENTÃO VIAB MUITO RUIM 
  6 SE ESTR RUIM E QUALIT MÉDIO E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB RUIM 
  7 SE ESTR RUIM E QUALIT MÉDIO E QUANT BOM ENTÃO VIAB MÉDIO 
  8 SE ESTR RUIM E QUALIT MÉDIO E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB MÉDIO 
  9 SE ESTR RUIM E QUALIT BOM E QUANT RUIM ENTÃO VIAB RUIM 
10 SE ESTR RUIM E QUALIT BOM E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB MÉDIO 
11 SE ESTR RUIM E QUALIT BOM E QUANT BOM ENTÃO VIAB MÉDIO 
12 SE ESTR RUIM E QUALIT BOM E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB BOM 
13 SE ESTR MÉDIO E QUALIT RUIM E QUANT RUIM ENTÃO VIAB RUIM 
14 SE ESTR MÉDIO E QUALIT RUIM E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB MÉDIO 
15 SE ESTR MÉDIO E QUALIT RUIM E QUANT BOM ENTÃO VIAB MÉDIO 
16 SE ESTR MÉDIO E QUALIT RUIM E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB BOM 
17 SE ESTR MÉDIO E QUALIT MÉDIO E QUANT RUIM ENTÃO VIAB RUIM 
18 SE ESTR MÉDIO E QUALIT MÉDIO E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB MÉDIO 
19 SE ESTR MÉDIO E QUALIT MÉDIO E QUANT BOM ENTÃO VIAB BOM 
20 SE ESTR MÉDIO E QUALIT MÉDIO E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB BOM 
21 SE E  STR MÉDIO E QUALIT BOM E QUANT RUIM ENTÃO VIAB MÉDIO
22 SE ESTR MÉDIO E QUALIT BOM E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB MÉDIO 
23 SE ESTR MÉDIO E QUALIT BOM E QUANT BOM ENTÃO VIAB BOM 
24 SE ESTR MÉDIO E QUALIT BOM E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB BOM 
25 S UIM E QUANT RUIM ENTÃO VIAB RUIM E EST BOM E QUALIT R
26 SE EST BOM E QUALIT RUIM E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB MÉDIO 
27 SE EST BOM E QUALIT RUIM E QUANT BOM ENTÃO VIAB BOM 
28 SE EST BOM E QUALIT RUIM E QUANT MUITO BOM ENTÃO VIAB MUITO BOM 
29 SE EST BOM E QUALIT MÉDIO E QUANT RUIM ENTÃO VIAB RUIM 
30 SE EST BOM E QUALIT MÉDIO E QUANT REGULAR ENTÃO VIAB MÉDIO 
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31 SE EST BOM E QUALIT MÉDIO E QUANT BOM ENTÃO VIAB BOM 
32 SE EST BOM AB MUITO BOM E QUALIT MÉDIO E QUANT MUITO BOM ENTÃO VI
33 SE EST BOM AB RUIM E QUALIT BOM E QUANT RUIM ENTÃO VI
34 SE EST BO E U A O DIO M QUALIT BOM E Q ANT REGUL R ENTÃ  VIAB MÉ
35 SE EST BOM E OM UA O M QUALIT B  E Q NT BOM ENTÃ VIAB BO
36 SE EST BOM E QU M AN BOM  VI TO BOM ALIT BO E QU T MUITO ENTÃO AB MUI

 

A obtenção do grau de viab e do projeto pode ser feita utilizando-se o processo 

de inferência M -MIN, ca rístic étodo de 

defuzificação Centro de Área. O modelo descrito foi implementado utilizando-se o 

Toolbox Fuzzy do softwar ab”

 

ilidad

AX racte o dos modelos do tipo Mamdani, e o m

e “Matl . 

 
Figura 11 – Conjunto fuzzy para a variável lingüística Viabilidade do Projeto 

 

 

4.4  Comp es en e a cio od  Chalos e 
model zy proposto. 
 

Para ilustrar comparação entre as três metodologias de análise de viabilidade 

apresentam-se na Tabela 7 os projetos de investimento fictícios 1 a 5, vida útil de 10 

araçõ
o fuz

tre a m todologi  conven nal, m elo de

anos e respectivos fluxos de caixa. 
 
 

Tabela 7– Projetos de investimento e seus fluxos de caixa 

ANO PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4  PROJETO 5 

0 (300,00)  (350,00) (400,00) (450,00) (500,00) 
1 85,00 85,00 150,00 75,00  80,00  

4 85,00 85,00 150,00 75,00  80,00  
85,00 85,00 100,00 75,00  80,00  

2 85,00 85,00 150,00 75,00  80,00  
85,00 3 85,00 150,00 75,00  80,00  

5 
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6 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  

7 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  

100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  

9 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  

0 10 0 10 0 100,00  100,00  

8 

10 100,0 0,0 0,0
 
 

s convencion e aná e de via idade de investimento, 

são obtidos tad a Tabe . Porta e apenas 

nas medidas quantitativas, tem-se que a melhor proposta é o Projeto 3, seguido pelo 

Proje

todos convencionais 

 PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 

Utilizando-se metodologia ais d lis bil

 os resultados apresen os n la 8 nto, baseando-s

to 1 e pelo Projeto 2. Os projetos 4 e 5 ocupam o 4º e o 5º lugares, 

respectivamente. 
 

Tabela 8 – Análise de viabilidade de investimentos pelos mé

TIR 26,75% 21,95% 31,77% 13,24% 11,67% 

VPL $ 179,83 $ 129,83 $ 279,14 $ -4,92 $ -37,54 

IL 1,6 1,37 1,70 0,99 0,92 

PAYBACK 3,47 3,20 2,30 5,25 6,00 

RANKING 2o 3o 1o 4o 5o

 

Contudo, pela Metodologia de Chalos, adicionando-se as dimensões qualitativas 

com as suas respectivas pontuação indicadas na Tabela 9, observa-se mudança 

significativa no ranking dos projetos. Note que, ao se considerar os atributos 

qualitativos o Projeto 5, que ocupava o último lugar considerando-se apenas os 

aspectos quantitativos, ocupa agora o 1º lugar no ranking. 
 

Tabela 9 - Análise de viabilidade de investimentos pelo método de Chalos 
ATRIBUTOS PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 

1. Estratégico      
    a) Reputação tecnológica 2 2 3 4 5 
    b) Pa 4 
    c) Posiçã 5 
    d) Inovação de produto 2 2 2 3 5 
2. Quantitativo   
    a) Valor presente líquido 5 4  3 
    b) Payback 4  1 
3. Qualitati    
    a) Heterogeneidade de pro 3 5 
    b) Confiabilidade de Produ 3 5 
    c) Te 3 5 
    d) Nú 3 5 
    e) 1 1 2 5 

s Projetos 315 292 348 390 
Posição no Ranking 4o 5o 2o 3o 1o

rticipação de Mercado 2 2 3 3 
o competitiva 2 2 2 3 

 
 

 
5

 
3 

 
vo 

4 5 2 
  

dutos 3 3 4 
to 3  3 4 

mpo de resposta 
mero de peças 

2 3 4 
2 1 4 

Medidas em tempo real 
Escore Total do

4 
318  
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Por outro lado, na análise dos cinco projetos hipotéticos de investimento, pelo 

modelo fuzzy proposto, obtém-se uma alteração no ranking em relação ao modelo 

de Chalos. A Tabela 4-9 mostra os valores obtidos para cada projeto para o escore 

quantitativo e o grau de viabilidade oferecido pelo modelo. 

omo pode se observar, no modelo fuzzy a proposta que ocupa o 1º lugar no 

nking é o Projeto 4. Este projeto ocupava o 4º lugar pelos critérios convencionais e 

o apresentando o pior desempenho econômico, é apresentado por Chalos 

como a melhor opção. Este projeto, segundo o modelo fuzzy proposto, ocupa o 3º 

lugar no egação entre as medidas 

quantitativ

Tabela 10 - Análise de viabilidade de investimentos pelo método fuzzy proposto 
 

 

C

ra

o 3º lugar pela abordagem de Chalos. Observando-se as medidas dos projetos na 

Tabela 10 nota-se que, de fato, o Projeto 4 é o que apresenta melhor combinação 

entre os atributos estratégicos, quantitativos e qualitativos. O Projeto 5 apresenta o 

pior desempenho econômico, mas o melhor desempenho estratégico e qualitativo. 

Como a abordagem de Chalos confere elevada importância aos atributos 

estratégicos e manipula as medidas em um mesmo espaço, verifica-se que o Projeto 

5, mesm

ranking, resultando em uma melhor agr

as e não quantitativas. 
 

 
  P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 

Escore estratégico 88 88 110 144 210 
Escore qualitativo 37 44 38 64 80 
Indice de Lucratividade 1,6 1,37 1,7 0,99 0,92 

Medidas 

Payback simples 3,47 3,20 2,30 5,25 6,00 
Escore quantitativo 9,8 9,93 10 7,36 5,44 Valores inferidos 

pelos modelos Grau de viabilidade 5,6 5,6 6,44 8,1 6,17 
Posição no ranking    4o 4o 2o 1o 3o

 

 

A proposta de Chalos consiste em um modelo clássico e por isso equivale a se optar 

pela defuzificação no início da análise, com a conseqüente perda de informação. Por 

ser aritmético considera as três dimensões como se estivessem em um mesmo 

espaço, diferentemente do modelo fuzzy proposto. 
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Para possibilitar a comparação entre os modelos, optou-se em manter o payback 

simp ack 

escontado é medida superior ao payback convencional, propõe-se a fazer a 

les no modelo fuzzy proposto. Porém, considerando-se que o payb

d

substituição no modelo com um ajuste adicional. Assim, para tornar o modelo 

proposto mais geral, pode-se usar a medida payback descontado sobre o tempo de 

vida útil do ativo. Dessa forma, a regra de decisão deverá ser alterada conforme 

segue: 

 
 
Payback/Vida Útil menor que   0,25   ► MUITO BOM 
Payback/Vida Útil em torno de 0,5     ► BOM 
Payback/Vida Útil em torno de 0,75   ► REGULAR 
Payback/Vida Útil maior que 1           ► RUIM com certeza 
 

 

Como exemplo, pode ser considerado um projeto de investimento com vida útil de 20 

anos, desembolso inicial de $ 100.000 e 20 anuidades iguais e subseqüentes de $ 

16.136, para uma empresa com custo de capital de 15% ao ano, o payback simples 

é calculado em 5 anos e 3 meses, e um payback descontado de 18 anos. A medida 

payback descontado sobre vida útil é de 0,9. Considerando-se a variável lingüística 

para esta medida apresentada na Figura 11 obtém-se que este projeto de 

investimento pertence à classificação REGULAR com grau 0,4 e ao conjunto RUIM 

com grau 0,6. 
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Figura 12 - Conjuntos fuzzy para a variável lingüística atributo quantitativo payback 

descontado sobre vida útil 
 

Para avaliar o papel que o modelo fuzzy proposto pode desempenhar como apoio à 

decisão de investimento, escolheu-se 

essas to  de 

investimentos e riscos, que é o segmento produtor de aços planos ao carbono. 

 

No capítulo seguinte trava-se discussão a respeito do cenário siderúrgico brasileiro 

em geral e das empresas produtoras de aço plano ao carbono ou comum. Essa 

discussão aborda aspectos de organização da produção e aspectos econômicos do 

setor. Atribui-se importância à descrição desse setor, pois na seqüência é discutido o 

processo de análise de viabilidade de investimentos em equipamentos siderúrgicos 

com AMT. 

um segmento de atividade industrial onde 

madas de decisão são complexas e envolvem elevados valores
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5  O Setor Siderúrgico Brasileiro 
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5.1
 

No início dos anos 90, a sid ia a te  c de 

pro  de mercado em favor d uco ais de pre s que punham. 

A daí, o setor passou p a g nde re tura  inic se m o 

programa de privatização, de concentração, de atualização tecnológica e forte 

ênfase na expansão da capacida  pro ção (AN ADE t al., 2001). 

 

O setor siderúrgico brasileiro apresentou  2004, ame o líquid ua e R$ 

51 ões, correspondendo a  17

apresentou uma participação de 3,4% no PIB (BÜLHER, 2005). Naquele ano, o 

Brasil operou a 96,5% da capacidade produtiva total de aço bruto de 34 milhões de 

toneladas, colocando-se como oitavo produtor mundial e o quarto exportador líquido 

pro

 

spon 3 

Melhores e Maiore  E  2007  com o brasileiro do 

$ 956 bi s, estabelece uma relação percentual de 3,17%. 

rva-se no Quadro 26 q ueda pos a rtiginoso 

produção ch sa 5 pa 6. A ç ileira de 2006 

a negativame pe ente ocorrido com o alto-forno n  3 da 

ica Nacional no  de fe ro (VI 2

5.2 As em

iro é composto pelas empresas/grupos empresariais 

presentados na Tabela 5-1. Nesta tabela são apresentadas  todas as empresas 

 Importância da siderurgia para o país 

erurg brasileir carac rizava-se pelo enário 

teção as po  m  30 em sa  a com

partir or um ra estru ção iando-  co

de de du DR  e

em  fatur nt o an l d

,5 bilh  US$ ,8 bilhões, empregou 90.385 pessoas e 

no mundo, respondendo com aproximadamente 3,6% das exportações mundiais de 

dutos siderúrgicos (CROSSETTI e FERNANDES, 2005). 

Em 2006, o faturamento anual do setor alcançou a cifra corre dente a US$ 30,

bilhões ( s de xame, ) que parad  ao PIB 

mesmo ano, de US lhõe

 

Obse , pe uena q  na ição br sileira e ve

crescimento da ine  de 200 ra 200  produ ão bras

foi impactad nte lo acid o

Companhia Siderúrg  mês verei ANA, 006). 

 

presas siderúrgicas brasileiras 
 

O setor siderúrgico brasile

a

siderúrgicas brasileiras em operação, com informações de vendas, lucro líquido, 

patrimônio líquido (os dois últimos ajustados aos efeitos da inflação pela Revista 

Exame – edição Melhores e Maiores de 2007), com as respectivas posições relativas 

no ranking geral de empresas do país. 
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Quadro 27 – Ranking dos 10 maiores produtores mundiais de aço bruto (106 toneladas) 

  2004 2005 2006 

  Qtde. Ranking Qtde Ranking Qtde Ranking

Ch o o oina 273,9 1 353,5 1 423,4 1

Jap 2 112,5 2 116,2 2ão 112,7 o o o

EUA 98,5 3o 93,2 3o 98,5 3o

Rússia 65,6 4o 66,3 4o 70,8 4o

Coréia do Sul 47,5 5o 47,8 5o 48,5 5o

Alemanha 46,4 6o 44,5 6o 47,2 6o

Ucrânia 38,7 7o 38,7 7o 40,8 8o

Brasil 32,9 8o 31,6 9o 30,9 10o

Índia 32,6 9o 38,1 8o 43,1 7o

Itá olia 28,4 10o 29,4 10o 31,6 9
       

Total da produção mundial  1038,6 1113,5 1222,3 
Fonte: Elaborado com base em dados disponibilizados pelo International Iron and Steel Institute - IISI 
 

Tabela 11– As empresas siderúrgicas no ranking das maiores em empresas do país, em 
vend 6

 

Ra Vendas 
Líquido 
ajustado 

Líquido 
aju

 
Grupo empresarial 

as, em 2006 – valores expressos em US$ (10 ) 
Lucro Patrimônio 

nking stado 
Usiminas  4.307,9 894,9 5,7 Usiminas 29a 4.93
CSN 4.180,9 567,3 8,6 Vicunha 
Gerdau Aços Longos 3.637,3 464,5 4,6 Gerdau 
Belgo Siderurgia .315,3 467,4 1,6 Arcelor Brasil 
Cosipa .115,6 388,2 0,5 Usiminas 
CST .086,1 446,2 8,5 Arcelor Brasil 
Acesita  2.021,4 245,2 2,9 Arcelor Brasil 
Gerdau Açominas 1.799,9 349,2 9,7 Gerdau 
V&M do Brasil ,5 257,2 2,4 Vallourec & Mannesmann 
Vega do Sul 149ª 353,3 Arcelor Brasil 

ços Villares 161a 993,2 120,3 263,7 Sidenor 
612,5 116,2 308,4 Gerdau 
581,8 218,5 686,1 Votorantim 

Villares Metals 328a 469,6 45,9 248,2 Böhler-Uddeholm 

31a 3.06
38a 1.51
41 3

a 3
a 2.24

42  
43a

1.72
3.70 3

65a 1.31
79a 1.62

129a 1.160 39
1.060,5 47,7

A
Gerdau Aços Especiais 255ª 
Siderúrgica Barra Mansa 273a

Fonte: Adaptado da Revista Exame, edição Melhores & Maiores, ago. 2007. 
 

5.3 Produtos siderúrgicos 
 

O aço é um dos materiais com maior presença no nosso cotidiano em função de 

suas propriedades e devido ao seu custo comparado a seus sucedâneos. Além de 

conter aço, há produtos que mesmo que não o contenha são produzidos em 

equipamentos feitos de aço. Ribeiro et al. (2001) mencionam que, segundo um 

levantamento do IISI, 90% dos materiais do mundo pertencem à família do aço. 
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Coelho (2002) relaciona as características do aço e a sua relação com o 

trial. 

 

[...] a produção de aço é um forte indicador do estágio de desenvolvimento econômico de um 

país. o de obras 

públicas instalação de meios de comunic os.  

 

No entanto, omparado com outros paí o, o Brasil apresenta um 

baixo consu ço adro 28. 

 
umo pe

A

desenvolvimento econômico de um país, dizendo: 

 

[...] O desenvolvimento econômico, fundamentado na industrialização, tem no aço o seu 

insumo básico. Devido às suas propriedades, como resistência mecânica, ductilidade, 

flexibilidade, conformabilidade e reciclabilidade, é o material de maior emprego indus

Na opinião do IBS (2006),  

 

Seu consumo cresce proporcionalmente à construção de edifícios, execuçã

, ação e produção de equipament

 c ses produtores de aç

mo anual per capita de a , c mo pode ser observado no Quo

Quadro 28– Cons r capita de aço em 2003 (em kg) 
rgentina 84

Brasil 100
Chile 155
China 198
EUA 349
Alemanha 454
Espanha 537
Itália 590
Japão 603
Coréia do Sul 985

Fonte: BÜLHER (2005) 
 
Bülher (2005, p. 5) afirma que: 

 
[...] o permanente desenvolvimento tecnológico da siderurgia vem permitindo ao aço enfrentar 

m torno de 100 toneladas ao ano. Esse 

nível situa-se muito abaixo das 400 toneladas/ano que, segundo Crossetti e 

Fernandes (2005), é a média de consumo per capita dos países mais desenvolvidos. 

com sucesso a concorrência de outros materiais como alumínio, plástico, vidro, papel, e 

madeira, preservando assim sua condição de material essencial ao desenvolvimento industrial. 

 

Embora os dados do Quadro 28 se refiram ao ano de 2003, há informações 

divulgadas em 2007 no site do IBS, de que nos últimos 39 anos o consumo per 

capita do aço no Brasil têm se mantido e
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A indústria siderúrgica é composta por três segmentos distintos: aços longos, aços 

(incluindo semi-acabados), constituindo-se como segmento mais 

xpressivo, tanto em valor como em volume (ANDRADE e CUNHA, 2001) 

s usinas produtoras de aço plano no Brasil, descritas mais adiante como usinas 

planos e semi-acabados. Os laminados planos correspondem a aproximadamente 

57% da produção mundial de laminados e representam 50% das exportações 

mundiais de aço 

e

 

A

integradas, colocam no mercado seus produtos, conforme resumidos no Quadro 29. 
 

Quadro 29 – Principais produtos do segmento de aços planos no Brasil 
 
Aços Carbono / Não 
revestidos 

o Chapas e Bobinas Grossas 
o Chapas Finas e Bobinas a quente 
o Chapas Finas e Bobinas a Frio 

 
Aços Carbono / Revestidos 

o Folhas-de-Flandres 
o Chapas Cromadas 
o Chapas Zincadas ou Galvanizadas 

 
Aços Especiais Ligados 

o Chapas e Bobinas Inoxidáveis 
o Chapas e Bobinas Siliciosas 
o Chapas e Bobinas de outras ligas 

Fonte: ANDRADE e CUNHA (2001). 

 

O aço plano ao carbono é consumido pelas indústrias automobilísticas, naval, 

construção civil, mecânica, de embalagens (latas e tambores), tubos com costura, 

utilidades domésticas, eletro-eletrônicos, setor agrícola e rodoviário, e outros. 

 

Os produtos longos, segundo Andrade et al. (1999, p. 7) “destinam-se principalmente 

ando 7,6% da produção mundial de aço em 1996, mas com alto valor 

gregado. Os principais produtos desse segmento são os aços: inoxidáveis planos, 

ao setor de construção civil (60%), à indústria em geral, incluindo automobilística, 

telecomunicações, infra-estrutura, dentre outros (37%) e à agroindústria (3%)”. 

 

Os aços especiais constituem categoria à parte na siderurgia brasileira e mundial, 

com volume físico comparativamente baixo em relação aos planos e aos longos, 

represent

a

especiais longos, siliciosos, para construção mecânica, de alta liga, tubos sem 

costura e outros (ANDRADE et al., 1996).  
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5.4 R
 

Segu

operam globalmente através de duas rotas tecnológicas básicas: usinas integradas e 

 - Usinas Siderúrgicas de 

Minas Gerais S. A., COSIPA – Companhia Siderúrgica Paulista (que passou a ser 

controlada integral da USIMINAS em 20

Tuba mbora a nova denominação seja 

rcelorMittal Tubarão), Acesita – Aços Especiais Itabira S. A. e a Gerdau Açominas 

. A., que são usinas integradas clássicas, produzem o aço, utilizando-se de quatro 

, redução, refino e laminação. A Gerdau Açominas 

roduz aço longo, mas a empresa já anunciou a instalação de equipamentos para a 

o 

m coque e na sinterização onde finos de minério de ferro, calcário em pó, dunito, 

100 metros, com volume interno de até 5.775 m3 (HAGA, 2004) e vida útil de 

até 25 anos, revestida internamente com refratários que suportam temperaturas de 

até 2

desc

seu s

rnos a oxigênio ou elétricos. Conforme 

 

otas tecnológicas para a produção do aço 

ndo Andrade et al. (1997 e 1999) e Pinho e Oliveira (2002), as siderúrgicas 

semi-integradas. 

 

5.4.1 Usinas Integradas 

 

A CSN - Companhia Siderúrgica Nacional, USIMINAS

05), CST - Companhia Siderúrgica de 

rão (que será aqui referida como CST e

A

S

etapas: preparação da carga

p

produção de placas para aço plano voltada à exportação (Gerdau, 2006). 

 

A preparação da carga do alto-forno ocorre na coqueria onde se transforma o carvã

e

cal, antracito e coque fino são aglomerados, queimados, britados e transformados 

em sinter para uso no alto-forno (USIMINAS, 2006). 

 

A redução ocorre dentro do alto-forno, uma grande estrutura de aço com altura de 

30 a 

.0000C. O processo de redução que resulta na produção do ferro-gusa é 

rita por Pinho e Oliveira (2002) e pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia, IBS, em 

ite. 

 

O refino do aço se faz na aciaria, em fo

esclarecem Pinho e Oliveira (2002, p. 4),  
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[...] os objetivos precípuos desta etapa de refino são o ajuste da quantidade de carbono, entre 

outros elementos de liga, à proporção necessária para a obtenção das propriedades desejadas 

e a redução para níveis aceitáveis de elementos residuais, como enxofre, nitrogênio e oxigênio.  

 

laminação, inicia-se o processo de Ao sair da aciaria e antes de chegar à 

olidificação do aço, por meio de um processo denominado lingotamento 

INHO e OLIVEIRA, 2000). 

.4.2 Usinas semi-integradas 

. O Grupo 

erdau é pioneiro na produção do aço não plano utilizando a rota semi-integrada. 

ade et al. (1999; p. 

eração é também destacada por Pinho e Oliveira 

(2002, p. 4): 

s

convencional ou lingotamento contínuo (P

 

A última etapa é a laminação, em que, segundo o IBS,  

 
[...] o aço, em processo de solidificação, é deformado mecanicamente e transformado em 

produtos siderúrgicos utilizados pela indústria de transformação, como chapas grossas e finas, 

bobinas, vergalhões, arames, perfilados, barras, etc. 

 

 

5

 

Os aços longos são produzidos no Brasil e no mundo, predominantemente 

utilizando-se da rota tecnológica de usinas semi-integradas ou mini-mills

G

 

A rota semi-integrada consiste em processo produtivo que compreende apenas as 

etapas do refino e da laminação, utilizando a sucata ferrosa como insumo básico. O 

refino é realizado em fornos elétricos ao arco, tendo a eletricidade como fonte de 

energia. A denominação mini-mills ou mini usinas, segundo Andr

15),  

 
[...] aplica-se à rota tecnológica (forno elétrico a arco + lingotamento contínuo) e não ao 

tamanho da usina (e empresa) propriamente dito. Entretanto, as mini-mills caracterizam-se por 

reduzirem a escala ótima de operação de uma usina. 

 

A redução da escala ótima de op
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A capacidade de operar eficientemente em menor escala é decorrência direta da possibilidade 

de se dispensar os altos-fornos, equipamentos extremamente propensos a retornos crescentes 

e escala. A indivisibilidade representada pela operação dos altos fornos a coque impõe às 

as integradas clássicas a produção mínima de 3 milhões de t/ano, ao passo que as mini-

 

DRI 

(directly reduced iron) em fornos elétricos que utilizam como agente redutor o gás 

natural. Portanto, o módulo de redução direta substitui o alto-forno. O refino de aço é 

o-se que “monopólio é um mercado no qual existe apenas um 

vendedor,  p. 325), 

identificam-se alguns segmentos da siderurg sile e s ua essa 

estrut  em a br ira a icar folha de flandres; da 

Acesita, única a produzir aço plano inoxidável; e da V&M Tubes do Br l, única 

produtora de tubos sem costura. 

No outro extremo, quando consideramos a atuação das empresas siderúrgicas no 

mercado global, observamos a configuração  um cad mpe

d

usin

usinas operam competitivamente com escala de 250 mil t/ano no segmento de não-planos e 1 

milhão de toneladas/ano na produção de planos. 

5.4.3 Usinas integradas a redução direta 

 

Na produção de aço em usinas integradas a redução direta, o processo de produção 

do aço se inicia com o minério de ferro, convertido em uma das formas de 

realizado em aciarias elétricas semelhantes àquelas empregadas nas usinas semi-

integradas. 

 

No Brasil, a Gerdau Usiba é a única usina integrada a DRI em operação, mas trata-

se de modo de produção muito utilizado em diversos países, conforme descritos por 

De Paula (2001), Noldin Júnior (2002) e Midrex Technologies Inc. (2005). 

 

5.5 Estrutura de mercado em que operam as empresas siderúrgicas brasileiras
 

Conforme explicam Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 323) [...] “decisões de preço, 

investimento e nível de produção das empresas dependem da estrutura de mercado 

e do comportamento dos concorrentes”. 

 

Considerand

 mas muitos compradores”, (PINDYCK e RUBINFELD, 2002,

ia bra ira qu e enq dram n

ura. É o caso da CSN, única pres asile  fabr

asi

 

 de  mer o co titivo, pois, 
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individualmente, nenhuma delas tem o poder de fixar, ou mesmo influenc

internacional do aço. Conforme Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 249),  

 
[ competitivo, todas mpre roduz m pro idêntico, 

e ca  decisõ não têm 

nenhum impacto sobre o preço de mercado. 

racterística adicional importante de mercados 

competitivos, que é a inexistência de barreiras de entrada ou de saída de empresas 

e e que inclui a discussão de barreiras protecionistas impostas 

or alguns países e a internacionalização das siderúrgicas. 

 

Estu

da W

posiç

autor

expli tos da siderurgia brasileira, pois essa matéria-

prima

integ

iar, o preço 

...] Em um mercado totalmente  as e sas p em u duto 

da uma delas é tão pequena em relação à dimensão do setor que suas es 

 

Outra característica de mercados competitivos é que as empresas que os compõem 

têm uma participação inexpressiva isoladamente, não tem o poder de fixar preços e 

limitam-se a seguir os chamados preços de mercado. As empresas neste caso são 

price-takers, ou seja, aceitadoras de preços (PINDYCK e RUBINFELD, 2002). 

 

Há que se considerar, ainda, uma ca

em uma indústria. Por se tratar de indústria globalizada é importante que se analise 

o modo de inserção das empresas brasileiras nos mercados externos, tema que foge 

do escopo desta tes

p

do sobre a competitividade em custo da siderurgia brasileira, baseado em dados 

orld Steel Dynamics - 2004, conforme mostra a Tabela 12, mantém o Brasil em 

ão de vantagem competitiva conforme afirmação de Puga (2005). Acrescenta o 

, que a abundância e a ótima qualidade do minério de ferro é a principal 

cação para a vantagem dos cus

 é responsável por cerca de 10% dos custos de produção de usinas 

radas. 
 

Tabela 12 – Custos de produção da siderurgia no mundo em 2004 (US$) 
Item Brasil China EUA Índia Rússia 

Custos das matérias primas 128 148 149 156 136 
   Sintetização de minério de ferro 49 110 66 44 67 
Custos trabalhistas 60 28 124 54 22 

sto operacional Total do cu 300 358 431 348 286 
astos Financeiros 57 40 88 78 27 G

Custos no processo de produção         
      Coqueria 124 111 184 88 97 
      Alto-forno 117 169 172 116 182 
      Aço líquido 160 219 287 198 169 

continua 
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conclusão 
 

Item Brasil China EUA Índia Rússia 
      Placa 180 239 267 218 187 
      Bobina laminada a quente 220 273 328 258 221 
      Bobina laminada a frio 276 314 406 311 265 

Fonte: WORLD STEEL DYNAMICS (2004 apud PUGA, 2005) 
 

A empresa brasileira, CVDR - Companhia Vale do Rio Doce, privatizada em 1997 

(den

de fe

Reun  pelo ingresso 

o carvão importado no país. A Vale exporta minério de ferro, alumina e cobre para 

 (ou gás canalizado industrial) adquirida de terceiros ou 

gerada em usina hidrelétrica própria, ou energia elétrica gerada internamente 

ento de gases da coqueificação e do processo de produção do 

aço, gases do alto-forno e gases da aciaria. A CSN e a CST são auto-

 

ominada Vale a partir de 2007), maior produtora e exportadora global de minério 

rro e pelotas, detentora de 90% do capital da MBR – Minerações Brasileiras 

idas, quinta maior exportadora do mundo, é também responsável

d

a China em embarcações de grande capacidade e otimiza o custo do frete 

retornando com o carvão siderúrgico. 

 

Além dos fatores apontados, aliadas à competência técnica e domínio de tecnologia 

no estado da arte, as siderúrgicas brasileiras contam com importantes vantagens 

competitivas como: 

 

a) Disponibilidade de fontes energéticas – as usinas integradas brasileiras 

utilizam energia elétrica

com aproveitam

suficientes em energia elétrica; 

b) Disponibilidade de água - o consumo específico de água é da ordem de 200 

m3 por tonelada de aço produzida (RIBEIRO et al., 2005); e 

c) Localização da usina e os custos logísticos - A localização da usina é 

importante para a competitividade de uma siderúrgica, pois para cada tonelada 

de produto acabado movimentam-se quatro toneladas de insumos, conforme 

Marques (2001). 

5.5.1 A estrutura de mercado do segmento de aços planos não revestidos 
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O mercado doméstico de aços planos não revestidos configura-se como um 

oligopólio, uma estrutura de mercado prevalecente, considerando-se a 

representatividade econômica da indústria automotiva, do alumínio, da petroquímica, 

e equipamentos eletrônicos e computadores. Conforme afirma Brunstein (2005, 

 ou não ser diferenciados. O importante é 
que apenas algumas empresas são responsáveis pela maior parte ou toda a produção. [...] 
algumas ou todas as empresas obtém lucros substanciais em longo prazo, já que barreiras à 

trem no mercado. 

o, antes da privatização do setor o preço do aço era 

dministrado pelo governo e o aço plano era comercializado pelo preço uniforme 

o cliente, em todo território nacional. Na fase pós-

rivatização, o CIF (Cost, Freight and Insurance), - ou posto na fábrica do cliente - 

o plano seria o mercado global e não o 

ercado local. Se assim fosse, haveria um preço máximo a ser praticado no 

d

p.62) “os mercados mais importantes na economia atual são oligopolizados”. 

Segundo a definição de Pindyck e Rubinfeld (2002, p. 427): 

 
[...] Em mercados oligopolistas, os produtos podem

entrada tornam difícil ou impossível que novas empresas en
 
 
Ainda que a concentração seja característica predominante no setor siderúrgico 

brasileiro e mundial, o setor de aços laminados planos não revestidos, no Brasil, é 

composto pelas mesmas quatro empresas fundadas pela iniciativa governamental e 

privatizadas entre 1991 e 1993: a CSN, a USIMINAS, a COSIPA (empresa do 

Sistema Usiminas) e a CST. A CST foi a última estatal a entrar em operação em 

1983, que inicialmente produzia apenas placas de aço, fez uma integração a jusante 

e, a partir de 2002, passou a produzir chapas laminadas a quente. A Vega do Sul, 

empresa do Grupo ArcelorMittal produz a bobina fina a frio a partir do aço laminado 

a quente recebido da CST. 

 
 
Poder de Mercado 
 
 
Conforme mencionad

a

posto nas instalações d

p

uniforme já havia sido extinto, tendo havido a liberação do preço do aço plano. O 

preço do aço no mercado interno passou a ser vinculado ao preço internacional na 

fase pós-privatização (DE PAULA, 2003). 

 
A vinculação do preço doméstico do aço plano ao preço internacional poderia 

significar que o mercado relevante do aç

m
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merc ção. 

Have usto 

de colocaç

 
Para se determinar qual é o mercado rele  o doméstico ou o global, é 

ecessário que se conduza uma análise mais detalhada a respeito do 

ço do aço plano no mercado nacional e internacional. 

ontudo, tal análise foge ao escopo desta tese. 

e 

ecimento, como produtor, de uma entidade 

apud 

ado interno representado pelo preço internacional mais o custo de interna

ria também um preço mínimo, dado pelo preço internacional subtraído o c

ão do produto no navio. 

vante, se

n

comportamento do pre

C

 
 
Barreiras de entrada no segmento de aços planos 
 
 
Segundo Bain (1956), a condição de entrada pode ser avaliada pelo quanto as 

empresas estabelecidas conseguem elevar persistentemente os seus preços acima 

de um nível competitivo sem atrair novos entrantes na indústria. O autor esclarec

ainda, que o conceito de entrada de uma nova firma pode ser tomado como 

combinação de dois eventos: 1) o estabel

legal, independente e nova na indústria e 2) concomitantemente, a construção ou 

introdução de capacidade produtiva pela nova firma. Em resumo, requer-se uma 

adição à capacidade da indústria já em uso, mais o surgimento de uma nova firma 

nesta indústria. 

 
A aquisição de empresa já existente por nova entidade legal é excluída do conceito 

de novo entrante, assim como se exclui a expansão da capacidade implementada 

por firma já existente. 

 

Reserva de capacidade 
 
 
As firmas oligopolistas têm como característica não utilizar toda capacidade 

instalada, significando que operam com oferta elástica. Assim, um aumento na 

demanda por produtos acabados, na maior parte das vezes, tende a ser 

acompanhado por um aumento de produção e não de preços (KALECKI, 1983, 

SANT’ANNA, 2004). A manutenção de reservas de capacidade produtiva é também 

citada por Gottlieb e Oreiro (2003, p. 36): 
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A produção de bens acabados é elástica devido à existência de reservas de capacidade 

produtiva. Quando a demanda aumenta, o acréscimo é atendido principalmente por uma 

elevação do volume de produção, enquanto os preços tendem a permanecer estáveis. 

As alterações de preços que porventura se verificarem resultarão principalmente de 

modificações do custo de produção. KALECKI, M. (1983). 

da (ANDRADE et al.,1999). 

Portanto, para uma usina integrada com capacidade instalada de 3 milhões de 

investimento de US$ 720,00 por tonelada/ano. Considere-se haver diferença entre 

expandir planta já existente (brownfield) e a instalação de uma usina completamente 

 

 laminadores de 

ara Steindl (1976 apud GOTLIEB e OREIRO, 2003), a indivisibilidade e a 

durabilidade da planta e do equipamento, impossibilitam ao produtor ajustar a 

 
 
Valor do investimento 

 
 
Admitindo-se que um novo entrante pretendesse implantar uma usina siderúrgica 

integrada a coque, teria ele que decidir sua capacidade de produção anual. 

Comparando-se a produção de aço nas rotas tecnológicas, usinas integradas e mini-

mills, o investimento necessário por tonelada/ano na primeira rota é superior a US$ 

900,00 e entre US$ 500,00 e US$ 600,00 na segun

toneladas/ano, é necessário um investimento de US$ 2,7 bilhões. 

 

 
A expansão da CST, de 5 milhões de toneladas/ano para 7,5 milhões de 

toneladas/ano exigiu investimento de US$ 1,8 bilhão (CST, 2007), indicando o 

nova (greenfield). Além disso, a CST, tercerizou algumas plantas como a Coqueria 

Sol, a nova unidade de calcinação (CST, 2004), a unidade de granulação de escória 

(Por Dentro da ArcelorMittal Tubarão) e duas fábricas de oxigênio (BNDES, 2007). 

 

A ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgica, uma empresa do grupo alemão 

ThyssenKrupp Stahl AG e da Vale, em implantação no município fluminense de 

Santa Cruz, oferece exemplo recente, para a necessidade de investimento por 

tonelada/ano em uma usina nova. Com capacidade prevista de 5 milhões de 

toneladas/ano de placas, a usina custará US$ 3,6 bilhões (Valor Online 29/09/2006).

O investimento de US$ 720,00 por t/ano, não inclui investimento em

tiras a quente e a frio, pois a usina terá placas de aço como produto final. 

 
P
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expansão da capacidade ao crescimento do mercado. Essa adaptação de 

capacidade seria possível se as plantas fossem facilmente divididas, não existissem 

economias de larga escala ou se as plantas pudessem ser demolidas e 

reconstruídas em intervalos curtos. 

 
Um novo entrante poderia começar a funcionar como laminador. Neste caso teria 

neladas/ano. 

 

Para viabilizar a construção de usina, o novo entrante pode contratar o fornecimento 

 vezes em consórcio com as empresas internacionais, 

ncontram-se a Bardella S. A. – Indústrias Mecânicas, a Renk Zanini S. A. – 

que adquirir placas junto às usinas existentes ou importá-las. Ou ainda, ele poderia 

investir em uma mini usina, para produzir aço plano em forno elétrico com o uso de 

sucata. Essa inovação foi introduzida pela siderúrgica norte-americana Nucor na 

usina Crawfordsville no estado de Indiana em 1989, conhecida como tecnologia TSC 

-  Thin Slab Casting ou lingotamento de placas finas. Aquela usina, descrita por 

Andrade et al. (2000, p. 19) necessitava de 400 empregados e US$ 375 milhões 

para a capacidade instalada de 820 mil to

Embora não se produza, ainda, aço plano pela utilização da tecnologia TSC no 

Brasil, o Grupo Gerdau já produz nos EUA, 1,4 milhões de t./ano de aço plano em 

mini-mill na empresa Gallatin Steel sediada no Estado de Kentucky . A Gallatin é 

uma sociedade entre a Gerdau e a Dofasco, sendo a Dofasco empresa do grupo 

ArcellorMittal, Gallatinsteel (2006). 

 

turnkey junto a empresas especializadas como a italiana Danieli, a austríaca Voëst-

Alpine Industrieanlagenbau (Siemens VAI), a alemã SMS Demag AG, a japonesa 

Kawasaki Heavy Industries ou Mitsubishi-Hitachi Heavy Industries, ou ainda, a belga 

Paul Wurth. Além dessas empresas há poucas outras que atuam em âmbito mundial 

e que são detentoras de tecnologia de processos siderúrgicos. Entre as poucas 

empresas brasileiras que atuam na construção e montagem de equipamentos 

siderúrgicos e muitas

e

Equipamentos Industriais e a Dedini S. A. – Indústrias de Base. 

 

5.6 Perspectivas para a siderurgia brasileira 
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O Brasil poderá alcançar o patamar de 60 milhões de t./ano, com cerca de 50% 

destinado às exportações nos próximos anos. Para isso, as atuais siderúrgicas 

brasileiras e as novas siderúrgicas a serem instaladas pela Vale com sócios 

fftakers, deverão produzir placas para serem laminadas no exterior, conforme 

t al. (1999: p. 13) observaram que, “as siderúrgicas dos 

países em desenvolvimento são fornecedoras de semi-acabados, chapas e bobinas 

a quente do mundo desenvolvido”. Eles explicavam que os países desenvolvidos 

vinham desativando seus altos-fornos por serem investimentos de menor retorno 

econômico, altos consumidores de energia e geradoras de poluição, concentrando a 

sua atuação na atividade de laminação. 

 
A Vale e a siderúrgica coreana Dongkuk implantarão a Companhia Siderúrgica do 

Pecém, usina integrada a carvão mineral para produzir 2,5 milhões de toneladas/ano 

de plac s. O investimento previsto inicialmente de US$ 760 milhões passou para 

US$ 2 bilhões. A usina utilizará carvão mineral (PORTAL EXAME, 20/11/2007). 

Inicialmente o projeto era conhecido como Companhia Siderúrgica do Ceará e 

contava com a empresa Danieli no consórcio. 

 

A estratégia de crescimento de siderúrgicas brasileiras, pela aquisição de empresas 

no exterior, conforme vem fazendo o Grupo Gerdau e CSN, é outro importante 

caminho para o mercado internacional. A Vale possui em sociedade com a japonesa 

JFE Steel Corporation, participação acionária na California Steel. (DE PAULA, 2005). 

Essa participação possibilitou um caminho para direcionar placas da CST ao 

mercado norte-americano e a Vale, além de fornecedora de matérias-primas, era, na 

época, sócia da CST. 

 

As consolidações que vem ocorrendo ultimamente na siderurgia mundial têm 

provocado muitas especulações a respeito de futuras consolidações no setor, tanto 

em âmbito nacional como internacional. Destaque-se, a propósito, a fusão dos 

grupos Mittal e Arcelor, que resultou na criação do maior player global, responsável 

pela oferta de 10% da produção mundial, transformando em ArcelorMittal, as 

o

discute Frischtak (2004). 

 

Essa prática está alinhada com a divisão internacional de produção siderúrgica. Sob 

essa perspectiva, Andrade e

a
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empresas CST (ArcelorMittal Tubarão - Aços Planos), Vega do Sul (ArcelorMittal 

Vega - Aços Planos), Belgo Mineira (Arce rMittal Belgo - Aços Longos) e a Acesita 

(ArcelorMittal - Aços Inoxidáveis e Elétricos Brasil). 

 
Mais informações a respeito das empresas que compõem o setor siderúrgico 

brasileiro, são apresentadas no Apêndice A dessa tese. No capítulo 6 são 

apresentados os estudos de casos desenv lvidos nas usinas siderúrgicas brasileiras 

de aços planos ao carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

lo

o

 



 116

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

6  Estudo de Múltiplos Casos  
 

 



 117

6.1 Identificação de equipamentos siderúrgicos com AMT 
 

Antes de iniciar o contato com uma empresa siderúrgica, entendeu-se ser importante 

cos, 

considerado líder mundial do segmento. Foram encaminhadas por e-mail, três 

mente para essa empresa. 

 

2ª Esses equipamentos são classificados como AMT (Advanced Manufacturing 

T

 uma 

produção lucrativa consiste na solução de automação que permite o controle de 

to bricação do aço, baseada na 

plataforma de Automação Totalmente Integrada (Totally Integrated 

o conhecimento prévio dos equipamentos com AMT utilizados em uma usina de 

aços planos. Optou-se pela consulta a um fornecedor de equipamentos siderúrgi

perguntas, em caráter exploratório, formuladas especifica

1ª  Quais são os equipamentos que a sua empresa fornece às empresas 

siderúrgicas no Brasil? 

 
A resposta obtida foi a seguinte: “Fornecemos todos os equipamentos de um 

processo siderúrgico: sinterização, alto-forno, convertedor LD, fornos a arco, 

tratamento e refino do aço (desgaseificador RH, forno panela, etc.), lingotamento 

contínuo, laminadores, linhas de processo (galvanização, recozimento, pintura, 

decapagem, etc.)”. 

 

echnology)? 

 
A resposta encaminhada foi: “Sim, nossos equipamentos mecânicos de produção 

podem ser denominados como AMT, pois desenvolvemos soluções mecatrônicas 

em diversas áreas do processo siderúrgico, aliando uma engenharia altamente 

sofisticada e computadorizada para a produção do aço”. 

 

3ª No site da sua empresa consta a seguinte afirmação: “A base para

do o processo, desde a redução até a fa

Automation)”. A sua empresa realizou esse fornecimento para alguma 

siderúrgica brasileira? 

 
A resposta encaminhada foi: “sim, temos diversos fornecimentos já em operação, e 

outros ainda em fase de execução”. Acrescentou ainda que esses fornecimentos têm 

 



 118

sido feitos em projetos de modernização, em projetos de expansão de usinas 

(brownfields) ou em projetos de instalação de novas usinas (greenfields). 

 

Obtido de casos nas 

empresas, tendo como ponto de partida a preparação de questões de pesquisa. 

nais de empresas com experiência na tomada de decisão 

ou na assessoria em investimento em equipamentos siderúrgicos. Foram 

entrev l. 

O segundo foi diretor industrial de uma siderúrgica. E o terceiro atuou como 

 

ue na análise de viabilidade de investimento a parte fácil 

 saber o custo do equipamento porque basta consultar os poucos fornecedores que 

o dos benefícios 

decorrentes da futura implementação do equipamento. E a pergunta que, segundo 

é: “Qual é o impacto do equipamento no produto?”. 

 

 resposta foi que é fundamental conseguir dialogar com um interlocutor à altura do 

s esses esclarecimentos, decidiu-se iniciar os estudos 

 

6.2 O primeiro contato de pesquisa com a siderurgia 
 

Precedendo o contato de pesquisa com as empresas, decidiu-se fazer uma ou mais 

entrevistas com profissio

istados três engenheiros. O primeiro foi presidente de uma siderúrgica estata

assessor da diretoria na área de avaliação de investimentos em equipamentos. 

Foram formuladas quatro perguntas exploratórias especificamente para esta primeira 

entrevista.  

1ª No que consiste a análise de viabilidade de projetos de investimento em 
uma siderúrgica de aços planos? 
 

O entrevistado respondeu q

é

há no mercado. Fácil também é calcular a TIR, o VPL e o payback, depois que o 

fluxo de caixa está pronto. A grande dificuldade está na mensuraçã

eles, deve ser respondida 

2ª Como são mensurados esses benefícios? 
 

A

problema. Ele exemplificou o caso de um pacote de investimento na aciaria, 

composto por sopro combinado (oxigênio por cima e argônio por baixo), sub-lança e 

injeção de fino de alumínio. Além de quantificar os benefícios na própria aciaria (por 

exemplo, o rendimento do aço líquido, o consumo de ferro-silício e o consumo de 

alumínio, etc.) é necessário fazer essa quantificação nas etapas seguintes do 
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processo, lingotamento contínuo, laminação, até chegar no cliente. E a pergunta que 

deve ser respondida é: “Quanto vai se cobrar a mais do cliente por isso?”. 

 

3ª Qual é o payback considerado para a tomada de decisão? 
 

O payback descontado não é indicador decisivo, isoladamente, mas segundo o 

entrevistado, pela experiência que tem na condução de análise de viabilidade, o 

tempo de 5 anos para uma ponte rolante e equipamentos produtivos auxiliares como 

o sopro combinado é considerado bom. Para equipamentos maiores, o payback 

al de tal situação. 

 

esclarecedora e mostrou consistência com a 

comendação de Irving Fisher, sobre a necessidade de primeiro identificarem-se os 

segmento produtor de aços planos comuns no Brasil, detalhadas no Apêndice A. 

esumidamente, a CSN é uma multinacional brasileira, atuando no setor de 

sobe para 10 a 15 anos. 

 

4ª É admissível investir- se em equipamentos que não apresentam retorno? 

 

“Às vezes é muito difícil de se mensurar os benefícios de um investimento que é 

fundamental para a entrada em novos mercados”. O tratamento térmico de chapas 

foi citado como um exemplo re

Essa primeira entrevista foi muito 

re

benefícios de um ativo e depois estabelecer o seu valor utilizando-se o conceito de 

fluxo de caixa descontado. 

 

Essa entrevista foi considerada piloto, tendo sido de fundamental importância para a 

preparação das entrevistas posteriores, conforme prevê Yin (2001). 

 

6.3 Os estudos de caso 
 

6.3.1 Qualificação das empresas que participaram da pesquisa 

 

 

O estudo de caso foi desenvolvido nas três empresas que compõem o universo do 

R

mineração, siderurgia e cimento. A produção de aços planos é desenvolvida na 

Usina Presidente Vargas com capacidade de 5,8 milhões de toneladas/ano de aço 
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bruto, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A Usiminas é 

empresa brasileira com participação acionária da Nippon Steel, capacidade 

produtiva de 9,5 milhões de toneladas/ano, sendo 5 milhões de toneladas/ano na 

a localizada no município capixaba de Serra, com 

capacidade produtiva de 7,5 milhões de toneladas/ano de aço bruto. 

quipamentos modernos, têm preocupação com a 

constante atualização tecnológica e todas têm clara preocupação com a 

suste

 

.3.2 Qualificação dos entrevistados 

oram entrevistados seis profissionais das empresas participantes da pesquisa. Um 

s entrevistados, 

m participação ativa na preparação do relatório de estudo de viabilidade dos 

proje

têm entre 15 e 40 anos de empresa, com grande experiência anterior nas áreas 

produtivas de redução, aciaria e laminação. Todos os entrevistados são graduados 

.4 Modelo atual de análise de viabilidade de investimentos das empresas 

 

Para assegurar a confidencialidade das informações, foi assumido o compromisso 

de as com o respondente, 

Usina Intendente Câmara, instalada na cidade mineira de Ipatinga e 4,5 milhões de 

t/ano na Usina José Bonifácio de Andrade e Silva, instalada na cidade paulista de 

Cubatão. A terceira empresa é a multinacional européia ArcelorMittal Tubarão (CST), 

que opera uma usina siderúrgic

 

As usinas são todas integradas a coque produzidas a partir do carvão mineral, 

portanto, o fluxo de produção é similar, apresentando estágio tecnológico e graus de 

automação semelhantes. Todas produzem o aço comum a custos competitivos, 

embora apresentem diferenças de qualidade em algumas linhas mais nobres de 

produto. Todas elas possuem e

ntabilidade empresarial. 

6

 

F

dos entrevistados, indicado por um assessor de diretoria, foi responsável pela 

preparação do relatório de estudo de viabilidade dos projetos de investimento por 10 

anos, participando atualmente apenas quando solicitado. Os demai

tê

tos de investimento e serão referidos aqui como assessores. Os entrevistados 

em engenharia, sendo que três são mestres e um é mestrando. 

 

6
pesquisadas 

não identificar individualmente as respostas apresentad
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con

em  Empresa C. 

Muitas informações obtidas durante as entrevistas, como os indicadores de 

embora 

pudessem enriquecer esta pesquisa não são divulgados devido ao compromisso de 

con

A seg

entrev

as que

única 

empre

uma d

Q
in

 

As 

 

Os pro

expans

solicitados pela área interessada (redução, aciaria, laminação, etc.). 

 

forme carta de apresentação da pesquisa (Anexo A). Assim, chamaremos as 

spre as pesquisadas de Empresa A, Empresa B e

 

desempenho econômico-financeiros de investimentos já realizados, 

fidencialidade mencionado. 

 

uir são apresentadas as questões de pesquisa formuladas às empresas 

istadas bem como as respostas obtidas. Como já mencionado no capítulo 2, 

stões não foram formuladas em um único questionário e aplicadas em uma 

ocasião, mas foram aplicadas durante entrevistas conduzidas nas sedes das 

sas e complementadas posteriormente e encaminhadas por e-mail. Apenas 

as entrevistas foi gravada. 

 

uestão 1: A solicitação de análise de viabilidade de um projeto de 

vestimento é feita pelas áreas ou pela diretoria? 

três empresas apresentaram respostas similares, e podem ser assim resumidas: 

jetos estratégicos que envolvam grandes somas de recursos (projetos de 

ão) são solicitados pela diretoria. Os projetos de otimização/melhorias são 

Questão 2: Quais são os principais tópicos do relatório de estudo de 

viabilidade? 

 
Os seguintes tópicos em comum foram constatados entre as empresas, por meio de 

entrevistas e pela leitura de relatórios de estudos de viabilidade: 

 

 Objetivo do Projeto; 
 Justificativa; 
 Descrição da situação atual; 
 Meio ambiente (impacto ambiental do equipamento); 
 Escopo básico; 
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 Análise de benefícios (inclui fluxo de caixa e medidas de retorno do 
investimento); 
 Cronogramas (de implantação e financeiro); 
 Orçamento; e 
 iscos do projeto. 
 

sos 

elacionados à substituição de equipamentos em fim de linha, a Empresa A 

por exemplo, a continuidade da 

peração ou exigência de proteção ambiental). 

2

 projeto sob 

valiação com projetos similares analisados dentro do próprio grupo, no país 

álise de 

de uma coqueria ou de 

uma usina termoelétrica são exemplos de projetos avaliados sob essa 

 

parecer recomendando ou não a 

im ação do projeto? 

Em u rovenientes 

das áreas que fornece informações para a elaboração do relatório. A área financeira 

o relatório. Tal informação pode ser do 

seguinte tipo: ”A obsolescência do sistema de automação tem provocado falhas no 

R

Dentre as diferenças conceituais ou de conteúdo constatadas destacam-se: 

 

1) Adoção de premissas. As três empresas adotam premissas relacionadas a 

cenários de vendas, projeções de preços, índices operacionais, etc., 

necessárias para a elaboração de fluxo de caixa. Mas em alguns ca

r

não adota premissas para fazer a análise de retorno, dada a imprecisão das 

informações para o cálculo dos benefícios do projeto e por existirem fortes 

razões que justificam o investimento (

o

) Comparação com projetos similares (benchmarking). Uma das empresas, por 

fazer parte de um grande grupo multinacional, compara o

a

ou no exterior; e 

3) Análise de custo/benefício. Uma das empresas faz a an

custo/benefício da perspectiva do grupo. A instalação 

perspectiva. A empresa A faz a análise sob a perspectiva da visão de 

mercado da empresa. 

Questão 3: O relatório traz um 

plement

 

ma das empresas é usual a inserção de observações importantes p

pode observar que a viabilidade do projeto depende muito do comportamento futuro 

do preço do aço. A área interessada pode fazer uma observação muito séria e se for 

comprovada a sua veracidade é incluída n
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funcionamento do equipamento, determinando a parada de produção daquela linha 

por duas vezes nos últimos três meses”. Mas não há a emissão de parecer 

recomendando ou não o investimento. 

 

Em outra empresa pesquisada, há a emissão do parecer para a apreciação da 

diretoria local. Se for necessário o encaminhamento para a avaliação da diretoria 

internacional, o relatório passa por avaliação de um comitê de alocação de 

investimento composto por profissionais dos EUA e da Europa. Alcançado o 

cons

Na te ico que participa da elaboração do 

relatório, principalmente em relação às premissas adotadas. O diretor que leva o 

Questão 4: Quais são os métodos econômico-financeiros de avaliação da 

L e a TIR sempre, e raramente utiliza o payback. 

A Empresa C utiliza o VPL, a TIR e o payback convencional. 

stão 5: A empresa utiliza o custo médio ponderado de capital como taxa de 

desconto, ou algum outro parâmetro? 

As tr

sigla 

As três empresas respondem afirmativamente para os projetos de investimento em 

 

enso a solicitação de investimento é encaminhada à diretoria internacional. 

 

rceira empresa, há o endosso do corpo técn

relatório defende a sua implantação na diretoria. 

 

viabilidade dos projetos de investimento utilizados pela empresa? 

 

A Empresa A utiliza o VPL, a TIR e o payback descontado. 

A Empresa B utiliza o VP

 

Que

 
ês empresas utilizam o custo médio ponderado de capital, identificando-o pela 

wacc,  weighted average cost of capital. 

 

Questão 6: A empresa tem aprovado projetos de investimento com VPL 

negativo ou com TIR inferior ao custo médio ponderado de capital? 

 

equipamentos de proteção do meio ambiente, equipamentos relacionados à 

segurança industrial ou saúde ocupacional. 
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A Empresa A respondeu afirmativamente também para projetos de substituição de 

equipamentos em fim de vida útil. Contudo ela ressaltou que os equipamentos 

siderúrgicos têm vida útil longa, acima de 20 anos e que os sistemas de automação 

 pela empresa ou VPL positivo é 

uma condição para o projeto ser aprovado? 

resa A, mas 

somente em se tratando de equipamento em final de vida útil. 

Para

apro

em c

estra

nçada de 

manufatura (CAD/CAM, CN, Robô, Sistemas de manufatura flexíveis, 

nefícios do investimento, principalmente aqueles 

decorrentes dos atributos estratégicos. Considerando-se que na siderúrgica 

xo de caixa 

projetado em função de o equipamento ter tecnologia avançada. Aparentemente, na 

também tem vida útil superior a 15 anos. Por isso, a reposição não se faz por outro 

de igual categoria, mas sim por substitutos mais modernos e alinhados com a 

estratégia da empresa. Eventualmente a empresa pode optar por não fazer a análise 

de retorno conforme já foi mencionado. 

 

Questão 7: Em se tratando de investimento em equipamentos produtivos uma 

TIR maior que a taxa de desconto utilizada

 
Conforme já foi mencionado, pode ocorrer essa situação na Emp

 

 a Empresa B, se o projeto não consegue a TIR esperada não é levado para a 

vação da diretoria. E complementa dizendo: “geralmente existem vários projetos 

arteira e são eleitos aqueles que dão melhor retorno e estão em linha com a 

tégia da empresa”. 

 

Para a Empresa C, TIR maior que o custo de capital e VPL positivo são condições 

básicas. 

 

Questão 8: A literatura dos anos 80 a respeito de tecnologia ava

Manufatura integrada por computador) indicava a dificuldade de identificar 

todos os possíveis be

quase todos os equipamentos são mecatrônicos, a situação descrita ainda 

ocorre ou mudou? 

 

Nenhuma das empresas mencionou dificuldade de elaboração de flu
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sider

avan

ícios das inovações 

tecnológicas. Atualmente há poucos fornecedores de equipamentos siderúrgicos no 

mund

trazid

segurança os benefícios que podem ser obtidos”. 

Questão 9: Considerando-se que os equipamentos siderúrgicos são 

s três empresas adotam o mesmo procedimento, enviando o projeto de 

aprovação 

do projeto pela diretoria, mesmo em se tratando da diretoria internacional. 

 

 da empresa 

multinacional, além da diretoria local, há ainda a diretoria internacional. 

urgia de aços planos os principais equipamentos produtivos têm tecnologia 

çada de manufatura. 

 

Em outra das empresas, o entrevistado diz: “Na década de 80 as condições do 

mercado siderúrgico de produtos planos no Brasil eram muito diferentes do cenário 

após as privatizações. Isto dificultava a apuração dos benef

o. Os novos processos são desenvolvidos em escala piloto, quando são 

os para a indústria já estão consolidados e já se estabelece com alguma 

 

A Empresa C afirma que o projeto é analisado sem alavancagem financeira e com 

base em fluxo de caixa, incluindo-se todos os benefícios mensuráveis. 

 

produzidos sob encomenda, o relatório de estudo de viabilidade inclui os 

possíveis fornecedores, com os seus respectivos preços e benefícios 

(traduzidos em fluxo de caixa) ou é feita uma equalização técnica não 

importando a reputação tecnológica do fornecedor? 

 

A

investimento para a aprovação da diretoria, sem considerar o nome do fornecedor. O 

processo de licitação (análise técnica e financeira) ocorre somente após a 

 

Questão 10: A aprovação dos projetos ocorre conforme o valor do investimento 

sob o regime de alçada?

 

A resposta obtida é similar para as três empresas, sendo a diretoria (um diretor e um 

superintendente ou vários diretores) a alçada mínima, sendo necessário a 

submissão do projeto à aprovação do conselho de acionistas. No caso
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Questão 11: Quando um fornecedor oferece um financiamento bancário com 

taxa atrativa de juros é considerado na análise de viabilidade do projeto? 

 

A resposta das três empresas é a mesma, os projetos são analisados considerando-

se o custo de capital. Duas das empresas afirmam que freqüentemente incluem no 

para todo o grupo baseado em fluxo de caixa e não utilizamos medida de grau de 

preendam. Como é o caso do conceito de adição 

valor que é bem disseminado”. 

a iretoria toma decisões com competência mesmo que o 

Uma das empresas informa que é comum, da solicitação de compra de 

equipamento, análise de viabilidade até a aprovação pela diretoria envolver o prazo 

relatório o resultado do projeto alavancado pelo financiamento. 

 

Questão 12: Qual é a sua opinião sobre a utilidade de uma medida de grau de 

viabilidade de projetos de investimentos como apoio à tomada de decisão de 

investimento? 

 

A resposta obtida em uma das empresas foi a seguinte: “Temos um modelo único 

viabilidade”. 

 

Na outra empresa o entrevistado responde: “Acho importante a adoção de um 

critério técnico uniforme, que suporte as decisões de investimento”. Acrescentando 

ainda: “Na hora de defender um projeto de investimento é preciso que se fale uma 

linguagem que os diretores com

 

terceira empresa, a dN

relatório não contenha um parecer recomendando ou não o investimento. 

 

Questão 13: Em se tratando de investimento em equipamentos produtivos, há 

um procedimento instituído de auditoria para verificar a ocorrência ou não de 

benefícios esperados? 

 

A resposta é afirmativa para as três empresas em se tratando de investimentos 

feitos por solicitação das áreas. O procedimento de auditoria é aplicado 

aproximadamente dois anos após o equipamento entrar em operação. 
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de um ano. Também é comum o processo de compra demandar mais um ano. A 

fabricação, montagem até o início da operação do equipamento pode envolver mais 

ois anos. Portanto, as informações relacionadas aos benefícios dos equipamentos 

ós quatro anos. 

 

Co

entrev

dos pr

sistem

laminador de tiras a quente, observar mais de perto o equipamento em operação e 

pod

se trat

As ent m consideradas bem sucedidas em relação ao atendimento do 

obj

do mo

equipamentos com AMT na siderurgia de aços planos. Portanto, conforme já era 

esp

menos

6.5 A aplicação do modelo fuzzy proposto em situações reais adotadas como 
unidades de análise 

m uma das empresas. A empresa 

elecionou 13 projetos de investimento de diferentes categorias, incluindo a 

sub

autom

equipa o que os 

ass

respod litativos 

utilizando os procedimentos semelhantes àqueles recomendados por Chalos, 

d

poderão ser confirmadas pela auditoria muitas vezes ap

mo foi mencionado no capítulo 2, duas das empresas entrevistadas permitiram ao 

istador a visita às suas usinas. Foi possibilitada a visita às cabines de controle 

incipais equipamentos siderúrgicos, onde estão localizados os monitores dos 

as computadorizados. Por exemplo, visitar a cabine de controle de um 

er comparar o que foi visto com o diagrama apresentado na figura 1, mesmo que 

ando de equipamentos diferentes, foi muito esclarecedor. 

 

revistas fora

eto da pesquisa, mas não foram suficientes para a verificação da aplicabilidade 

delo fuzzy proposto como ferramenta de apoio à decisão de investimento em 

erado, verificou-se a importância de se avançar mais um passo na pesquisa, pelo 

 em um estudo de caso. 

 

 

Conforme mencionado no capítulo 5, o autor teve a oportunidade de examinar 

diversos relatórios de estudo de viabilidade e

s

stituição de equipamentos como reposição, substituição de sistema de 

ação de equipamentos principais, equipamentos de proteção ambiental, 

mento para enobrecimento de produtos, entre outros. Foi solicitad

essores dessa empresa, que participaram da entrevista, que respondessem 

essem ´sim´ ou ´não´ para os atributos estratégicos e os atributos qua

conforme Tabela 2 do capítulo 3. Além disso, a empresa forneceu a medida 
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quantitativa para esses projetos, na forma de VPL sobre o valor do investimento e o 

payback descontado. 

dor. 

O fornecimento é tecnicamente equalizado e o fornecedor participa de 

2. inda que a respostas para os atributos fosse ‘sim’ ou ‘não’ em vez de escore 

as; 

3. ouve maior facilidade na identificação da contribuição do projeto para os 

ação entre os projetos? A razão 

a pergunta referia-se a uma possível utilidade do modelo para o 

 

 resposta dada para a primeira pergunta foi afirmativa, uma vez que a saída do 

odelo é uma medida do grau de viabilidade do projeto em uma escala de 0 a 10. 

ara a segunda pergunta a resposta não foi dada imediatamente, mas ela foi 

 

Algumas observações que podem ser feitas a respeito: 

 

1. Não se obteve resposta para o atributo Reputação Tecnológica, para 10 de13 

projetos. Foi lembrado que o relatório de estudo de viabilidade tem como foco 

o projeto e não o fornecedor. A diretoria aprova o projeto e não o fornece

licitação; 

A

de 0 a 5, conforme solicitado pelo modelo fuzzy proposto, o simples 

preenchimento mostrou a possibilidade da posterior atribuição de pontuações 

numéric

H

atributos Participação de Mercado, Posição Competitiva e Confiabilidade do 

Produto; 

4.  A contribuição dos projetos para a inovação de produtos da empresa foi um 

dos atributos de maior questionamento; e 

5. Número de Peças foi um atributo que gerou um pouco mais de dúvida na 

resposta. 

 

Uma das pessoas entrevistadas dessa empresa fez duas perguntas após avaliar os 

atributos para os 13 projetos sob consideração: 

 

a)  O modelo proposto não possibilita a compar

d

estabelecimento de prioridades no caso de limitação orçamentária. 

b)  No caso da indisponibilidade de medidas para o atributo quantitativo o modelo 

proposto prevê a redistribuição dos pesos entre os demais atributos? 

A

m

P
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identificada e utilizada no estudo da 2ª e 3ª unidades de análise discutidas ainda 

neste capítulo. 

Por se tratar se um equipamento com AMT, foi solicitado à empresa o acesso ao 

rande aumento, 

sendo o próprio aumento do preço do aço um dos fatores responsáveis. Conforme 

a uma tendência de queda nesse preço ao longo da 

vida econômica do equipamento que é de 20 anos. 

 

 

Após a atribuição de respostas ´sim´ e ´não´ foi solicitado que fossem selecionados 

relatórios de estudos de viabilidade de projetos de investimento, preferencialmente 

em equipamentos siderúrgicos com funcionamento automatizados ou sistemas de 

automação de equipamentos. Deu-se preferência para projetos cuja medida 

financeira fosse considerada insuficiente para a aprovação pelas metodologias. 
 
 

6.5.1 Situação-exemplo no 1: reforma de uma máquina de lingotamento contínuo 
 

relatório de análise de viabilidade que deu suporte à decisão de compra desse 

equipamento. 

 

Inicialmente foi esclarecido por quem preparou o relatório de estudo de viabilidade 

desse projeto de investimentos, que ele já havia sido aprovado anteriormente pela 

diretoria. Quando o primeiro relatório foi encaminhado à diretoria, não havia a 

definição do fornecedor, mas o preço estimado do equipamento indicava a 

viabilidade econômico-financeira do investimento. Quando a empresa decidiu 

efetivar a compra do equipamento, o seu preço havia sofrido um g

explicação da siderúrgica, o novo patamar do preço do aço impactou o valor do 

desembolso, mas não favoreceu igualmente as entradas de caixa a serem geradas 

pelo equipamento, pois é previst

 

A atualização do estudo mostrou um VPL negativo que corresponde a 17% do preço 

do equipamento. O payback descontado indicou a impossibilidade da recuperação 

do valor do investimento dentro do período de vida útil econômica do equipamento. 
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Aplicação do Modelo Fuzzy Proposto 

Há qu

ara as duas situações. Para atender a segunda necessidade, por ser 

um mo

nicas entre eles. Se de fato a equalização técnica faz o projeto 

produz

Os en

specificações definidas. Tal situação ocorre com pouca freqüência, e, 

quando ocorre, é feita essa observação no relatório. O entrevistado de outra 

recerem soluções 

tecnológicas. Ainda assim, o fato é que o procedimento atual é o da equalização 

técnica, reço do 

fornecimento e, eventualmente, pela forma de p ta

 

A propos  análise de viabilidade econômico-financeira de 

projetos estimentos em temas de automação. E nesse 

sentido ele mostra-se muito útil. 

 

A primeira etapa do modelo é a obtenção

 

 

e se considerar a diferença entre análise de viabilidade de um projeto de 

investimento e escolha do equipamento/fornecedor. O modelo fuzzy proposto pode 

ser aplicado p

delo para múltiplos atributos, é aplicável somente se houver diferenças nos 

atributos, em função dos fornecedores considerados. Na siderurgia de aços planos, 

constatou-se a existência da equalização técnica dos fornecedores, eliminando as 

diferenças téc

ir os mesmos benefícios, então a escolha do fornecedor será feita pelo critério 

do menor preço. 

 

trevistados da empresa admitem a possibilidade de haver benefícios 

adicionais, apresentadas por um fornecedor que se propõe fazer o fornecimento, 

segundo as e

empresa, falando a respeito da equalização técnica, admitiu a possibilidade da 

empresa vir a dar maior liberdade para os fornecedores ofe

que torna os fornecedores diferentes apenas quanto ao p

agamento propos . 

ição do modelo é para a

com AMT ou para inv sis

 de pontuação para os atributos. Foi 

solicitado a dois profissionais da empresa, que participaram das entrevistas e que 

contam com muitos anos de experiência, desenvolvendo aproximadamente 50 

relatórios de estudos de viabilidade de projetos de investimentos por ano, que 

atribuíssem os pontos, de 0 a 5 para cada atributo do projeto escolhido. 
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Atribu
 

a) Reputação tecnológica. A pontuação i é qu e sempre oi sugerida 

a supres  a redistribuição do peso aos demais atributos 

estratégic

b) Participação de mercado. O aumento do volume de produção em 190.000 

neladas/ano, foi considerado alto (aproximadamente 4,5%) por se tratar de um 

ição de equipamento. O consenso foi a 

pontuação 4. 

ção 

tecnol

ontuações para os atributos estratégicos para a 

tos estratégicos: 

aqu as  0. F

são desse atributo e

os. 

to

investimento classificado como repos

c) Posição competitiva. A possibilidade de produção de aços mais nobres foi 

considerada uma forte contribuição para o diferencial competitivo. O consenso foi a 

pontuação 5. 

e) Inovação de produtos. Para a contribuição do equipamento para a 

capacidade de inovação da empresa em suas linhas de produto foi atribuída a 

pontuação 3. 

 

O preenchimento da Tabela 13 mostra a pontuação 0 para o atributo reputa

ógica, resultando no escore 134 para o atributo estratégico. 

 
Tabela 13 - Resumo das p

situação-exemplo no 1 
 Peso Pontuação Produto 
     a) Reputação tecnológica 12 0   0 
     b) Participação de mercado 10 4   40 
     c) Posição competitiva 14 5   70 
     d) Inovação de produto 8 3   24 
Total da pontuação para o atributo estratégico 134 

 

 

 

No entanto pre zero, 

decidiu-se suprimir esse atributo e redistribuir o peso 12, proporcionalmente aos 

demais atributos, conforme mostra a Tabela 14. O escore total para o atributo 

estratégico sobe para 184. Se esse ajuste não for feito o mínio d  variável no 

modelo em vez de ser de 0 a 220 teria que ser modificada para de 0 a 160. 

 

, como a p putação tecnológica será semontuação para a re

 do essa
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Tabela 14 - Resumo das pontuações dos atributos estratégicos com a exclusão 
to reputação tecnológica para a situação-exemplo no 1 

Peso Pontuação Produto 
do atribu

 
     a) Participação de mercado 14 4   56 
     b) Posição competitiva 19 5   95 
     c) Inovação de produto 11 3   33 
Total da pontuação para o atributo estratégico 184 

 
 
Atributos qualitativos operacionais: 

 

a) Heterogeneidade de produtos. A possibilidade de enobrecer o portfólio de 

ço qualitativo. A pontuação de consenso foi 5. 

) Tempo de resposta. Entendido como uma medida de produtividade, tempo 

) Número de peças. Entendido como número de partes que compõem o 

umo das pontuações dos atributos qualitativos para a 
situação-exemplo no 1 

 Peso Pontuação Produto 

produtos e a maior flexibilidade do equipamento para mudar espessura e largura das 

placas foi considerada um aspecto qualitativo forte. A pontuação de consenso foi 4. 

b) Confiabilidade do produto. Equipamento novo, tecnologicamente mais 

avançado, requerendo por concepção menos manutenção, foi considerado um 

avan

c

de resposta para o processo, a pontuação de consenso para esse atributo foi 5. 

d

equipamento, o novo equipamento não se apresenta mais compacto que o anterior. 

A pontuação de consenso foi 0. 

e) Medidas em tempo real. Entendido como a possibilidade de monitorar o 

desempenho do equipamento e a qualidade do produto durante o processo, atribuiu-

se a pontuação 4. 

 

Na tabela 15 são apresentadas as pontuações atribuídas às variáveis qualitativas 

operacionais para o projeto de investimento sob análise. 

 
Tabela 15- Res

     a) Heterogeneidade de produtos 4 4   16 
     b) Confiabilidade de Produto 3 5   15 
     c) Tempo de resposta 3 5   15 
     d) Número de peças 4 0   0 
     e) Medidas e
Total da pontua

m tempo real 2 4   8 
ção para o qualitativo operacional estratégico 54 
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Atributos quantitativos 
 

O VPL sobre o valor do investimento é de − 17% e corresponde a um índice de 

lucrativ nto e 

recebe a classificação MUITO RUIM, portant g eri  atributo 

quantitati lo quantitat e imp entado com o software 

MATLAB 4 - Modelo Fu

Capital). 

 

scontado fosse de 10 anos, receberia uma classificação REGULAR, 

omo conseqüência, o atributo quantitativo seria 5,86 e o grau de viabilidade seria 

 sobressalentes, a empresa decidiu substituí-lo para não colocar em 

risco a oper  dígitos em 

dólares americanos, não era elevado para os padrões da siderurgia. O relatório de 

estudo d cipal be fício, 

operacional com melhorias, tanto no produto como no monitoramento do processo, 

em funçã m sistema digital que possibilitou a interligação com o 

sistema d

 

Optou-se pela não inclusão do estudo de viabilidade econômica porque requereria a 

idade de 0,83. O payback descontado é superior à vida útil do equipame

o é i ual ou sup or a 1. O

vo é calculado pelo mode ivo lem

 em 3,81 (vide Figura  zzy de Avaliação de Investimento de 

Introduzindo-se essas variáveis de entrada no modelo fuzzy proposto, o cálculo 

obtido no para o grau de viabilidade do projeto é de 4,63 (na escala de 0 a 10). Se o 

payback de

c

5,9. 

 

6.5.2 Situação-exemplo no 2: novo sistema de automação para o setor de laminação 
 

O segundo projeto de investimento adotado para estudo, refere-se a um sistema de 

automação para um equipamento do setor da laminação. O sistema antigo é 

analógico e com mais de 30 anos em operação. Em função da inexistência de 

componentes

ação. O valor do investimento, que se expressava com sete

e viabilidade mostra como prin ne a garantia de continuidade 

o da mudança para u

e automação. 

adoção de premissas questionáveis, entendendo que a diretoria teria o 

conhecimento real da situação e sensibilidade suficiente para decidir com base em 

variáveis qualitativas. 
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As Tabelas 16 e 17 apresentam o resumo das pontuações indicadas pelos 

profissionais da empresa, para os atributos estratégicos e qualitativos operacionais 

do modelo fuzzy proposto. 

 
Tabela 16 - Resumo das pontuações dos atributos estratégicos com a exclusão 

do atributo reputação tecnológica para a situação-exemplo no 2 
 Peso Pontuação Produto 
     a) Participação de Mercado 14 5   70 
     b) Posição competitiva 19 2   38 
     c) Inovação de produto 11 0   11 
Total da pontuação para o atributo estratégico 119 

 

 

A pontua  a participação foi atribuída mesmo não havendo contribuição 

para o aumento da produção considerando-se a eliminação do risco de parada da 

produção. 

 

a, geraria um 

fluxo de caixa suficientemente bom para a viabilidade da sua substituição. Quanto 

subst
 

ção 5 para

A opção pela não inclusão de um fluxo de caixa não significa que ele não existe, 

mas tão somente que a sua estimativa poderia implicar na adoção de premissas 

questionáveis em relação ao software em uso. Neste caso, a adoção da premissa da 

uma parada de produção provocada pela não substituição do sistem

maior a vida útil do sistema em operação maior seria o desperdício de recursos pela 

ituição. 

Tabela  17- Resumo da pontuação dos atributos qualitativos para a 
situação-exemplo no 2 

 Peso Pontuação Produto 
     a) Heterogeneidade de produtos 4 0   0 
     b) Confiabilidade de Produto 3 4 12 
     c) Tempo de resposta 3 5 15 
     d) Número de peças 4 0   0 
     e) Medidas em tempo real 2 5   8 
Total da pontuação para o qualitativo operacional estratégico 35 

 

 

Mas como incluir medidas quantitativas sem a adoção de premissas? A solução está 

 

REGULAR, em torno de 7, BOM e em torno de 9, MUITO BOM. Portanto, a 

na apresentação de uma simulação. O modelo fuzzy proposto considera o atributo 

quantitativo, em uma escala de 0 a 10, valores em torno de 1, RUIM, em torno de 5,
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simula o, por 

exemplo, REGULAR, BOM e MUITO BOM (v ig on  para 

variável lingüística escore quantitativo). 

 

O relatório de estudo de viabilidade poderia mostrar a variação do grau de 

viabilidade para os diferentes conceitos atribuídos à variável financeira, conforme 

mostra a Ta

 
iab  pl

 a variáv
titativa 

(de 0 a 10) 

Grau de viabilidade do 
projeto 
e 0 a 10) 

ção do grau de viabilidade pode ser executada para o atributo quantitativ

ide f ura 10 – C juntos fuzzy

bela 18. 

Tabela 18. Simulação do grau de v
Conceito para a Pontuação para

ilidade para exemo o no 2 

medida quan
quantitativa 

el 

(d
REGULAR 5 4,64 

BOM 7 6,26 

6,87 MUITO BOM 9 

 

 

A implementação do modelo permite simular o índice de lucratividade e/ou o 

payback descontado necessário para o escore quantitativo ser igual a 7. Para isso, o 

índice de lucratividade deverá ser pelo menos igual a 1 e o payback descontado 

estar abaixo de 10 anos (considerando-se uma vida útil de 20 anos). 

 

6.5.3 Situação-exemplo no 3: substituição do sistema de automação de um 
equipamento da laminação. 
 

O terceiro projeto de investimento adotado para estudo, é muito similar ao anterior, e 

refere-se a um sistema de automação para um equipamento do setor da laminação 

de tiras a que softwares e 

alguns co su po alentes e 

por apresen as de cap  armazename rocessamento. 

O valor aproximado do investimento é de US$ 12 milhões. O relatório de estudo de 

viabilidade, o também não apresentou fluxo de caixa projetado, sendo 

encaminhado para a aprovação somente com

 

nte. O sistema em uso era de 1984, envolvendo hardware, 

mponentes. A 

tar problem

bstituição foi solicitada r não haver sobress

acidade de nto e de p

 neste cas

 informações de natureza qualitativa. 

 

As Tabelas 19 e 20 apresentam as pontuações atribuídas assessores da empresa, 

para os atributos estratégicos e qualitativos operacionais do modelo fuzzy proposto. 
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Tabela 19 - Resumo das pontuações dos atributos estratégicos com a exclusão 
do atributo reputação tecnológica para a situação-exemplo no 3 

 Peso Pontuação Produto 
     a) Participação de mercado 14 5   70 
     b) Posição competitiva 19 5   95 
     c) Inovação de produto 11 3   33 
Total da pontuação para o atributo estratégico 198 

 

 

Tabela 20 - Resumo das pontuações dos atributos qualitativos para a 
situação-exemplo no 3 

 Peso Pontuação Produto 
     a) Heterogeneidade de produtos 4 0   0 
     b) Confiabilidade de Produto 3 5 15 
     c) Tempo de resposta 3 4 12 
     d) Número de peças 4 0   0 
     e) Medidas em tempo real 2 5 10 
Total da pontuação para o qualitativo operacional estratégico 37 

 

 

Novamente nesse exemplo de aplicação do modelo fuzzy proposto é feita uma 

simulação, considerando a atribuição de pontuação 5, 7 e 9, respectivamente, para 

representar os conceitos REGULAR, BOM e MUITO BOM para a variável 

quantitativa. Isto equivale a dizer: “Não será feito uma projeção de fluxo de caixa, 

mas é sabido que o fluxo de caixa real será avaliado de REGULAR a MUITO BOM”. 

Do mesmo modo que na situação anterior, o relatório de estudo de viabilidade 

mostra a variação do grau de viabilidade para os diferentes conceitos atribuídos à 

medida financeira. E como mostra a Tabela 21, os graus de viabilidade apurados 

para o projeto são altos, tanto para os conceitos BOM e MUITO BOM. 

 
Tabela 21 - Simulação do grau de viabilidade para o exemplo no 3 

Conceito para a 
medida 

quantitativa 

Pontuação para a variável 
quantitativa 
(de 0 a 10) 

Grau de viabilidade do 
projeto 

(de 0 a 10) 
REGULAR 5 5,59 
BOM 7 7,83 
MUITO BOM 9 9,85 

 

 

A atribuição das pontuações para os atributos foi feito pelos assessores da empresa 

e na presença do autor. Foi esclarecido que o conhecimento e a opinião deles é que 

era fundamental para o valor da pesquisa. A intervenção do autor só ocorreu quando 
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solicitado o esclarecimento a respeito do gnificado de cada atributo. Os resultados 

da pesquisa são discutidos mais detalhadamente no capítulo 7. 

si
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7  Discussão 
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7.1 O modelo de análise de viabilidade de investimentos das siderúrgicas 

io à decisão. Em duas das empresas 

estudadas, as medidas convencionais de viabilidade econômico-financeiras TIR e 

ratégicos ou 

peracionais, na análise de viabilidade. Esses atributos podem estar incorporados 

tura sobre a justificação econômica nesse tipo de ativo”. 

 

oi esclarecido que não há 

diferença em relação à análise de viabilidade de investimento em equipamentos 

bô minação de tiras a quente.  

 

Confo de análise de 

investimento em sistema de automação”. 

 

O estudo mostrou que as três empresas possuem modelos de análise de viabilidade 

de investimento muito semelhantes. O relatório de estudo de viabilidade é um 

documento importante como ferramenta de apo

VPL são muito importantes até mesmo para o encaminhamento do projeto à 

apreciação da diretoria. 

 

Embora qualquer afirmação, para que tenha valor científico, necessite de um estudo 

empírico, a adoção de premissas para a elaboração do fluxo de caixa pode ser um 

procedimento análogo à inclusão de atributos qualitativos, est

o

nas premissas. 

 

Observou-se, também, não haver distinção entre equipamentos com AMT ou sem 

AMT, porque os principais dos equipamentos siderúrgicos são AMT. Não se atribuiu 

em momento algum, em qualquer das entrevistas, a dificuldade de mensurar, em 

termos de fluxo de caixa, os benefícios do investimento em equipamentos ou em 

sistemas de automação. Esse fato confirma o segundo pressuposto da pesquisa de 

que “as siderúrgicas brasileiras de aço plano comum têm, atualmente, menos 

dificuldade de medir os benefícios dos investimentos em equipamentos com AMT do 

que menciona a litera

Durante a entrevista conduzida na terceira empresa, f

produzidos sob encomenda e equipamentos prontos, citando-se como exemplo, o 

que faz marcação de bobinas no final da laro

rme mencionado no capítulo 6, não há distinção na metodologia 

viabilidade para equipamento e para sistemas de automação, o que responde ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa: “Verificar se há diferença no procedimento 

de análise de viabilidade de investimento em equipamento com AMT em relação ao 
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Constatou-se que a decisão de investimento na siderurgia não é referendada pela 

diretoria, mas sim tomada pela diretoria. A diretoria das empresas é composta por 

o primeiro pressuposto de pesquisa, constatou-se que as empresas 

pesquisadas dispõem de modelo de análise de viabilidade de projetos de 

a em decidir. 

 

O pr

apro

aço d

forne

informou também que o investimento alavancado reduzia consideravelmente a 

, em função de uma reestruturação financeira na 

empresa, houve redução no custo médio ponderado, deixando de existir a diferença 

na ta

Certa

levou

7.2 Avaliação da utilidade do modelo fuzzy proposto 

7.2.1 Utilidade para a avaliação de viabilidade de investimento em equipamentos 
com AMT ou em sistemas de automação 

 atributo importante dentre os atributos 

estratégicos. Conforme constatado na pesquisa, o modelo de análise de viabilidade 

pessoas com grande conhecimento de siderurgia e outros com experiência em 

tomada de decisão em ambiente de negócios. 

 

Confirmando 

investimento baseados em fluxo de caixa descontado. Conforme mencionado, nos 

casos de substituição de equipamentos ou sistemas em fim de vida útil a Empresa A 

não elabora fluxo de caixa, mas inclui informações relevantes no relatório de análise 

de viabilidade e conta muito com a capacidade da diretori

ojeto de reforma da máquina de lingotamento contínuo, discutido capítulo 6, foi 

vado pela diretoria considerando-se principalmente a necessidade de produzir 

e melhor qualidade naquela linha de produção. Além disso, após a definição do 

cedor o equipamento requer dois anos até entrar em operação. A assessoria 

defasagem da TIR. Além disso

xa de desconto que inviabilizava o projeto sob o aspecto econômico-financeiro. 

mente, a diretoria tinha como meta a reestruturação financeira da empresa e 

 isso em conta. 

 

 

 

O modelo fuzzy proposto fornece o grau de viabilidade de um projeto de 
investimento independentemente da escolha do fornecedor. 
 

O modelo fuzzy proposto, quando da sua elaboração, presumia a relevância da 

reputação tecnológica do fornecedor como
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útil para as siderúrgicas é aquele que tem foco no projeto e não nos fornecedores. A 

lh  do fornecedor se faz após a aprovação doesco  projeto e por licitação. 

 

 a reputação 
tecnológica do fabricante? As siderúrgicas afirmam que após fazer uma 

r os grandes fornecedores no mercado como a 
Siemens VAI, SMS Demag, Mitsubishi Heavy Industries, Danieli, etc.). Em 
caso de se comparar firmas muito diferentes em termos de tecnologia há 

o de equalização das propostas técnicas houver diferença 

cnológica entre os fornecedores, o modelo poderá ser utilizado em uma segunda 

a

 

As siderúrgicas poderiam utilizar a medida do grau de viabilidade fornecido pelo 

modelo fuzzy proposto de modo similar ao que fazem com a medida de risco. As 

empresas pesquisadas utilizam softwares desenvolvidos com base na Simulação de 

Monte Carlo. 

 

Antes de suprimir o atributo reputação tecnológica e redistribuir o seu peso aos 

demais atributos estratégicos do modelo fuzzy proposto, decidiu-se consultar um 

profissional qualificado de importante fornecedor classe mundial de equipamentos 

siderúrgicos, encaminhando-se-lhe a seguinte pergunta: 

Se há diferentes fornecedores para determinado equipamento siderúrgico, o 
comprador consegue atribuir uma pontuação (de 0 a 5) para avaliar

equalização técnica o que importa é o preço na decisão de contratação do 
fornecimento. Qual é sua opinião a respeito? Reputação tecnológica faz 
diferença? 

 

Obteve-se a seguinte resposta: 

 

“Correto, normalmente após a equalização técnica, o que vale é o preço, 
pois o cliente parte do princípio que todos estão iguais tecnicamente (isto 
no caso de equaliza

que se considerar diferentes pesos técnicos”. 
 

Decidiu-se, portanto, suprimir o atributo reputação tecnológica do modelo. 

 

Mas, conforme foi mencionado no capítulo 6, se após a aprovação da diretoria, 

durante o process

te

rodada, observando-se a necessidade de se reconsiderar o atributo reputação 

tecnológica entre os atributos estratégicos. 
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7.2.2 Utilidade na comparação de projetos independentes ou diferentes portfólios de 

Como  produto do modelo proposto é o grau de viabilidade, ele pode ser útil na 

a existência de um 

equipa ento de desgaseificação a vácuo, denominado RH Twin, na aciaria (etapa 

spessura e melhor qualidade. 

ser útil porque permite substituir a adoção de 

premissa pela simulação, conforme demonstrado no capítulo 6. Além disso, a 

 

equipamentos e de sistemas de automação. 
 

o

comparação de projetos independentes, conforme abordado no capítulo 6. No entanto, 

há que se observar a diferença entre ‘equipamentos distintos e independentes’ e 

‘equipamentos distintos, porém interligados’. Por exemplo, o investimento em nova 

máquina de lingotamento contínuo pode gerar aumento de produção puxando o fluxo de 

produção, mas para gerar enobrecimento do mix de produtos 

m

anterior no fluxo de produção) pode ser fundamental. A existência de um moderno 

laminador (etapa posterior no fluxo de produção) pode ser requisito fundamental para a 

obtenção de aços de menor e

 

7.2.3 Utilidade para avaliar o grau de viabilidade de investimento para projetos para 
os quais se fez a opção de não gerar um fluxo de caixa projetado. 

 

Na análise dos dois sistemas de automação conduzida no capítulo 6, observou-se 

que a assessoria às vezes opta pela não inclusão do fluxo de caixa do projeto no 

relatório pelas razões já mencionadas. Nos casos citados, segundo a assessoria, era 

necessário mais que o estabelecimento de premissas, era necessário fazer 

previsões. Um dos entrevistados comparou a situação de substituição do sistema 

com a situação da substituição de um pneu careca. Quanto pior for a previsão, mais 

viável é a sua substituição. 

 

O modelo fuzzy proposto pode 

implementação do modelo fuzzy proposto permite criar um ambiente de simulação, 

gerando informações úteis para a tomada de decisão. E a simulação, a exemplo do 

que faz para a geração de informação de risco do projeto, é procedimento alternativo 

a ser considerado. 

Portanto, foi confirmado o atendimento do modelo ao segundo objetivo específico: 

“Verificar se há outras possibilidades, alternativas ou complementares, de utilização 

do modelo proposto, além da finalidade objetivada”. 
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7.3 A mensuração de riscos de projetos de investimento em AMT 

e investimento, sugerido dor Abdel-

Kader et al. (1998) pela identificação dos riscos relacionados ao mercado e riscos 

 ao 

mercado ficou claro durante as entrevistas que as empresas gerenciam com muita 

bsorção de impacto em colisões. Essas empresas têm participado 

desse esforço de redução do peso do carro, apoiando as montadoras automotivas, 

Considerando, ainda, o consumo de aço pela indústria automotiva, um dos 

ionado com o mercado 

 

Conforme já foi mencionado, a mensuração do risco dos projetos é feita nas 

empresas pesquisadas, utilizando-se de softwares existentes no mercado que são 

baseados na simulação de Monte Carlo. Como as empresas não têm dificuldades 

para elaborar os fluxos de caixa, pelo fato dos equipamentos serem AMT, o 

procedimento adotado para a mensuração de risco é adequado. 

 

Há outra forma de se avaliar riscos de projetos d

relacionados à tecnologia.  

 

Os riscos relacionados ao mercado, segundo essa abordagem, estão relacionados à 

volatilidade da demanda e ao tempo de vida do mercado. O risco relacionado

competência. Considere-se que a empresa líder no fornecimento de aços para a 

indústria automotiva brasileira é a única siderúrgica brasileira participante de um 

consórcio mundial de 25 usinas de 12 países, que patrocinam o projeto Ulsab 

(UltraLight Steel Auto Body), que desenvolve um aço de alta resistência com maior 

capacidade de a

porque evita a perda de mercado para produtos sucedâneos e ao mesmo tempo 

enobrece o mix de seus produtos. 

 

entrevistados afirmou que a produção brasileira de 3 milhões de carros em 2007, 

deve registrar consumo de aço menor do que quando o setor chegou à marca de 

produção anual de 1,5 milhão de carros. 

 

Em cada setor onde está presente o aço, há pesquisas para introduzir inovações e 

melhorias, visando reduzir a corrosão, melhorar a soldabilidade, melhorar a 

estampabilidade, etc. Portanto, o risco do projeto relac
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aparentemente é baixo, pois as siderúrgicas brasileiras atuam em mercados 

perenes. 

 

Quanto ao risco de projeto relacionado à tecnologia, as empresas entrevistadas 

firmam que só compram tecnologia consolidada. Segundo informação dos 

ntrevi ados, após a aprovação do investimento, mas antes de decidir de que 

fornecedor adquirir o equipamento, é comum os especialistas da siderúrgica se 

deslocarem até usinas de outros países para analisarem o equipamento em 

funcionamento, para tirarem dúvidas quanto aos padrões de desempenho ou até 

mesmo para serem treinados na sua operação. 

 

Na avaliação do autor, os resultados da pesquisa foram bastante satisfatórios em 

relação ao esperado. Houve grande colaboração por parte dos entrevistados, que se 

prontificaram a responder e efetivamente responderam, todas as perguntas 

formuladas, durante as entrevistas ou mesmo quando encaminhadas por e-mail. 

 

Para que a medida grau de viabilidade de investimento tenha efetiva utilidade para a 

siderurgia, é fundamental que especialistas em análise de viabilidade e tomadas de 

decisão de investimento em equipamentos participem da definição dos conjuntos 

fuzzy para as variáveis estratégicas, quantitativas e qualitativas e na elaboração da 

base de regras. 

 

Esse processo de modelagem permite a captação do conhecimento dos 

especialistas para o modelo, contribuindo para a construção do conhecimento da 

empresa. 

 

O modelo fuzzy proposto para as empresas siderúrgicas de aços planos, pode ser 

útil também para as siderúrgicas de aços longos e aços especiais, já que elas se 

assemelham em vários aspectos da gestão de investimentos em ativo permanente. 

Empresas fabricantes de papel e celulose, de alumínio, de cimento, petrolíferas, 

petroquímicas, mineradoras, etc., onde a análise de viabilidade de investimento em 

equipamentos envolve variáveis qualitativas, também poderão considerar o modelo 

muito útil como ferramenta de apoio à tomada de decisão. 

 

a

e st
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A recomendação é que, em pesquisas futuras, sejam convidados também 

profissionais que participam do processo decisório do investimento. A opinião deles 

será fundamental para a customização do modelo para o setor. 
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 Conclusão 
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Conduzir uma pesquisa no universo da siderurgia brasileira de aços planos 

constituiu-se em tarefa gratificante para o autor. Primeiro, porque as empresas que o 

de, exigindo que os seus profissionais atuem no cotidiano, 

fundamentados nos conhecimentos mais avançados de seus respectivos campos de 

15 anos. E, finalmente, porque o autor 

atuou como executivo financeiro na área siderúrgica, ainda na sua fase de empresa 

 do conhecimento revisado no referencial teórico deste 

abalho, exceto as metodologias não convencionais de avaliação de investimento. 

 

s modelos de avaliação de viabilidade de investimentos em equipamentos 

adotados por essas empresas não utilizam AHP, a lógica paraconsistente 

ou a Teoria dos Conjuntos Fuzzy. Mas a julgar pelos resultados econômicos 

compõem têm uma grande dimensão econômica, tecnológica e física. Uma usina 

siderúrgica integrada, é mais que um conjunto de equipamentos, é um conjunto de 

fábricas, que atuam de modo coordenado produzindo aço, que alimenta outras 

importantes cadeias produtivas da economia. Segundo, porque o negócio 

siderúrgico envolve grandes investimentos em ativos, com elevado grau de 

especificida

atuação. Terceiro, porque a dimensão de tempo para as siderúrgicas envolve prazos 

muito mais longos no que se refere à implementação de estratégias e à 

implementação de seus investimentos, ao mesmo tempo em que se consegue 

reduzir o tempo de processamento do aço em cada equipamento, sendo que no 

início da linha de produção o alto-forno que não pode parar, operando 

continuamente por períodos superiores a 

estatal e voltou como pesquisador, constatando a pujança desse segmento 

econômico que hoje pertence ao setor privado e plenamente inserido no contexto 

global. 

 

No que concerne ao assunto gestão de investimento em ativo permanente, 

constatou-se durante todo o período de elaboração deste trabalho, que as empresas 

do setor aplicam muito

tr

 

Temas como terceirização de fábrica e project finance, não abordados na bibliografia 

deste trabalho também são, ou foram, considerados pelas empresa em sua gestão 

de investimentos. 

O

 o método 
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apresentados pelas três empresas em 2006, conforme mostra a Tabela 11 do 

capítulo 5, esses modelos atendem muito bem às suas necessidades. 

 

Qual é a utilidade do modelo fuzzy proposto, considerando-se as constatações da 

pesquisa? O modelo proposto não vi  substituir os modelos vigentes nas 

siderúrgicas, mas sim complementá-los. Assim, como as empresas consideram útil 

dispor de uma medida de risco baseada na variabilidade do fluxo de caixa, poderão 

contar com uma medida do grau de viabilidade dos projetos sob avaliação de suas 

diretorias. 

 

Se no processo de tomada de decisã , além das medidas quantitativas são 

consideradas variáveis qualitativas, significa que a sua tradução em uma única 

medida é feita, com base no conheciment  dos especialistas que tomam a decisão. 

A existência de medida do grau de viabilid de como ferramenta de apoio na tomada 

de decisão pode mostrar sua utilidade n  redução da subjetividade presente no 

processo. 

 

ara a tomada de decisão de investimento, principalmente quando se tratam de 

valores expressivos como os valores que se constatam na siderurgia, é razoável que 

exista, para todo projeto sob avaliação, um fluxo de caixa elaborado com bases em 

premissas. Conforme recomendação de Kaplan (1986), sempre que um projeto de 

investimento envolvendo AMT não apresentar VPL positivo, é necessário que se 

análise cuidadosamente os benefícios para encontrar o complemento necessário 

para a sua viabilidade.  

 

O modelo de decisão dessa última empresa ao considerar variáveis qualitativas, 

principalmente as de natureza estratégica, suprindo a falta de medidas financeiras 

adequadas, mostra alinhamento com as modernas tendências de análise de 

viabilidade de projetos de investimento. 

 

  

 

sa

o

o

a

a

P
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A 1 COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 
 
Em 1940, o Presidente Getúlio Vargas criou a Comissão Executiva do Plano 

 segundo Pereira e Pereira (2001: p. 76), 

constituiu-se na realização de “estudos técnicos para a construção de uma usina 

pacidade 

rodutiva anual de 5,8 milhões de toneladas de aço bruto e detém cerca de 32% de 

co Bradesco e Banco Itaú. A sua atual composição 

cionária se apresenta da seguinte forma: Vicunha Siderurgia S.A. 45,18%, 

BNDESPAR 6,64%, CBS 4,6%, Diversos (ADR - NYSE) 20,19% e outros acionistas 

3,4% (CSN, ). 

Siderúrgico Nacional, cuja missão,

destinada à produção de trilhos, perfis comerciais e chapas, bem como a 

organização de uma companhia mista, para a construção e exploração da usina”. 

 

A fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, com recursos iniciais 

nacionais equivalentes a US$ 25 milhões e mais US$ 20 milhões de financiamento 

do Eximbank, foi a iniciativa governamental decisiva para o surgimento do parque 

industrial brasileiro. A CSN entrou em operação em 1946, após um período de 

construção de cinco anos, sendo à época, a maior usina siderúrgica integrada a 

coque da América do Sul, com capacidade de produção inicial de 270.000 

toneladas/ano de aço bruto e a primeira produtora de laminados planos do país 

(ANDRADE, M. L. A. et al.,1999). Atualmente a empresa possui ca

p

participação do mercado brasileiro de aços laminados planos. 

 
A CSN foi privatizada em abril de 1993, tendo sido adquirida por US$ 2.028,2 

milhões, por um consórcio de empresas formado pelo Banco Bamerindus, Grupo 

Vicunha, Docenave (CVRD), Ban

a

2

 
A1.1 A GalvaSud e CSN Paraná 
 

Em 1998 a CSN implantou a sua subsidiária integral, GalvaSud S. A. em Porto Real 

– R. J., investindo US$ 236 milhões. A empresa é especializada na produção de aço 

galvanizado com capacidade de produção de 350.000 toneladas/ano, além de se 

constituir em centro de serviços de corte e solda a laser de aços planos (site da 

CSN). A CSN Paraná é outra subsidiária da empresa, instalada na cidade 
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paranaense de Araucária. Trata-se de uma unidade de laminação e revestimento 

que produz aço galvanizado e pré-pintado (site da CSN). 

o de 

mbalagens metálicas (Companhia Metalic do Nordeste), energia elétrica (CSN 

6). A CSN anunciou também a decisão 

e investir US$ 185 milhões na implantação da CSN Cimentos, cuja produção 

deverá até 2010 alcançar o equivalente a 10% do consumo brasileiro atual. 

 1.3 A internacionalização da empresa 

aquisição em 

001, dos ativos da empresa norte-americana insolvente Heartland Steel por US$ 50 

ortugal, a Lusosider com 

capacidade de processar 550 mil toneladas/ano de aço plano CCSNLLC, 2006). A 

Lusosider, que era uma sociedade entre a CSN e a anglo-holandesa Corus, tornou-

 

A 1.2 Outras unidades de negócio 
 
A CSN é um complexo industrial produtor de aço plano (laminado a quente, 

laminado a frio, folha de flandres e galvanizado), que atua também no segment

e

Energia), transportes (Sepetiba Tecon e Companhia Ferroviária do Nordeste) e 

distribuição de aço (Inal). Em 2006 a empresa anunciou um investimento de US$ 

113 milhões na construção de uma usina para produzir 500 mil toneladas/ano de 

aços longos (vergalhões, perfis e fio-máquina), dentro do complexo industrial de 

Volta Redonda, utilizando como matéria-prima placas de aço consideradas fora de 

especificação (Valor Econômico, 10.08.200

d

 

A Mina de Casa de Pedra localizada no município mineiro de Congonhas, com 

produção anual de 16 milhões de toneladas de minério de ferro, confere à CSN 

importante diferencial competitivo pela garantia de auto-suficiência no abastecimento 

de sua principal matéria-prima.  

 

A
 

A CSN superou as freqüentes ameaças de sobretaxas de suas exportações para os 

EUA, constituindo uma subsidiária integral, em Terre Haute, Indiana, com 

capacidade de processar 1,1 milhões de toneladas/ano de aço plano, transformando 

as placas produzidas na sua usina de Volta Redonda em produtos finais para aquele 

mercado (CCSNLLC, 2006). A CSN LLV foi implantada a partir da 

2

milhões. A CSN tem também uma subsidiária em P
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se subsidiária integral da CSN, com a aquisição dos 50% da Corus por €25 milhões 

(VALOR ON LINE, 10/05/06). 
 

Esse movimento de internacionalização da CSN alinha-se à lógica da siderurgia 

mundial, que está alinhado com a divisão internacional da produção do aço de 

produzir a parte quente nos países de menor custo como o Brasil, e de fabricar a 

parte fria próximo do mercado consumidor (CROSSETI e FERNANDES, 2005). 

 

A CSN tem buscado empresas siderúrgicas no exterior para avançar com o seu 

plano de internacionalização da produção. Embora não tenha obtido êxito a fusão 

anunciada entre a CSN LLC e a siderúrgica norte-americana Wheeling-Pittsburgh 

(CSN – Assessoria de Imprensa, 2006b), assim como a frustada tentativa de compra 

da anglo-holandesa Corus (Revista Exame, fevereiro de 2007), demonstram a 

intenção de tornar-se uma empresa global. 

 

 1.4 A expansão da capacidade produtiva da empresa 

dução de aço, a empresa está investindo 

a expansão da mina de Casa de Pedra visando alcançar uma produção de 53 

(Usiminas), inicialmente com capital privado nacional, passando logo no ano 

A
 
A CSN pretende investir US$ 9 bilhões no período de 2008 a 2011, e expandir a 

capacidade produtiva em 13,5 milhões de toneladas/ano. A empresa pretende 

implantar uma usina na região nordeste do país, uma segunda usina no município 

mineiro de Congonhas e uma terceira usina no município fluminense de Itaguaí 

(FOLHA ON LINE, 16/09/2007). 

 

Além da expansão da capacidade de pro

n

milhões de toneladas de minério de ferro até o final desta década. Considerando-se 

o estanho, uma importante matéria-prima para a produção de folha de flandres, a 

CSN comprou recentemente a mina de estanho Ersa - Estanho do Brasil S. A. da 

Brascan do Brasil por R$ 100 milhões (Gazeta Mercantil, 12/09/2006). 

 

A 2 USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. 
 

Em 1956, fundou-se em Ipatinga – MG, a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
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seguinte a contar com participação de 40% de um consórcio de empresas japonesas 

responsáveis pela implantação do projeto. O BNDES participou como acionista, 

nanciador e avalista da Usiminas. Em 1962 quando entrou em operação o seu alto-

forno no 1, o seu capital ordinário era composto da seguinte forma: o BNDES com 

4,6%, o Estado de Minas Gerais com 23,9%, a Nippon Usiminas com 40% e a 

 empresa tem capacidade de produção anual de 9,5 milhões de toneladas de aço 

a sua planta de Ipatinga – M. G., com capacidade 

e 5 milhões de toneladas/ano e da planta da Cosipa, sua subsidiária integral, 

 2.1 Companhia Siderúrgica Paulista 

 Companhia Siderúrgica Paulista, foi fundada em 1956, como empresa estatal, com 

egundo Andrade e Cunha (2002), a Cosipa, que produz 

ços planos (laminados a quente, laminados a frio e chapas grossas) foi privatizada 

em 20/08/1993, tendo sido adquirida inicialmente por Anquila Participações e 

Brastubo Construções Metálicas S.A. pelo valor de US$ 1.469,9 milhões. Em 2005, a 

fi

2

Companhia Vale do Rio Doce com 9% e outros acionistas com 2,5%. Em 1960, os 

investimentos feitos até então, somavam US$ 2,3 bilhões. (ANDRADE e CUNHA, 

2002, p. 1). A Usiminas que é uma usina produtora de aços laminados planos, foi 

privatizada em 24/10/1991, tendo sido adquirida pelo Banco Bozano, por US$ 

2.310,3 milhões (ANDRADE et al., 2001: p. 5). Atualmente o capital ordinário da 

Usiminas está assim distribuído: a Nippon Usiminas com 18,4%, a Caixa dos 

Empregados da Usiminas com 13,2%, o grupo Camargo Correa com 7,2%, o grupo 

Votorantim com 7,2%, o Bradesco com 2,6%, a Companhia Vale do Rio Doce com 

23%, a Previ com 14,9% e outros com 13,5% (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

2005).  

 

A

líquido, somadas a capacidade d

d

localizada em Cubatão – S. P., com capacidade de 4,5 milhões de toneladas/ano de 

aço liquido. O Sistema Usiminas detém cerca de 51% de participação do mercado 

brasileiro de laminados planos. 

 

A
 

A

a participação acionária do BNDES e do Governo do Estado de São Paulo. O 

BNDES que havia sido criado 4 anos antes e que reconhecia o papel estratégico da 

siderurgia no processo de industrialização do país, participou como acionista e 

financiador da empresa. S

a
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Cosipa viu concluída a operação de fechamento de seu capital, passando a ser 

ubsidiária integral da Usiminas (COSIPA, 2006). 

 o setor automotivo por 

eio da Usifast Logística Industrial S. A., no setor de bens de capital (estruturas 

metálicas e vagões ferroviários), por meio da Usiminas Mecânica S. A., no segmento 

de galvanização com a Unigal Ltda. (joint venture com a Nippon Steel). A distribuição 

de seus produtos e a prestação de serviços como o corte e dobras é feita por meio 

as empresas FASAL S.A. Com. e Ind. de Produtos Siderúgicos, Rio Negro 

rminal Cubatão (USIMINAS, 2006). 

ilhões de toneladas/ano. O 

investimento previsto é de US$ 8,4 bilhões para o período de 2007 a 2015 

s

 

A 2.2 Outras unidades de negócio 
 

O Grupo Usiminas atua no segmento de estamparia para

m

d

Comércio e Indústria de Aço S. A., Dufer S. A., Usial – Usimpex Industrial S. A. e 

Usiroll – Usiminas Court Tecnologia em Acabamento Superficial Ltda. No segmento 

logístico a sua atuação se faz por meio da MRS Logística S. A., Rio Unidos Logística 

e Transporte de Aço Ltda., além de possuir os terminais portuários de Praia Mole no 

Espírito Santo e Te

 

A 2.3 Participação no exterior 
 

A Usiminas possui participação minoritária de 14% da Ternium, grupo siderúrgico 

latino-americano com uma capacidade produtiva anual de 11,6 milhões de toneladas 

de aço plano, composto pela siderúrgica mexicana Hylsa, pela siderúrgica argentina 

Siderar e pela siderúrgica venezuelana Sidor (TERNIUM, 2006). 

 

A 2.4 Expansão da capacidade de produção 
 

A Usiminas confirmou seu plano de ampliar a capacidade da usina de Ipatinga em 2 

milhões de t/ano, e da usina de Cubatão, em 3 m

(AGÊNCIA MINAS, 2007) 
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A 3 ARCELORMITTAL 
 

Em julho de 2006, a siderúrgica anglo-indiana Mittal Steel adquiriu 92% do capital da 

rcelor, constituindo assim a Arcelor-Mittal, o maior grupo siderúrgico mundial, com 

ma produção anual próxima a 116 milhões de toneladas, um faturamento de € 60 

FP, 2006b). 

minar-se ArcelorMittal, no Brasil é composto 

ela ArcelorMittal Belgo, segmento de aços longos anteriormente denominada 

 Usina de Monlevade da CSBM, inaugurada em 1939, constituiu-se à época, a 

carvão vegetal do mundo. Em 1943, a sua produção 

tingiu a marca aproximada de 70.000 t/ano de arame farpado e 30.000 

A

u

bilhões e 320.000 trabalhadores (INFOMET– A

 

Antes de ser adquirida pela Mittal, a Arcelor ocupava a segunda posição no ranking 

siderúrgico mundial, tendo sido constituída a partir da fusão ocorrida em 2002, entre 

as siderúrgicas Aceralia da Espanha, Arbed da Bélgica e Usinor da França. 

 

O grupo que, em 2007 passou a deno

p

Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (CSBM), pela controlada integral ArcelorMittal 

Tubarão, pela controlada Aços Especiais Itabira (Acesita), pela controlada integral 

Vega do Sul S. A. 

 

A 3.1 ArcelorMittal Belgo –Aços Longos 
 

A Companhia Siderúrgica Belgo Mineira foi fundada em 1921, com o ingresso de 

capital belgo-luxemburguês (da empresa Arbed - Aciéres Réunies de Bubach-Eich-

dudelange) na siderúrgica mineira da cidade de Sabará, pelos engenheiros Cristiano 

França Teixeira Guimarães, Amaro Lanari e Gil Guatemosin, em 1917. 

 

A

maior siderúrgica integrada a 

a

toneladas/ano de trilhos (ANDRADE e CUNHA, 2002). 

 

A Belgo é uma das principais produtoras mundiais de fio-máquina para steel-cord 

(cordonéis de aço para pneus radiais), assim como de vergalhões para a construção 

civil, arame farpado, trefilados, trilhos e outros produtos siderúrgicos não planos. A 

CSBM passou a denominar-se Arcelor Brasil S. A. a partir de novembro de 2005 e 

em meados de 2007 passou a denominar-se ArcelorMittal Belgo. A capacidade 
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instalada da Belgo é de 4,3 milhões de toneladas/ano de aços longos sob a forma de 

laminados e 1,4 milhão de toneladas/ano de trefilados (COMPANHIA BELGO 

MINEIRA, 2006). 

no, dimensionada para 3,3 milhões de toneladas/ano. A 

lanta foi concluída em 1983, com atraso de um ano, tendo custado US$ 2.920 

 de 5 

ilhões de toneladas/ano foi expandida em 50%, inaugurando em novembro de 

dade de produção de 7,5 milhões de toneladas/ano 

(ARCELORMITTAL TUBARÃO, 2007). A CST detém cerca de 17% do mercado 

Brasil ficou para uma segunda fase em razão das negociações em curso com os 

 

 
A 3.2 ArcelorMittal Tubarão – Aços Planos 
 
A Companhia Siderúrgica de Tubarão teve sua implantação no Espírito Santo em 

1978 como empresa siderúrgica estatal, visando a produção de placas para a 

produção de aço carbono pla

p

milhões (ANDRADE et al.,1999 , p. 9). 

 

Conforme OLIVEIRA (2004: p. 72), a CST foi adquirida em 1992, por US$ 837,2 

milhões, através do leilão de privatização pelo consórcio formado pelo Banco 

Bozano-Simonsen, CVRD e Unibanco, e posteriormente foi adquirida pela Arcelor. 

 

A CST que atuava no segmento de placas para o mercado internacional e 

doméstico, começou a competir no mercado de aço plano laminado a quente, a 

partir do segundo semestre de 2002. A capacidade instalada de produção

m

2007 a nova capaci

brasileiro de laminados planos. 

 

A 3.3 Aços Especiais Itabira 
 

Em 1951 teve início a produção da Acesita, siderúrgica especializada na produção 

de aços especiais (ANDRADE e CUNHA, 2002). Controlada inicialmente pelo Banco 

do Brasil e posteriormente pelo BNDES, a Acesita foi privatizada em 1992. Adquirida 

inicialmente pela Previ, Sistel e Safra, foi adquirida pela siderúrgica francesa Usinor 

passando a integrar o Grupo Arcelor Brasil como empresa associada. Conforme 

CROSSETTI e FERNANDES (2005, p. 158), “a consolidação da Acesita na Arcelor 
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demais acionistas da empresa”. O grupo Arcelor Brasil detém 90,66% do capital 

votante da Acesita (ACESITA, 2006).  

 

Atualmente, a Acesita produz aços planos especiais (inoxidável, silício G.N.O, silício 

G.O. e alto carbono ligado), aços carbonos especiais e aços longos especiais 

(inoxidável, construção mecânica e semi-acabados). Segundo Andrade et al. (1996: 

p. 11), a planta da Acesita em Timóteo – MG, após a expansão que se encontrava 

em curso, alcançaria a capacidade 290.000 toneladas/ano, tornando-se a sétima 

maior unidade produtora mundial de aço inoxidável e a 14a maior empresa mundial 

produtora desse tipo de aço. 

 

 3.4 Vega do Sul S. A. 
 

Com a implantação da laminadora Vega do Sul (ArcelorMittal Veja), a Arcelor Brasil 

passou a produzir aço galvanizado e laminado a frio para a indústria automobilística 

e indústria de eletrodomésticos, a partir do aço laminado a quente proveniente da 

CST. A capacidade de produção da Vega do Sul é de 880.000 toneladas/ano e a 

sua implantação, conforme consta do site da empresa, “é fruto de um investimento 

e US$ 420 milhões, o maior investimento privado da história de Santa Catarina, e 

 milhões de toneladas/ano de aço bruto. Com usinas 

siderúrgicas instaladas no Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, estados 

A

d

gera, no Condomínio Vega, cerca de 800 empregos” (VEGA DO SUL, 2006). 

 

A 4 GRUPO GERDAU 
 
A Gerdau é líder brasileiro e das Américas no segmento de aços longos, com 

capacidade instalada de 19

Unidos, Uruguai e Espanha, o grupo é o 3o maior produtor de aço do Brasil e o 13o 

maior produtor mundial de aço. A empresa é pioneira na produção de aço em mini 

usinas (minimills ou market mills) à base de sucata ferrosa e forno elétrico a arco, 

optando já nos anos 1940 por essa rota tecnológica alternativa (ASSIS e TEIXEIRA, 

2001). Em 1960, foi novamente pioneira, na América Latina, ao adotar o 

lingotamento contínuo na Usina Rio dos Sinos (ASSIS e TEIXEIRA, 2002). Embora 

tenha atuação especializada no segmento de aços longos, tão somente 
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comercializando aços planos, a Gerdau “tem participação estratégica de 50% na 

o empresarial brasileiro já produzia 500 mil toneladas/ano de 

rodutos de aço e era constituído pela Metalúrgica Gerdau S. A. (RS), Siderúrgica 

ra do projeto 

a Cia. Siderúrgica da Guanabara (Cosigua), criando ainda a Comercial Gerdau 

de sua fabricação e revenda de aços planos 

SSIS e TEIXEIRA, 2002). 

o ultrapassado a marca 

e 1 milhão de toneladas/ano de aço, em 1980 deu início à internacionalização com 

América Latina 

SSIS e TEIXEIRA,2002.). 

tema Siderbrás, a Gerdau adquiriu a Cosinor e no 

no seguinte a Aços Finos Piratini. Em 1997 inicia a participação acionária na 

Açominas, siderúrgica estatal privatizada em 1993. Ao adquirir da Nat Steel sua 

participação de 24,8% do capital social da Açominas, em 2002, passou a deter mais 

de 60% do bloco de controle (OLIVEIRA, 2004). 

Gallatin Steel, produtora de planos nos Estados Unidos” (GERDAU, 2006). 

 

A Gerdau ingressou na siderurgia nacional em 1901 com uma fábrica de pregos. Em 

1972 esse grup

p

Rio Grandense (RS), Siderúrgica Açonorte (PE) e Siderúrgica Guairá (PR). 

Associado ao grupo alemão Thyssen, o grupo havia formalizado a comp

d

distribuidora de produtos siderúrgicos 

(A

 

Em 1971 foi aprovado o Plano Siderúrgico Nacional, que formalizava a meta de 

expandir a capacidade de produção do Brasil de 6 milhões de toneladas/ano de aço 

bruto para 20 milhões de toneladas/ano nos 10 anos seguintes. O Plano definia o 

controle estatal da produção de aços planos e perfis pesados e médios e 

responsabilidade do capital privado pela produção de laminados longos e perfis 

(ANDRADE e CUNHA, 2002). 

 

Em 1973 iniciaram-se as operações da Siderúrgica Açonorte e no ano seguinte o 

Grupo Gerdau adquiriu a Cia. Siderúrgica de Alagoas. Tend

d

a aquisição da Siderúrgica Laisa do Uruguai. O grupo inaugurou também nesse ano 

a Gerdau Metálicos firmando-se como a maior recicladora de aço da 

(A

 

Em 1988 a Gerdau adquiriu a Siderúrgica Hime S.A., e adquiriu através do programa 

de privatizações a Cimetal Siderurgia S. A. e a Usinas Siderúrgica da Bahia (Usiba). 

Em 1991, quando iniciaram-se as privatizações das siderúrgicas estatais brasileiras 

com Plano de Saneamento do Sis

a
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No mês de março de 2006, o Grupo Gerdau inaugurou sua primeira usina paulista e 

 5 SIDERÚRGICA BARRA MANSA 

ETAIS, 2007). Considere-se a 

omplementaridade de produtos vergalhões/cimento na construção civil, em virtude 

da liderança do grupo empresarial no setor de cimento, respondendo por 41,6% da 

produção brasileira em 2002 (CUNHA e FERNANDEZ, 2003), no país das estruturas 

em concreto armado. O grupo Votorantim é líder em quase todos os setores em que 

atua: alumínio, níquel, de zinco, celulose e papel e química. 

 

Além da Siderúrgica Barra Mansa, o Grupo Votorantim tem como investimento na 

siderurgia brasileira, a participação acionária de 11,6% na Usiminas. 

007).   

30a planta no mundo, ao custo de US$ 238 milhões e capacidade de produção de 

900.000 toneladas/ano de aço bruto e 600.000 toneladas/ano de aços longos 

(DURÃO, 2006). 

 

O grupo adquiriu, em 2005, 40% das ações da Corporación Sidenor S. A., empresa 

espanhola que detém 100% das ações da Aços Villares (VIANA, 2005). 

 
A
 

A Siderúrgica Barra Mansa, do Grupo Votorantim, com capacidade de produção de 

450.000 toneladas/ano, é um player importante que produz perfil U, perfil I, 

cantoneiras, redondo-mecânico e fio-máquina para a indústria além de arames 

recozidos, telas eletrosoldadas, armações treliçadas e principalmente vergalhões 

para a construção civil (VOTORANTIM M

c

 

Em 2007, a Votorantim anunciou um investimento de R$ 1 bilhão para a construção 

de uma nova usina siderúrgica com capacidade de produção de 1 milhão de 

toneladas/ano, no município de Resende no Estado do Rio de Janeiro. Com a nova 

unidade, o grupo Votorantim pode triplicar sua produção de vergalhões 

(VOTORANTIM METAIS, 2
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A 6 V&M DO BRASIL S. A. 

e de Belo Horizonte, capital do estado de Minas 

erais, foi escolhida para sediar a empresa por possuir recursos abundantes de 

ARES METALS, 2006).  

dução de minério de ferro, dedicava-se a produzir tubos com e 

em costura. Em 1995, conforme Andrade et al. (1996), ela produziu 561 mil 

roduzindo laminados, tubos para a construção mecânica, 

bos sem costura especial e comum, e semi-acabados. A empresa tem uma 

, sendo subsidiária do 

rupo franco-alemão Vallourec & Mannesmann Tubes, com sede em Boulogne - 

França. A empresa fabrica no Brasil tubos de aço sem costura para a indústria 

etrolífera, indústria automobilística e para uso industrial, respondendo por 15% da 

produção global do grupo. 

 

 

Em 1952 foi criada a Companhia Siderúrgica Mannesmann, subsidiária da empresa 

alemã de mesmo nome, “a pedido do Governo Brasileiro, para atender à 

necessidade de tubos de aço sem costura da emergente indústria petrolífera 

nacional, a Petrobrás. A cidad

G

reservas de minério de ferro, além de reservas hídricas, como fonte de energia 

elétrica” (VILLARES METALS, 2006). 

 

A empresa possui duas minas próprias, desde os anos 60, geridas pela atual V & 

Mineração Ltda, para a extração de minério de ferro e abastecer sua linha de 

produção pelos próximos 40 anos. Em decorrência de problemas de abastecimento 

de coque importado em meados dos anos 60, a Mannesmann decidiu implantar 

projeto de reflorestamento e produção própria de carvão vegetal gerida pela atual V 

& M Florestal Ltda. (VILL

 

A Mannesmann, conforme Andrade e Cunha (2002), primeira siderúrgica a operar 

forno elétrico de re

s

toneladas de aço bruto, p

tu

capacidade produtiva instalada de 600 mil toneladas/ano de tubos sem costura 

(VILLARES METALS, 2006).  

 

Atualmente, a empresa é denominada V&M do Brasil S. A.

g

p
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A 7 AÇOS VILLARES 
 

A Aços Villares surgiu em São Paulo, em 1920 como empresa de fabricação, 

montagem e manutenção de elevadores, ingressando na siderurgia em 1945 com a 

instalação do primeiro forno electrometal com capacidade para 5 toneladas na sua 

Usina de São Caetano do Sul.  

 

Dedicando-se à fabricação de aços especiais para a construção mecânica e à 

fabricação de cilindros para laminadores, opera três plantas industriais. A unidade de 

Pindamonhangaba com capacidade de produção de 600.000 toneladas/ano de aço 

bruto e capacidade de produção de cilindros de 3.600 toneladas/mês. A unidade de 

Mogi das Cruzes, antiga Aços Anhangue idade instalada de 360.000 

toneladas de aço bruto onde produz aços

Sorocaba, antiga Siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, com capacidade para a 

produção de 2.700 toneladas/mês de lam

(site da Aços Villares) . 

 

po 

 

A 8 VILLARES METALS 
 

A Villares Metals era subsidiária da Aços Villares, dedicada à produção de aços 

especiais (aços rápidos, aços ferramenta, aços válvula), aços inoxidáveis com 

usinabilidade melhorada e ligas especiais foi vendido em 2004 para a empresa 

austríaca Böhler-Uddeholm AG VILLARES METALS, 2006).  

 

 
 

ra, com capac

 para construção mecânica. A unidade de 

inados e 500 toneladas/mês de trefilados 

Em agosto de 2000 o controle acionário da Aços Villares foi adquirido pelo gru

espanhol Sidenor. 
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ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Departamento de Engenharia de Produção 

Av. Professor Almeida Prado, travessa 2, nP

o
P 128 – CEP 05508-900 – São Paulo – S.P. 

Telefone: (11) 3091.5363   - e-mail (secretaria): idsilva@usp.br 
 
 
 
São Paulo, 31 de agosto de 2007. 
 
Nome do Entrevistado 
Nome da Empresa 
Cidade - UF 
 
 
Prezado Senhor, 
 

Este Departamento de Engenharia de Produção, por meio de seu Programa de Pós-
graduação, realiza atualmente uma pesquisa sobre Modelo de Análise de Viabilidade de 
Investimento em Tecnologia Avançada de Manufatura na Siderurgia Brasileira. 

 
Fazer desse tema objeto de estudo, deve-se à percepção de que além dos aspectos 

quantitativos usualmente considerados pelas empresas, ao fazerem análise de viabilidade de 
projeto de investimento, a siderurgia por investir em equipamentos com tecnologia avançada 
defronta-se com a questão de como considerar os aspectos qualitativos operacionais e 
estratégicos nesse processo. 

 
É importante destacar que se trata de uma pesquisa acadêmica, que fundamentará uma 

tese sob elaboração pelo Prof. Carlos Shinoda, com vista à obtenção do título de Doutor em 
Engenharia de Produção. As informações obtidas nesse primeiro contato, assim como aquelas 
que poderão constar de um questionário a ser encaminhado posteriormente, serão de uso 
restrito e confidencial, não havendo divulgação personalizada ou individualizada. 

 
Para quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito da pesquisa indicamos o e-mail 

HTUprof.shinoda@uol.com.br UTH ou HTUbrunstei@usp.br UTH . 
 
Agradecemos a sua disposição em nos atender. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Carlos Shinoda                                                                Prof. Dr. Israel Brunstein 
  Pesquisador                                                                                Orientador 
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