Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT
Mestrado Profissional
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP
Câmpus Sertãozinho

PRODUTO EDUCACIONAL

ROTEIRO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA
DE PROJETOS DE INVESTIMENTO PRODUTIVO COMO
CONTEÚDO POLITÉCNICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO
ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Fabio Ferrite Lisauskas
Orientador: Prof. Dr. Eduardo André Mossin

Sertãozinho - SP
2020

Ficha catalográfica elaborada com os dados fornecidos pelo autor
Lisauskas, Fabio Ferrite
Roteiro para o ensino-aprendizagem da avaliação econômica de
projetos de investimento produtivo como conteúdo politécnico da
educação profissional no ensino médio integrado / Fabio Ferrite
Lisauskas -- Sertãozinho - SP, 2020.
71 f.; il.: color.
Orientador: Prof. Dr. Eduardo André Mossin
Produto educacional (Mestrado - Programa de Pós-Graduação
em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional
(ProfEPT)) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo – Campus Sertãozinho, 2020.
1. Ensino médio integrado. 2. Educação profissional. 3.
Avaliação econômica. 4. Investimento produtivo. 5. Roteiro
didático. I. Mossin, Eduardo André. II. Título.
Catalogação na publicação: Gisele Machado da Silva – CRB 8/8554

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

BNCC

Base Nacional Comum Curricular

CMPC

Custo Médio Ponderado do Capital

EMI

Ensino Médio Integrado

FBCF

Formação Bruta de Capital Fixo

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

PCNs

Parâmetros Curriculares Nacionais

PHC

Pedagogia Histórico-Crítica

PIB

Produto Interno Bruto

ProfEPT

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica

SCN

Sistema de Contas Nacionais

TIR

Taxa Interna de Retorno

TMA

Taxa Mínima de Atratividade

VPL

Valor Presente Líquido

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 4
PROBLEMATIZAÇÃO ........................................................................................................ 17
INSTRUMENTALIZAÇÃO ................................................................................................. 21
O investimento produtivo no conjunto da economia ......................................................... 22
O investimento produtivo na dinâmica da economia brasileira........................................ 26
Avaliação econômica de projetos de investimento produtivo ............................................ 32
EXPERIMENTAÇÃO ........................................................................................................... 40
ORIENTAÇÃO....................................................................................................................... 44
SISTEMATIZAÇÃO ............................................................................................................. 47
CONSOLIDAÇÃO ................................................................................................................. 49
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 52
APÊNDICE A – Exemplos de conteúdos para a Problematização ............................. 56
APÊNDICE B – Fontes de dados e indicadores econômicos ....................................... 57
APÊNDICE C - A matemática financeira no currículo oficial do Ensino Médio e
metodologias privilegiadas para sua aprendizagem e aplicação ................................... 58
APÊNDICE D – Exemplo genérico ............................................................................. 66
APÊNDICE E – Exemplo de projeto produtivo avaliado em trabalho acadêmico para a
Experimentação ............................................................................................................ 67
APÊNDICE F – Possível modelagem do projeto produtivo de exemplo para a
Experimentação ............................................................................................................ 71

4
INTRODUÇÃO

Este Roteiro apresenta um conjunto de orientações, conteúdos, alternativas e referências
voltadas ao docente interessado no ensino-aprendizagem da avaliação econômica de projetos
de investimento produtivo com estudantes do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
(mais comumente identificado como Ensino Médio Integrado – EMI). Como referencial
didático-metodológico é adotada a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) (SAVIANI, 2008) a
partir da qual procura-se orientar um trabalho que situe, ao nível macroeconômico, os
investimentos produtivos na totalidade das relações sociais contemporâneas, em
interdisciplinaridade mais direta com tópicos da Sociologia, História e Geografia. Ao nível
microeconômico, a avaliação econômica de projetos de investimento produtivo é situada no
processo de orçamento de capital empresarial pelo qual são aprovados os investimentos de
longo prazo de uma organização, mobilizando conhecimentos da Matemática (financeira e
modelagem) e da Informática (planilhas eletrônicas).
Um conteúdo que, portanto, revela potencial interdisciplinar de contribuição para o
desenvolvimento de diferentes competências e habilidades da área Ciências Humanas e suas
Tecnologias, para o desafio do ensino-aprendizagem de Economia no Ensino Médio e para a
integração do currículo comum com a formação profissional politécnica e omnilateral dos
alunos no EMI. Como consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), conhecimentos
de Economia estão entre aqueles das Ciências Humanas que não têm uma disciplina específica,
mas são “fundamentais para o Ensino Médio” (BRASIL, 2000a, p. 4):
são indispensáveis à formação básica do cidadão, seja no que diz respeito aos
principais conceitos e métodos com que operam, seja no que diz respeito a
situações concretas do cotidiano social, tais como o pagamento de impostos
[...]. Na perspectiva do exercício da cidadania, importa em muito o
desenvolvimento das competências envolvidas na leitura e decodificação do
“economês” [...]

O Roteiro vem a auxiliar o ensino-aprendizagem da avaliação econômica de projetos de
investimento produtivo, no que se inclui a estruturação e análise de fluxos de caixa desses
projetos, trabalhando com os alunos conceitos econômicos e financeiros, além de processos e
técnicas de Gestão que podem ser aplicados a diferentes processos produtivos, atendendo ao
princípio da politecnia da educação profissional. Esse conjunto de conteúdos se relacionam a
um grupo de “Competências e Habilidades” dos PCNs do Ensino Médio para as Ciências
Humanas e suas Tecnologias que é
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● Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do
indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento,
organização, gestão e trabalho de equipe, e associá-los aos problemas que se
propõem resolver
Entendendo-se a tecnologia não apenas sob o ponto de vista da produção
industrial, mas também sob a moderna ótica da comunicação e da organização
produtiva, concebe-se a idéia de tecnologias próprias às Ciências Humanas ou
desenvolvidas a partir delas. É o caso das requeridas em processos de
planejamento e administração, no âmbito público ou privado, embasadas em
conhecimentos econômicos, geográficos, políticos e jurídicos, mas também
históricos, sociológicos, antropológicos e psicológicos. E ainda das
tecnologias aplicadas a processos de obtenção e organização de informações,
tais como o tratamento de dados estatísticos, na Economia, na Demografia, na
Sociologia e na História, o rastreamento do espaço na Cartografia e as
pesquisas de opinião apoiadas em critérios sociológicos e psicológicos.
(BRASIL, 2000a, p. 15).

Além disso, trabalhar a matemática financeira em grupos utilizando planilha eletrônica
para modelagem dos projetos, como propõe o Roteiro, é fortalecer competências de formação
profissional prática, exercitando com os alunos o trabalho em equipe e o uso de uma ferramenta
de trabalho utilizada largamente nas organizações. Nesse caso, o grupo de “Competências e
Habilidades” dos PCNs do Ensino Médio para as Ciências Humanas e suas Tecnologias a que
o ensino-aprendizagem da avaliação econômica de projetos de investimento produtivo se
relaciona é:
● Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e
informação para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do
trabalho de equipe
As modernas estratégias de planejamento e ação coletiva vêm requerendo cada
vez mais o emprego de tecnologias de comunicação e informação, que se
encarregam de coletar, processar, armazenar e comunicar dados e
informações. A interação resultante da combinação de informação e
comunicação age no sentido de dotar os processos de trabalho de caráter mais
coletivo e menos especializado.
Daí, a necessidade de serem desenvolvidas competências que permitam aos
indivíduos aperfeiçoar a organização do fazer produtivo, disseminando as
instâncias decisórias e superando a fragmentação excessiva, com vistas à
construção de processos mais horizontais e dinâmicos, amparados no
compromisso e na participação comuns. Na base desses processos, encontramse competências típicas das Ciências Humanas, que envolvem a construção
das identidades sociais responsáveis e solidárias. (BRASIL, 2000a, p. 16).

Os PCNs também apontam como “Rumos e desafios” da área de Ciências Humanas no
Ensino Médio (BRASIL, 2000a) trabalhar diversos tópicos de Economia que o ensinoaprendizagem da avaliação de projetos de investimento produtivo pode abordar pelo viés de
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uma educação profissional problematizadora da realidade socioeconômica na qual o aluno está
inserido. Os rumos e desafios apontados pelos PCNs para o trabalho com conhecimentos de
Economia é de natureza interdisciplinar, envolvendo tópicos das Ciências Sociais, Jurídicas e
Contábeis, da Geografia, Administração e Matemática Financeira:
Em Economia, caberia, ampliar a compreensão e a avaliação do
funcionamento de uma economia de mercado, referindo-se os fatores de
produção, os agentes econômicos, os aspectos institucionais, a formação dos
preços e os direitos do consumidor. Estes apontam claramente os limites dessa
economia de mercado, bem como o papel do governo como agente regulador,
mediante a provisão de serviços públicos e seu financiamento através de
impostos e taxas, a emissão de moeda e a correção de desigualdades.
Outro campo de conceitos econômicos, tradicionalmente trabalhado pela
Geografia, diz respeito à dimensão nacional e internacional da economia,
abrangendo os agregados econômicos, como o PIB [Produto Interno Bruto] e
o PNB [Produto Nacional Bruto], o par desenvolvimento e
subdesenvolvimento, as balanças comercial e de pagamentos, o fenômeno da
globalização, os diferentes sistemas econômicos e as crises internacionais.
Além dos conceitos estritamente econômicos, poderiam ser incluídos alguns
aspectos relativos à documentação comercial, fiscal e financeira importantes
para a compreensão do cotidiano do mundo do trabalho e da gestão da vida
pessoal, tais como a identificação dos agentes econômicos, ou seja, as pessoas
físicas e jurídicas; os documentos comerciais e fiscais, a exemplo dos
contratos, ações, duplicatas, dentre outros; a movimentação financeira e
bancária; e o papel dos juros na consideração dos pagamentos a vista ou a
prazo. (BRASIL, 2000a, p. 65, grifo do autor).

Em um trabalho a ser realizado com alunos do EMI, amplia-se as possibilidades de
contextualização dos conhecimentos de Economia, assim como da matemática financeira e da
Administração, tendo em vista o oferecimento de disciplinas tanto do currículo comum do
Ensino Médio como as específicas de formação profissional, incluindo as da área técnica do
curso como outras de formação profissional em geral, como as de Gestão Organizacional e de
Projetos. No caso da matemática financeira, por ser trabalhada no contexto empresarial, o
Roteiro se insere em uma lacuna de propostas didáticas, que têm abordado a matemática
financeira no Ensino Médio basicamente ao nível das finanças pessoais ou familiares, no âmbito
da educação financeira1. Além disso, ao trabalhar a matemática financeira junto de tópicos da
1

Por meio de busca realizada em julho de 2019 pelo termo “matemática financeira” no banco de teses
da Capes quando, foram filtrados 62 Trabalhos de Conclusão ou Dissertações de Mestrados
Profissionais dos anos de 2017 e 2018. Os resultados dessa busca foram determinados também pela
seleção dos seguintes itens: em Áreas de Avaliação – “Matemática / Probabilidade e Estatística” e
“Ensino”; Em Área Concentração – “Ensino de Matemática”, “Matemática”, “Ensino de Ciências e
Matemática”, “Matemática Aplicada” e “Educação Matemática”. Dos 62 trabalhos filtrados, cinco
foram excluídos por não abordarem o Ensino Médio, ou por focarem na Educação de Jovens e Adultos
ou por não ter relação com o ensino da matemática financeira, chegando à amostra de 57 trabalhos que
tiveram seus títulos, palavras-chave e resumos lidos, evidenciando que o principal foco dos trabalhos
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Administração e da Economia, o Roteiro alinha-se ao princípio da Politecnia que orienta a
Educação Profissional em nível de Ensino Médio, como discute Saviani (2007, p. 161):
O horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o de propiciar
aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas
na produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não a
formação de técnicos especializados, mas de politécnicos.
Politecnia significa, aqui, especialização como domínio dos fundamentos
científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Nessa
perspectiva, a educação de nível médio tratará de concentrar-se nas
modalidades fundamentais que dão base à multiplicidade de processos e
técnicas de produção existentes.
Essa é uma concepção radicalmente diferente da que propõe um ensino médio
profissionalizante, caso em que a profissionalização é entendida como um
adestramento em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos
fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habilidade
com o conjunto do processo produtivo.

Lisauskas (2019) indica o fluxo de caixa de projetos e empreendimentos como conteúdo
possível de ser ministrado no Ensino Médio a atender a interdisciplinaridade indicada pelos
documentos curriculares oficiais para o ensino da matemática financeira em integração com a
Economia. Na estruturação e análise de fluxos de caixa de projetos de investimento produtivo
diversas variáveis socioeconômicas devem ser levadas em conta para se avaliar a viabilidade e
os riscos de um investimento de longo prazo em bens de capital. Portanto, um conteúdo com
potencial para a formação profissional de estudantes do Ensino Médio e, mais especialmente,
aqueles do EMI, modalidade de ensino em que a interdisciplinaridade pode ser potencializada
pela grade curricular que inclui disciplinas voltadas à educação para o trabalho, como as ligadas
à área de Gestão.
Os referenciais teóricos do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e
Tecnológica (ProfEPT) auxiliaram na definição de um Roteiro para o ensino-aprendizagem da
avaliação econômica de projetos produtivos pelo viés da formação omnilateral2, colaborando
para a “auto-inserção crítica na realidade” (FREIRE, 2001, p. 103) dos estudantes do EMI.
Além disso, a proposta didática de Gasparin (2012) para a PHC vem a sustentar uma abordagem

é a educação financeira, ao nível das finanças pessoais ou familiares (financiamentos, empréstimos e
aplicações financeiras).
2
Como coloca Marise Ramos, o princípio da formação omnilateral: “Implica as dimensões fundamentais
da vida que estruturam a prática social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e como prática econômica
(sentido histórico associado ao respectivo modo de produção); a ciência compreendida como os
conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita o contraditório avanço produtivo; e a
cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma
sociedade.” (RAMOS, 2008, p. 3-4).
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que situa os projetos de investimento produtivo na dinâmica mais ampla das relações sociais,
evidenciando o vínculo dos conteúdos propostos com a sociedade.
Dessa forma, o escopo analítico agrega a dimensão macroeconômica para problematizar
o investimento produtivo em uma dinâmica específica do estágio de desenvolvimento
capitalista, o “capitalismo financeiro-rentista” (BRESSER-PREREIRA, 2018) que caracteriza
a “era do capital improdutivo” (DOWBOR, 2017). Neste ponto, importa esclarecer que o termo
“investimento produtivo” adotado neste Roteiro se deve a uma indiferenciação de
“investimento” como aplicação financeira, sobre o que desenvolve Dowbor (2015):
Insistimos aqui nos comentários sobre o sistema financeiro pela sua
centralidade nos mecanismos econômicos atuais e pelo seu papel na
desorganização econômica em geral. É bom lembrar que boa parte da
incompreensão das pessoas surge da confusão entre aplicação financeira e
investimento. Investimento é quando se gera um empreendimento que
produzirá bens ou serviços, gerará empregos, atividades econômicas fins que
produzirão um excedente que permitirá restituir o empréstimo com os juros
correspondentes. Quando se compram papéis – qualquer título que o nosso
gerente de banco nos propõe – está se fazendo uma aplicação financeira. Essa
aplicação poderá eventualmente gerar um investimento por alguém, mas, em
si, houve apenas mudança de nome de um papel por outro, não se gerou
nenhum produto, nenhum emprego. Por isso, os bancos insistem em chamar
todas as atividades com papéis de “investimento”; soa melhor. [...] Em inglês,
não existem os dois conceitos, tudo é investment, o que aprofunda a confusão
e dá aos que ganham com papéis uma aparência mais nobre. O jornal The
Economist, tentando fazer a distinção, teve de recorrer à curiosa expressão
speculative investments (investimentos especulativos), para se referir a
aplicações financeiras.
O impacto é simples: quando alguém ganha com papéis mais do que o que
gera de riqueza na sociedade, está simplesmente se apropriando do esforço
dos outros. Quando se gera toda uma classe que vive dessa maneira, a classe
dos rentistas, temos um problema. E quando essa classe se torna
suficientemente poderosa para controlar governos e o processo legislativo,
temos grandes problemas e uma sucessão de crises. (DOWBOR, 2015, p. 7879).

Em um processo de financeirização da economia, os investimentos produtivos têm,
assim, perdido participação para opções de aplicação financeira na alocação do capital
crescentemente concentrado por uma pequena parte de indivíduos. Frente aos riscos de
valorização do capital investido em atividades produtivas, mas que tendem a gerar mais
oportunidades profissionais para a classe trabalhadora, as opções financeiras3 acabam sendo
uma alternativa atraente para a valorização de fortunas daqueles com melhores condições - por
exemplo, informacionais e de acesso a mercados internacionais - para alocá-las a menor risco.
3

São exemplos de opções financeiras os títulos de dívida públicos e privados (debêntures), ações,
derivativos financeiros etc.
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Uma realidade resultante, sobretudo, pela desregulamentação econômica dos mercados
nacionais e mundiais desde o final da década de 1970 quando governos centrais do capitalismo
(primeiro o Reino Unido, seguido pelos Estados Unidos da América), em reação a
“estagflação[4] do final dos anos 1960 e início dos 1970” (BELLUZZO, 2013, p. 164), atendem
aos defensores de maior liberdade econômica e iniciam uma onda de políticas socioeconômicas
neoliberais que, desde então, vêm sendo adotadas por países das diferentes regiões do globo. O
critério de eficiência, do ponto de vista de valorização do capital, suplanta a solidariedade social
que vinha pautando as políticas socialdemocratas adotadas por países ocidentais desde o final
da segunda grande guerra. Belluzzo (2013) chama a atenção de que “as reformas liberalizantes”
nos países centrais, na verdade, se configuraram como uma mudança da agenda estatal no
sentido de “mobilizar recursos políticos e financeiros dos Estados nacionais para fortalecer os
respectivos sistemas empresariais envolvidos na concorrência global” (BELLUZZO, 2013, p.
168).
Formam-se a partir de então grandes conglomerados empresariais com grande poder de
lobby político para pautar agendas liberais de reformas do Estado, como a trabalhista,
previdenciária e de desregulação econômica nas diferentes regiões do planeta. O capital passa
a poder ser investido globalmente com muito mais liberdade em busca de menores custos de
produção, incluindo os de mão-de-obra e de regulação ambiental. Na esfera financeira, é
possibilitado ao capital mudar instantaneamente de um país a outro à medida que diminuem as
barreiras à sua livre circulação para compra de títulos públicos e outras opções que, se servem
à gestão de risco de variações de preço e cambiais, também ampliam o leque para operações de
natureza especulativa. Proliferaram novas opções de produtos financeiros, como os de
securitização de dívidas e derivativos cambiais, cada qual representando oportunidades para
ganhos especulativos e em conjunto abrindo margem para a criação de bolhas de valorização
irreal de ativos, configurando uma nova realidade econômica em que “as crises financeiras se
multiplicam desde os anos 80” (BELLUZZO, 2013, p. 167)
No interior das organizações, a estagnação dos ganhos empresariais, que antecedeu o
início das reformas neoliberais, levou a mudanças dos modelos de gestão e disparou processos
de inovação tecnológica. Como discutido por Antunes (1994, p. 44-45) novos processos de
gestão passaram a se valer, além da força muscular, também da capacidade intelectual,
atitudinal e organizacional dos trabalhadores, valendo-se da polivalência fundante das

4

Período de estagnação econômica com aumento de inflação.
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economias de escala humana5. Ao mesmo tempo, as empresas concentraram investimentos no
desenvolvimento de novas tecnologias de produção (notadamente da microeletrônica), em
busca de novos patamares das economias de escala materiais e menor dependência de mão-deobra.
Nesse contexto de ameaças ao mundo do trabalho, importa explorar em maior
profundidade com os alunos do Ensino Médio, quando inicia sua formação profissional, qual a
lógica econômica que determina os investimentos produtivos e sua dinâmica prática ao nível
de projetos reais. O Roteiro busca direcionar um trabalho que potencialize essa formação para
o trabalho a partir da avaliação econômica de projetos reais de investimento produtivo,
preferencialmente na área de formação do curso, em disciplinas da área de Gestão, comumente
ofertadas no EMI. Dessa forma, é um material de auxílio ao planejamento de atividades
didáticas por meio das quais o aluno amplie sua competência e consciência laborais,
construindo conhecimentos poderosos6 também para sua vida pessoal e cidadã.
Dentre as principais teorias pedagógicas, a PHC de Dermeval Saviani apresenta grande
aderência a propostas didáticas de construção de conhecimentos poderosos, dado que são
preconizados métodos que “mantém continuamente presente a vinculação entre educação e
sociedade” (SAVIANI, 2008, p. 56). Pela PHC, Saviani considera como eficazes os métodos
de ensino

que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão, porém, da
iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o
professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada
historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de
aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para
efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos.
(SAVIANI, 2008, p. 56).

O vínculo educação-sociedade que fundamenta a PHC fica mais evidente em sua
metodologia pedagógica compostas pelos seguintes “momentos” (SAVIANI, 2008, p. 60):

5

Aqui não se nega o ganho para o trabalhador que passa a atuar com atividades mais significativas e
variadas, indo além das rotinas de tarefas muito repetitivas, de natureza mais procedimental.
6
Na acepção de Michael Young, teórico do campo curricular, o “conhecimento poderoso” é aquele que
“uma vez adquirido pelos jovens, será poderoso para eles, em termos de como eles verão o mundo,
como poderão interpretá-lo e possivelmente transformá-lo” (GALIAN; LOUZANO, 2014, p. 11171118).

11
I. A prática social relativa ao conteúdo a ser trabalhado com a turma, em relação
à qual o professor apresentará uma compreensão sintética “porque implica uma
certa articulação dos conhecimentos e das experiências que detém relativamente
à prática social” (SAVIANI, 2008, p. 56); já os alunos apresentarão uma
compreensão sincrética, porque “sua própria condição de alunos implica uma
impossibilidade, no ponto de partida, de articulação da experiência pedagógica
na prática social de que participam” (SAVIANI, 2008, p. 57);
II. A problematização pela qual são identificados os “principais problemas postos
pela prática social” e detectadas “que questões precisam ser resolvidas no âmbito
da prática social e, em consequência, que conhecimentos é necessário dominar”
(SAVIANI, 2008, p. 57);
III. A instrumentalização pela qual os alunos se apropriam “dos instrumentos
teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na
prática social”, instrumentos produzidos e preservados historicamente pela
sociedade e que “o professor tanto pode transmiti-los diretamente como pode
indicar os meios pelos quais a transmissão pode se efetivar” (SAVIANI, 2008,
p. 57);
IV. A catarse, a “expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática
social a que se ascendeu”, a “efetiva incorporação dos instrumentos culturais
transformados agora em elementos ativos de transformação social” (SAVIANI,
2008, p. 57); quando “se realiza pela mediação da análise levada a cabo no
processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese” (SAVIANI, 2008, p. 58);
V. A prática social, a mesma do início do processo ensino-aprendizagem do
conteúdo, pois “é ela própria que constitui ao mesmo tempo o suporte e o
contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática
pedagógica” (SAVIANI, 2008, p. 58), mas que também não é a mesma, pois
se considerarmos que o modo de nos situarmos em seu interior se alterou
qualitativamente pela mediação da ação pedagógica; e já que somos, enquanto
agentes sociais, elementos objetivamente constitutivos da prática social, é
lícito concluir que a própria prática se alterou qualitativamente. É preciso, no
entanto, ressalvar que a alteração objetiva da prática só pode se dar a partir da
nossa condição de agentes sociais ativos, reais. A educação, portanto, não
transforma de modo direto e imediato e sim de modo indireto e mediato, isto
é, agindo sobre os sujeitos da prática. (SAVIANI, 2008, p. 58).
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Em discussão sobre o sentido pedagógico da integração no EMI, os momentos que
compõem a PHC são convertidos em “tempos curriculares” por Marise Ramos (2017) para uma
“prática curricular integrada”:
é importante identificar relações dos conteúdos selecionados com outros do
mesmo campo (disciplinaridade). Todavia, a fim de cumprir com o propósito
de que os conteúdos sejam apreendidos como um sistema de relações, cabe
identificar relações com conteúdos de campos distintos, na perspectiva da
interdisciplinaridade.
Produzindo-se, assim, uma proposta curricular integrada, espera-se,
igualmente, uma prática curricular integrada. Para esse fim, incorporo os
momentos da Pedagogia Histórico-Crítica elaborada por Saviani (2008), os
quais converto no que designo como “tempos curriculares”, assim
esquematizados: tempos de problematização (a prática social e produtiva
ainda como síncrese); tempos de instrumentalização (o ensino de conteúdos
necessários para compreender o processo problematizado); tempos de
experimentação (o enfrentamento, pelo estudante, de questões práticas,
mediante as quais ele se sente desafiado a valer-se do conhecimento
apreendido e, então, a consolidá-los e/ou a identificar insuficiência e limites
dos conhecimentos apreendidos); tempos de orientação (o acompanhamento,
pelos professores, dos enfrentamentos dos estudantes, visando organizar
aprendizados e/ou colocar novas questões); tempos de sistematização
(síntese/revisão de questões, de conteúdos e de relações); e tempos de
consolidação (avaliações com finalidades formativas).
Espera-se, finalmente, que a proposta curricular demonstre identidade e
unidade teórico-metodológica, participação ativa dos sujeitos, construção
coletiva do conhecimento, organização integrada e abordagem históricodialética de conteúdos integrando trabalho, ciência e cultura. Nesse percurso
formativo, coerente com a concreticidade da vida social dos sujeitos, as
contradições são tidas como relevantes e trabalhadas mediante uma análise
crítica do conhecimento e da sociedade. (RAMOS, 2017, p. 36-37, grifos
nossos).

Os seis tempos curriculares de Ramos são adotados como estrutura do Roteiro. Eles não
devem ser considerados em rígida ordenação cronológica, um em seguida do outro, mas sim
“articulados num mesmo movimento, único e orgânico” (SAVIANI, 2008, p. 60). Deve-se
considerar diferentes níveis de concomitância conforme a realidade de uma turma, tempos
disponíveis e outros determinantes de um planejamento e aplicação em específico: “O peso e a
duração de cada momento obviamente irão variar de acordo com as situações específicas em
que se desenvolve a prática pedagógica” (SAVIANI, 2008, p. 60).
O Quadro 1 traz o relacionamento dos “passos” que compõem a PHC como elaborado
originalmente por Saviani (2008, p. 56)7, em correspondência direta com as fases da Didática
proposta por Gasparin (2012) para a PHC, e, segundo o entendimento dos autores do Roteiro,
7

Note-se que Ramos (2017, p. 36) identifica como “momentos” os “passos” da formulação original de
Saviani (2008, p. 56).
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uma correspondência desses passos e fases com os tempos curriculares de Ramos (2017). O
quadro mostra ser no tempo de Consolidação que a classificação de Ramos mesclaria parte do
momento de Catarse com a nova compreensão da prática social e com a proposta de ação a
partir dos conteúdos aprendidos. De resto, parece haver clareza sobre as correspondências.
Um grande desafio do docente ao utilizar o Roteiro é lidar com o conjunto complexo de
conceitos envolvidos na problematização dos investimentos produtivos no conjunto da
sociedade, assim como de conceitos mais específicos da avaliação econômica de projetos de
investimento produtivo. Um desafio de transposição didática e de dimensionamento de horasaula para uma turma do Ensino Médio devidamente apreender, ainda que em nível introdutório,
um conjunto de conceitos de relevância a uma formação profissional e cidadã do aluno que logo
completará seu trajeto na Educação Básica, portanto, que deve ter garantido um entendimento
sobre Gestão Organizacional e Economia que lhe dê autonomia para uma atuação competente
e consciente no mundo da produção em sua dinâmica contemporânea.
O Roteiro vem a guiar o planejamento do docente que se abra a uma prática desafiante
e inovadora, mantendo o compromisso e a responsabilidade de construir com os alunos
conhecimentos poderosos para a vida em sociedade. Um caminho mais seguro é trabalhar com
um menor escopo de variáveis e atividades em uma primeira experiência, dessa forma, obtendo
referencial próprio para processos mais completos de ensino-aprendizagem a que o Roteiro se
aplica.
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Quadro 1– Relacionando os momentos da PHC com os tempos curriculares de Marise Ramos
Saviani (2008)

Gasparin (2012) (*)

Ramos (2017, p. 36-37)

Prática social - a
compreensão inicial dos
alunos de natureza sincrética
(p. 57)

Prática social inicial Problematização - "a prática social e
do conteúdo: o que os produtiva ainda como síncrese" (**)
alunos e o professor já
sabem

Problematização - "detectar
que questões precisam ser
resolvidas no âmbito da
prática social e, em
consequência, que
conhecimento é necessário
dominar" (p. 57)

Problematização:
explicitação dos
principais problemas
da prática social

Instrumentalização ("se
apropriar dos instrumentos
teóricos e práticos necessários
ao equacionamento dos
problemas detectados na
prática social" (p. 57)

Instrumentalização:
ações didáticopedagógicas para a
aprendizagem

Instrumentalização - "o ensino de conteúdos
necessários para compreender o processo
problematizado"
Experimentação - "o enfrentamento, pelo
estudante, de questões práticas, mediante as
quais ele se sente desafiado a valer-se do
conhecimento apreendido e, então, a
consolidá-los e/ou a identificar insuficiência
e limites dos conhecimentos apreendidos"
Orientação - "o acompanhamento, pelos
professores, dos enfrentamentos dos
estudantes, visando organizar aprendizados
e/ou colocar novas questões"

Catarse - "expressão
elaborada da nova forma de
entendimento da prática social
a que se ascendeu" (p. 57)

Catarse: expressão
elaborada da nova
forma de entender a
prática social

Sistematização - "síntese/revisão de
questões, de conteúdos e de relações"
Consolidação - "avaliações com finalidades
formativas"

Prática social - "elevação [da Prática social final do
compreensão] dos alunos ao
conteúdo: nova
proposta de ação a
nível do professor" (p. 58)
partir do conteúdo
aprendido
Fonte: Compilação nossa.
(*) Conforme o nome dos capítulos do livro. Gasparin identifica como “fases” os “momentos” propostos
originalmente por Saviani.
(**) Saviani (2008, p.59) define síncrese como "a visão caótica do todo".

São requeridos conhecimentos prévios dos alunos em matemática financeira
(especificamente, juros compostos) e habilidades básicas para uso de planilhas eletrônicas, o
que pode ser atendido mais facilmente por turmas do 3º ano do Ensino Médio. Essas turmas
também apresentarão uma base mais ampla de experiências de vida e conhecimentos escolares,
como os das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a se relacionar a problematização dos
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investimentos produtivos na sociedade. Ainda do que podem trazer como experiências
extraescolares, no último ano do Ensino Médio um maior número de alunos apresentará
vivências profissionais que podem servir a exemplos práticos para a construção dos conceitos
envolvidos na avaliação econômica de projetos de investimento produtivo.
Segue o Roteiro estruturado pelos tempos curriculares propostos por Marise Ramos. O
termo Unidade é utilizado ao longo do texto assumindo a avaliação econômica de projetos de
investimento produtivo como uma possível Unidade de Conteúdo8 do EMI. O Quadro 2
apresenta uma síntese do Roteiro segundo o modelo de “Projeto de trabalho docente-discente
na Perspectiva Histórico-Crítica” (GASPARIN, 2012, p. 159).

8

Termo utilizado por Gasparin (2012).

Quadro 2 - Projeto de ensino-aprendizagem da avaliação econômica de projetos de investimento produtivo
Prática Social Inicial do
Instrumentalização /
Sistematização / Catarse /
Prática Social Final do
Conteúdo
Problematização
Experimentação / Orientação
Consolidação
Conteúdo
1) Unidade de conteúdo
1) Identificação e discussão
Ações docentes e discentes 1) Apresentação dos
Discussão de fechamento da
Avaliação econômica de
sobre os principais
exposição oral; exemplo
projetos baseando-se nos
Unidade, incluindo possíveis
projetos de investimento
problemas postos pela
genérico de fluxo de caixa de conceitos da avaliação
encaminhamentos práticos
produtivo.
vivência cotidiana frente aos um investimento produtivo;
econômica de
derivados dos aprendizados
objetivos de aprendizagem.
trabalho em grupo para
investimentos produtivos.
obtidos.
Objetivos de aprendizagem
modelagem, análise e
I. Situar os investimentos
2) Dimensões selecionadas:
avaliação de projeto produtivo 2) Questionário individual
produtivos na economia
(se possível, da área do
englobando as dimensões
• Econômico-produtiva;
contemporânea;
curso); caracterização dos
selecionadas e os objetivos
• Técnico-organizacional;
II. Apreender conceitos e
projetos
pelas
dimensões
de aprendizagem.
• Sócio-histórica-cultural;
técnicas para avaliação
selecionadas;
• Físico-ambiental;
econômica de investimentos • Laboral.
acompanhamento e orientação
produtivos.
dos grupos formados.
2) Vivência cotidiana
a) O que os alunos já sabem
sobre esses tópicos?
b) O que gostariam de saber
mais a respeito?

Recursos - empresas locais
que possam fornecer dados ou
trabalhos acadêmicos /
técnicos para caracterização
de projetos produtivos reais;
laboratório de informática
para modelagem e análise dos
projetos em planilha
eletrônica.

Fonte: Elaboração nossa a partir do modelo de Gasparin (2012, p. 159) ao qual são incluídos os tempos curriculares de Ramos (2017, p. 35-36).

PROBLEMATIZAÇÃO

A problematização deve situar o investimento produtivo no conjunto das relações do
sistema socioeconômico mais amplo e introduzir as principais variáveis envolvidas na avaliação
econômica desses projetos. Num processo dialogado com os alunos, devem ser identificados os
“principais problemas postos pela prática social. [...] Trata-se de detectar que questões precisam
ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento é necessário
dominar” (SAVIANI, 2008, p. 57). Para essa identificação, Gasparin (2012, p. 22) indica como
procedimento prático inicial o “Anúncio dos conteúdos” em que se apresenta os objetivos de
aprendizagem da Unidade e se elenca os tópicos a serem trabalhados ao longo das aulas. Em
seguida, deve-se dialogar com os alunos sobre o conteúdo da Unidade buscando:
verificar que domínio já possuem e que uso fazem dele na prática social
cotidiana. É a manifestação do estado de desenvolvimento dos educandos,
ocasião em que são expressas as concepções, as vivências, as percepções, os
conceitos, as formas próximas e remotas de existência do conteúdo em
questão. (GASPARIN, 2012, p. 20).

Gasparin indica entre outros procedimentos para a abertura da Unidade, ainda buscando
uma caracterização da prática social dos alunos relativa aos conteúdos: “Utilizar, se necessário,
materiais motivadores, como jornais, revistas, livros[1], filmes [2], slides, recursos virtuais [3]”,
e “Não debater ou discutir, neste momento, os itens que estão apontados, mas somente registrar
o estado de compreensão e de conhecimento dos alunos sobre o assunto” (GASPARIN, 2012,
p. 23). Também é importante levantar com os educandos o que “gostariam de saber a mais”
sobre o tema, assegurar “a eles a oportunidade para que mostrem sua curiosidade, suas
indagações, suas dúvidas, os desafios da vida cotidiana a respeito do assunto” (GASPARIN,
2012, p. 23).
Dessa forma, o professor reúne três referenciais para detalhar o planejamento dos
processos pedagógicos para o alcance dos objetivos de aprendizagem e, mais especificamente,
para a formulação das perguntas que problematizarão os tópicos da Unidade de forma a
mobilizar o interesse dos estudantes:

1

Podem ser citados como problemas contemporâneas que retratam em jornais, revistas e livros o
contexto desfavorável aos investimentos produtivos: a financeirização da economia, a
desindustrialização brasileira, o endividamento empresarial, estatal e das famílias.
2
Conferir “Filmes / documentários sobre a crise financeira de 2007/2008 e o poder das instituições
financeiras” do APÊNDICE A.
3
Conferir recursos oficiais online de dados e indicadores econômicos nacionais no APÊNDICE B.
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1. Os problemas postos pela realidade social contemporânea, vinculados ao
que estipulam os currículos instituídos;
2. A compreensão discente inicial (de natureza ainda sincrética) da prática
social relativa ao tema;
3. Os interesses expressos pelos alunos sobre o que deve ser abordado e
aprofundado.

As diversas dimensões que compõem um conteúdo podem servir ao agrupamento das
questões a serem propostas para os alunos. Na discussão sobre “a integração entre
conhecimentos gerais e específicos conformando uma totalidade curricular” no EMI (RAMOS,
2008, p. 14-17), Marise Ramos pontua que no Ensino Médio “a relação entre ciência e forças
produtivas se manifesta; […] os sujeitos estão fazendo escolhas e, dentre essas escolhas também
está a formação profissional, o projeto de vida subjetiva e social que se deseja e se pode
perseguir” (RAMOS, 2008, p. 16). Num nível de ensino tão decisivo para a vida dos estudantes,
interessa trabalhar com eles a noção de que “qualquer processo de produção e/ou fenômeno
social possui múltiplas dimensões e a sua compreensão exige que nós o vejamos como
totalidade” (RAMOS, 2008, p. 16). A autora elenca quatro dimensões a serem consideradas: a
econômico-produtiva, a técnico-organizacional, a sócio-histórica-cultural e a físico-ambiental.
As dimensões a serem trabalhadas com os estudantes devem contemplar com especial
ênfase aquelas implicadas pelo princípio da omnilateridade da educação profissional: o
trabalho, a ciência e a cultura4. Dessa forma, às quatro dimensões citadas no parágrafo anterior,
é indicado adicionar o trabalho como quinta dimensão a ser considerada diretamente na
problematização dos investimentos produtivos com os alunos, também por ser um princípio
educativo do Ensino Médio (BRASIL, 2010, art. 26, inc. II), etapa da Educação Básica em que
a formação profissional se torna explícita ou direta, sobretudo no EMI. A dimensão científica
pode ser devidamente contemplada pelas dimensões econômico-produtiva e técnicoorganizacional, tendo em vista que o Roteiro é voltado ao ensino-aprendizagem de conceitos

4

Como coloca Marise Ramos, o princípio da formação omnilateral: “Implica as dimensões fundamentais
da vida que estruturam a prática social. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser (sentido ontológico) e como prática econômica
(sentido histórico associado ao respectivo modo de produção); a ciência compreendida como os
conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita o contraditório avanço produtivo; e a
cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma
sociedade.” (RAMOS, 2008, p. 3-4).
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da Gestão e Economia. Por último, a cultura pode ser contemplada pela dimensão sóciohistórico-cultural em que se inclui a reflexão sobre a evolução dos valores éticos e estéticos da
sociedade que mais direta ou indiretamente determinam, por exemplo, o apoio a determinadas
modelos de Estado e as tendências de consumo.
Esse conjunto de dimensões contextualizado para o EMI serve à identificação de
possíveis questionamentos a serem problematizados com os estudantes. O Quadro 3 utiliza o
modelo proposto por Gasparin para relacionar conteúdos e dimensões a possíveis perguntas
problematizadoras de uma Unidade de Conteúdo. Servindo como um referencial genérico para
o ensino-aprendizagem da avaliação econômica de projetos de investimento produtivo, é
proposto que se parta de uma discussão mais ampla do investimento produtivo, ao nível
macroeconômico, para situar os projetos de investimento produtivo no conjunto das relações
sociais. Em seguida, ao nível microeconômico, a proposta é trabalhar com o cálculo do valor
econômico de um projeto e os processos organizacionais previstos para sua avaliação.

20
Quadro 3 – Possíveis questões problematizadoras por dimensão selecionada
Conteúdo
Dimensão
Investimento Econômicoprodutivo
produtiva

Avaliação
econômica
de projetos
produtivos

Questões problematizadoras
O que são investimentos produtivos? Qual a função deles no
conjunto da economia? Como a evolução tecnológica interfere nessa
dinâmica? O que pode determinar a maior ou menor disponibilidade
de recursos para seu financiamento?
Como tem evoluído a taxa de investimento da economia brasileira
nos últimos anos?
SócioQual a importância do investimento produtivo para o conjunto da
históricosociedade?
cultural
Como o Estado pode influir no nível de investimento?
A avaliação econômica dos projetos produtivos parte de qual ponto
de vista para mensuração de seu valor?
Quais podem ser os aspectos regulatórios, culturais e demográficos
a determinar a alocação dos investimentos?
FísicoComo fatores físico-ambientais favorecem os investimentos
ambiental
produtivos?
O que é externalidade econômica?
Qual a relação da regulação ambiental com o nível de investimentos
de um país?
As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global podem
afetar os investimentos?
Laboral
Como tem evoluído as relações de trabalho com os crescentes
investimentos em ativos produtivos de alta tecnologia? (robótica,
informática, inteligência artificial)
O que significa os termos uberização e gig economy?5
A alocação de capital crescentemente financeirizada é um problema
para o mundo do trabalho?
TécnicoComo se calcula o retorno de um projeto de investimento produtivo?
organizacional Quais são as principais variáveis a impactar seu valor?
O que determina a decisão empresarial pela realização de um
investimento produtivo?
Como a empresa seleciona os projetos em que investir?
Como considerar os diferentes riscos que podem impactar os
resultados de um projeto?

Fonte: Elaboração nossa.

5

Conferir exemplos de “Matérias e artigos de opinião sobre Uberização / Gig Economy” no APÊNDICE
A.
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INSTRUMENTALIZAÇÃO
De caráter mais instrucional, o tempo curricular de instrumentalização é “o ensino de
conteúdos necessários para compreender o processo problematizado” (RAMOS, 2017, p. 3637). O Quadro 4 mostra uma forma de planejar as ações de professores e alunos, assim como
os recursos de apoio a essas ações, para a instrumentalização dos conteúdos definidos a partir
dos objetivos de aprendizagem e as dimensões selecionadas.
A Instrumentalização está dividida a partir dos conteúdos previstos:
•

O investimento produtivo no conjunto da economia

•

O investimento produtivo na dinâmica recente da economia brasileira

•

Avaliação econômica de projetos de investimento produtivo
Quadro 4 – Ações e recursos para a Instrumentação

OBJETIVO
ESPECÍFICOS
I. Situar os
investimentos
produtivos no
conjunto da
dinâmica
econômica
contemporânea
II. Apreender
conceitos e
técnicas para
avaliação
econômica de
projetos de
investimento
produtivo

CONTEÚDOS

DIMENSÕES

AÇÕES

RECURSOS

O investimento
produtivo no
conjunto da
economia e na
dinâmica
recente da
economia
brasileira
Avaliação
econômica de
projetos de
investimento
produtivo

- Econômicoprodutiva
- Sóciohistóricocultural
- FísicoAmbiental
- Trabalho
- Técnicoorganizacional

- Exposição oral do professor
- Apresentação de dados e
indicadores que retratem a
dinâmica socioeconômica
global e brasileira
- Leitura de notícias
econômicas

- Sala de aula
com
computador
conectado à
internet e
projetor

- Exposição oral do professor
- Apresentação de exemplos
- Formação dos grupos de
alunos
- Contato com empresas para
caracterização de projetos
e/ou levantamento de
projetos em trabalhos
acadêmicos / técnicos
- Modelagem matemática em
planilha eletrônica dos
projetos
- Caracterização dos projetos
frente às dimensões
selecionadas
- Questionário individual
- Discussão de consolidação

- Laboratório
de
informática
para as
modelagens
em planilha
eletrônica
- Sala de aula
computador e
projetor para
apresentação
das avaliações
dos projetos

Fonte: Elaborado a partir do modelo de Gasparin (2012, p. 121).
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O investimento produtivo no conjunto da economia
Para Belluzzo e Galípolo (2019, p. 9) a economia é “um exercício ético e social, sendo
seu propósito a produção de regras pelas quais uma comunidade organiza sua produção”. Os
autores propõem o ano de 1776 como o de nascimento do capitalismo moderno, quando foi
publicado o livro A Riqueza das Nações de Adam Smith, principal obra de referência do
liberalismo econômico, e quando se viabiliza comercialmente a máquina a vapor, a qual será o
símbolo da primeira Revolução Industrial.
Em A Riqueza das Nações são criticados o colonialismo e as práticas protecionais do
mercantilismo, marcas do capitalismo comercial até então dominante. Em oposição, Smith
defende um “sistema de liberdade natural” a garantir o exercício do auto interesse, do que
resultará a alocação ótima do capital na sociedade. Afinal, a “consideração de seu próprio lucro
privado é o único motivo que leva um dono de qualquer capital a empregá-lo na agricultura, na
indústria ou em algum ramo particular do comércio atacadista ou varejista” (SMITH, 1981, v.
II, p. 374 apud MATTOS, 2007, p. 121). Mattos procura retomar o desenvolvimento original
do raciocínio de Smith:
Os indivíduos só aplicariam, portanto, os seus capitais na ordem mais benéfica
socialmente, caso esta ordem fosse por eles percebida como a mais favorável
à promoção dos seus interesses individuais.
E aqui se coloca o argumento fundamental de Smith sobre como, na vigência
do “sistema de liberdade natural”, os interesses individuais se vinculariam
àqueles da comunidade com o [sic] um todo. Na base da sua defesa está a idéia
de que, quando seguidas livremente, as próprias inclinações inerentes aos
indivíduos os levariam a aplicar os seus respectivos capitais exatamente
naquela ordem mais favorável à sociedade. Assim, o “sistema de liberdade
natural” seria capaz de produzir um resultado que as instituições mercantilistas
não eram capazes de produzir, ou seja, ele amarraria de forma indelével o
auto-interesse individual e o interesse social.
No centro desta análise estão duas motivações do homem. A busca do lucro
— sempre enfatizada nas interpretações sobre o funcionamento da “mão
invisível” — e o desejo de segurança, que também é crucial, mas que tem sido
muitas vezes negligenciado.
Segundo Smith, além de terem impactos diferenciados no produto e renda
nacional, as aplicações do capital forneceriam em diferentes ramos de
atividade um sentimento (e um nível) de segurança diverso ao capitalista. E a
avaliação deste último elemento seria fundamental nas suas escolhas sobre
como alocar o capital. (MATTOS, 2007, p. 121-122).
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O liberalismo econômico de Smith se vale de algo como uma “mão invisível” que leva
o indivíduo a atender o interesse comum da nação ao empregar capital em uma atividade que
promova o maior ganho possível em seu país, para viver em um ambiente seguro:
O produto da atividade é aquilo que esta acrescenta ao objeto ou às matériasprimas aos quais é aplicada. Na proporção em que o valor desse produto for
grande ou pequeno, da mesma forma o serão os lucros do empregador. Mas,
se alguém emprega um capital para fomentar a atividade, assim o faz
exclusivamente em função do lucro; conseqüentemente, sempre se empenhará
no sentido de aplicar esse capital no fomento daquela atividade cujo produto
é suscetível de atingir o valor máximo, isto é, daquele produto que possa ser
trocado pela quantidade máxima de dinheiro ou de outras mercadorias.
Ora, a renda anual de cada sociedade é sempre exatamente igual ao valor de
troca da produção total anual de sua atividade, ou, mais precisamente, equivale
ao citado valor de troca. Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida
do possível, empregar seu capital em fomentar a atividade nacional e dirigir
de tal maneira essa atividade que seu produto tenha o máximo valor possível,
cada indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível
a renda anual da sociedade. Geralmente, na realidade, ele não tenciona
promover o interesse público nem sabe até que ponto o está promovendo. Ao
preferir fomentar a atividade do país e não de outros países ele tem em vista
apenas sua própria segurança; e orientando sua atividade de tal maneira que
sua produção possa ser de maior valor, visa apenas a seu próprio ganho e,
neste, como em muitos outros casos, é levado como que por mão invisível a
promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. (SMITH, 1996,
v. I, p. 437-438).

O impulso liberal do laissez-faire6 econômico inspirado por Smith e a viabilização
comercial das máquinas a vapor testemunham, inicialmente na Grã-Bretanha, a “radical ruptura
no modo de produzir e nas formas de regulação da vida econômica e social” (BELLUZZO;
GALÍPOLO, 2019, p. 62) promovidas pela Revolução Industrial:
A divisão interna do trabalho na manufatura celebrada por Adam Smith
suscitou a especialização das funções dos trabalhadores e abriu espaço para a
mecanização do trabalho, ou seja, a utilização crescente de máquinas cuja
produção também “industrializada” promoveu a divisão social do trabalho
entre o departamento dos bens de produção e o departamento de bens de
consumo.
O surgimento da indústria como sistema produção apoiado na maquinaria
carrega nos ossos o progresso técnico, intensifica a divisão social do trabalho
ao especializar as tarefas e engendra diferenciações na estrutura produtiva,
promovendo encadeamentos intra e intersetoriais.
Assentada sobre suas bases materiais, a economia da indústria promove a nova
sociabilidade, aquela amparada nas realidades do assalariamento generalizado
e nas aspirações de liberdade e de autonomia individual. Na mesma toada, o
industrialismo capitalista suscitou o desenvolvimento da metrópole,
tabernáculo da modernidade, cuja efervescência cultural, não raro exprime as

6

Termo em francês comumente traduzido como “deixar fazer”.
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misérias sociais nascidas das turbulências do progresso. (BELLUZZO;
GALÍPOLO, 2019, p. 63).

Ficam, assim, minimamente situados os investimentos produtivos no conjunto das
relações sociais. Trata-se de tema amplo que deve ter sua abordagem devidamente delineada a
partir de um planejamento didático que defina o tempo a ser dedicado para a contextualização
dos investimentos produtivos na economia, considerando as dimensões selecionadas. A
discussão dos sistemas econômicos que organizam a produção e a vida cotidiana relaciona-se
com tópicos da Sociologia, conforme trazem os PCNs:
Com relação aos sistemas econômicos, podem-se desenvolver reflexões que
considerem a atualidade de algumas proposições marxistas, como por
exemplo, relações sociais e condições objetivas de existência; historicidade
das relações sociais objetivas, de acordo com as condições materiais de
existência, sendo o modo de produção o limite que condiciona a estrutura
social; a divisão social do trabalho, a propriedade privada e a luta de classes
como condições objetivas que demarcam os modos-de-produção e as
transformações históricas; a função estrutural do Estado, da instância jurídica
e ideológica, enquanto formas de reprodução social; [...]
Ampliando-se o escopo de análise, o estudo do Estado deverá produzir uma
síntese que contemple as diversas teorias sobre sua origem e finalidade.
Determinadas formas históricas de Estado, o Absolutista, o Liberal, o
Democrático, o Socialista, o Welfare-State (o do Bem-Estar) e o Neoliberal,
poderão ser abordadas e comparadas, em suas características, com o Estado
brasileiro atual. (BRASIL, 2000a, p. 41).

Portanto, em interdisciplinaridade com a Sociologia, a apresentação do papel do
investimento produtivo na realidade global e brasileira deve envolver a diferenciação básica
entre os modos de produção capitalista, baseado na propriedade privada e livre iniciativa, e
socialista, baseado na socialização dos meios de produção, gerenciados pelo Estado. Após o
colapso do regime soviético nos anos 1980, o capitalismo torna-se o sistema hegemônico
globalmente, sendo que o Brasil não chegou a ter um governo que propusesse o comunismo
como projeto para o país. A instrumentalização tende a focar, portanto, mais em uma análise
do capitalismo, trazendo pontos em sua defesa e crítica, suas tendências, procurando posicionar
o investimento produtivo no sistema econômico-produtivo atual de forma a auxiliar o processo
de reelaboração dos educandos sobre a questão. Ver, por exemplo:
•

Jahan e Mahmud (2015, p. 44) respondem à pergunta “O que é capitalismo?”
reconhecendo limitações do sistema, mas ainda o defendendo como a melhor
maneira para organizar a economia. Os autores definem o capitalismo como um
sistema em que atores privados detém e controlam diferentes ativos de acordo
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com seus interesses, e a relação demanda-oferta de produtos e serviços determina
preços livremente em mercados de uma forma que pode servir ao melhor
interesse da sociedade. O aspecto essencial do capitalismo é a busca por lucros
dos agentes individuais, em contraste com a busca das organizações estatais pela
maximização do bem social no sistema socialista, em que o Estado detém os
meios de produção. Jahan e Mahmud elencam como pilares do capitalismo:
propriedade privada de ativos tangíveis e intangíveis, interesse autoguiado, livre
competição entre firmas.
•

Bresser-Pereira (2017) apresenta duas formas que dividem as tendências do
sistema capitalista como modo de produção, o desenvolvimentismo e o
liberalismo; o autor coloca que a partir da crise financeira de 2007-2008 o
modelo neoliberal é questionado e estaríamos num período de transição para um
novo conjunto de políticas econômicas ainda em definição.

A crise financeira de 2007-2008 veio na esteira das reformas neoliberais iniciadas no
final da década de 1970, conforme apresentado na Introdução deste Roteiro, que levou a uma
financeirização dos recursos que poderiam ser investidos em atividades produtivas:
Todos ouviram falar da financeirização, mas poucos se dão conta da
profundidade da deformação generalizada dos processos econômicos, sociais
e ambientais, provocada pela migração dos nossos recursos do fomento
econômico (por meio de investimentos) para ganhos improdutivos (por meio
de aplicações financeiras). Os bancos e a mídia, inclusive, chamam tudo de
"investimento", parece mais nobre do que "aplicação financeira" ou
especulação. O [jornal] The Economist até inventou a expressão speculative
investors, e Stiglitz refere-se a productive invesments para diferenciar, já que
em inglês não existe o termo “aplicação financeira”, tudo é ‘investment’.
Não há como escapar de uma realidade simples: abrir uma empresa, contratar
trabalhadores, produzir e pagar impostos é muito mais trabalhoso do que
aplicar em papéis da dívida pública, mas é o que estimula a economia. Quando
você compra papéis, eles podem render, mas você não produziu nada, apenas
gerou rendimentos sem contrapartida e, a partir de certo nível, isto se torna
um peso morto sobre as atividades econômicas em geral. Em termos de
funcionalidade econômica, Epstein e Montecino referem-se a uma
“spectacular failure”. “Um sistema financeiro saudável é aquele que canaliza
recursos financeiros para investimento produtivo, ajuda as famílias a poupar
para poder financiar grandes despesas tais como educação superior e
aposentadorias, fornece produtos tais como seguros para ajudar a reduzir
riscos, cria suficiente quantidade de liquidez útil, gere um mecanismo
eficiente de pagamentos, e gera inovações financeiras para fazer todas estas
coisas úteis de forma mais barata e efetiva. Todas estas funções são cruciais
para uma economia de mercado estável e produtiva. Mas depois de décadas
de desregulação, o sistema financeiro atual dos EUA se tornou um sistema
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altamente especulativo que falhou de maneira bastante espetacular em realizar
estas tarefas críticas”.7 (DOWBOR, 2017, p. 154-155).

Para fechamento da instrumentalização do primeiro conteúdo da Unidade, a busca por
termos como “taxa de investimento”, “investimento privado”, “investimento público” e
“investimento direto” em portais eletrônicos, seções de jornais e revistas de jornalismo
econômico é uma forma indicada para uma retomada dos conceitos discutidos teoricamente.
Pelo material levantado, os alunos terão contato com um novo conjunto de nomenclaturas que
deverão buscar entender para a correta interpretação de notícias sobre, por exemplo, novos
dados e estudos econômicos, como tem evoluído os investimentos na economia global. Uma
discussão das notícias encontradas poderá relacioná-las com diferentes aspectos das dimensões
selecionadas para a Unidade de Conteúdo.

O investimento produtivo na dinâmica da economia brasileira

Para situar os investimentos no conjunto da economia brasileira sugere-se iniciar a
discussão trabalhando com os alunos as nomenclaturas com que poderão se deparar em notícias
ou pesquisa sobre o assunto. Em seguida, pode-se apresentar aos alunos o quadro
contemporâneo da dinâmica socioeconômica brasileira, destacando de que forma os
investimentos estão sendo influenciados e como estão influenciando essa realidade. Note-se
que um desafio docente aqui é o levantamento de dados atuais a serem trabalhados com os
alunos, havendo também a alternativa para que eles atualizem esses dados, o quanto possível e
conforme a conveniência, sobre a cidade e região em que residem e estudam. O APÊNDICE B
traz indicações de fontes para atualização e contextualização de dados econômicos nacionais.
Segue um referencial para situar os investimentos na dinâmica socioeconômica brasileira,
exemplificando como poderia ser essa instrumentalização na época de elaboração do Roteiro.
Os investimentos realizados no país ao longo de um ano compõem a rubrica Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF) do Sistema de Contas Nacionais (SCN) divulgado pelo Instituto

7

Em tradução livre, os termos em inglês da transcrição significariam em língua portuguesa: speculative
investors = investidores especulativos; productive invesments = investimentos produtivos; investment =
investimento; spectacular failure = falha espetacular.
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão vinculado ao Ministério da Economia8.
Segundo o SCN:
A FBCF representa o valor dos bens duráveis adquiridos no mercado ou
produzidos por conta própria e destinados ao uso, em unidades de produção,
por período superior a um ano. Tem por finalidade aumentar a capacidade
produtiva do país. A FBCF é, então, uma parcela do investimento que
corresponde a quantidade de produtos produzidos não para serem consumidos,
mas para serem utilizados no processo produtivo nos anos posteriores. (IBGE,
2016, Apêndice 2 da publicação).

Por exemplo, o SCN 2017 (IBGE, 2019) traz um comparativo dos componentes que
contribuíram para o FBCF nos anos de 2016 e 2017 – Figura 1. Fornecendo um panorama em
que foram alocados os investimentos no país nesses dois anos, os dados são assim detalhados:
A participação da construção residencial em 2017 foi de 47,8% do total da
Construção, enquanto outros edifícios e estruturas responderam por 52,2%. A
composição do grupo Máquinas e equipamentos ficou: 30,4%, equipamentos
de transporte; 17,5%, equipamentos de tecnologia da informação e
comunicação (TIC) e 52,1%, outras máquinas e equipamentos. No que se
refere aos Produtos de propriedade intelectual, 64,4% correspondem a
software, bancos de dados e exploração mineral e 35,6%, pesquisa e
desenvolvimento (P&D). (IBGE, 2019, p. 4).

São dados indicados para apresentação aos alunos e que podem ser melhor
contextualizados pela evolução da “taxa de investimento”, calculada pela razão da FCBF sobre
o Produto Interno Bruto (PIB), este sendo o indicador mais comumente utilizado para se avaliar
a situação econômica de um país em termos de seu crescimento, estagnação ou decrescimento.
Segundo o SCN, o PIB pode ser calculado pelo lado da produção, equivalendo ao valor total de
“bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes destinados aos usos finais”;
pelo lado da demanda, “equivalente à soma dos usos finais de bens e serviços valorados a preço
de mercado”; ou pelo lado da renda, “equivalente à soma das rendas primárias” de indivíduos,
governo e empresas (IBGE, 2019, p. 16).

8

O SCN “apresenta informações sobre a geração, a distribuição e o uso da renda no País. Há também
dados sobre a acumulação de ativos não financeiros, patrimônio financeiro e sobre as relações entre a
economia nacional e o resto do mundo” (IBGE, 2019, p. 1).
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Figura 1 - Componentes da FBCF – Brasil, anos-base 2016-2017 (%)

Fonte: SCN 2017 (IBGE, 2019, p. 4).

Balassiano e Trece (2019) reuniram a taxa de investimento brasileira para o período
1908 a primeiro trimestre de 2019 – Figura 2. Reflexo de uma economia global cada vez mais
baseada em conhecimento, os investimentos em “propriedade intelectual (pesquisa e
desenvolvimento, software, banco de dados, exploração e avaliação mineral)”, que basicamente
compõem o componente “Outros” do gráfico9, passam a representar algo em torno de pelo
menos 10% dos investimentos a partir dos anos 2000 na economia brasileira. Na década iniciada
em 2010, esses investimentos se mantêm em patamar constante acima dos 2% do PIB mesmo
com a crise econômica iniciada em 2014, a qual abalou mais fortemente o setor de construção
que passa de um patamar de 10% para algo acima de 7% do PIB. Com base em suas estimativas,
os autores afirmam que essa crise levou ao menor patamar da taxa de investimento do país nos
últimos cinquenta anos. Eles também chamam a atenção que mais especificamente são os
investimentos em máquinas e equipamentos que fazem da FBCF um direcionador (driver)
econômico:
Componentes que apresentam forte influência no comportamento da
economia, sendo, portanto, fundamentais para a compreensão dos ciclos
econômicos. Possuem característica pró-cíclica, uma vez que o movimento
desses componentes segue a direção do movimento dos ciclos de negócios. A
sincronia destes componentes com o PIB faz com que, na maioria das vezes,
9

Pela Figura 4 é possível estimar que “Outros ativos fixos” representaram menos do que 15% da soma
dos “Outros” investimentos que não em construção e máquinas e equipamentos.

29
as taxas de variação apresentem queda em períodos recessivos. Outro aspecto
importante dessas variáveis é serem mais voláteis que os demais componentes
do PIB. É interessante notar que os componentes com maiores participações
no PIB, serviços e consumo das famílias, não são classificados como drivers
das recessões. (BALASSIANO; TRECE, 2019, nota 8 do artigo).
Quando a FBCF está em queda, em geral, o componente de máquinas e
equipamentos é responsável por acentuar essa queda e, quando os
investimentos estão em expansão, também é provável que este componente
reforce o crescimento dos investimentos. Mesmo tendo menor participação
nos investimentos, comparado a construção, máquinas e equipamentos
conseguem, muitas vezes, ter maior influência no comportamento total dos
investimentos que os demais componentes da FBCF. Ser um dos drivers tem
muito mais a ver com a intensidade com que o componente se move do que
com o peso deste no PIB. (BALASSIANO; TRECE, 2019, na discussão da
Tabela 1 do artigo).
Figura 2 – Taxa de investimento - Brasil, de 1908 a 1º trimestre 2019 (% PIB)

Fonte: Balassiano e Trece (2019, gráfico 11 do artigo).

As baixas taxas de investimento no Brasil se tornam mais dramáticas no âmbito da
competição econômica global. Conforme a Figura 3, gráfico elaborado por Balassiano (2019)
mostra que o investimento em relação ao PIB no país tem ficado abaixo da média mundial, dos
países emergentes e da América Latina desde meados da década de 1990.
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Figura 3 – Taxas de investimento do mundo, países emergentes, América Latina e Brasil – período
1980 a 2018 (% PIB)

Fonte: Balassiano (2019) com dados do IBGE e Fundo Monetário Internacional (FMI).

Uma evolução que precisa ser em parte relativizada pelo histórico do processo de
desenvolvimento brasileiro em relação a outros países. Giambiagi (2016), no contexto da
recessão iniciada em 2014 mesmo sob uma política econômica de expansão dos gastos públicos,
propõe um conjunto de elementos a sustentarem em longo prazo o desenvolvimento econômico
de um país: educação de qualidade; níveis adequados de investimento e poupança; gasto público
eficiente; boa infraestrutura; instituições favoráveis ao crescimento; e ambiente de competição.
Ao que o autor desenvolve:
Tais elementos se combinam para que se verifiquem bons níveis de
crescimento da produtividade e dependem da ação dos governos. A eles se
juntam os efeitos de uma demografia favorável, algo que em geral foge à
influência dos governos, pelo menos no curto prazo.
Pode-se alegar que alguns dos países que apresentaram as maiores taxas de
crescimento nas últimas décadas fogem a essa caracterização. A China, por
exemplo, não tem uma educação média elevada, nem a Índia uma
infraestrutura de qualidade. São países, porém, que, ressalvadas as devidas
diferenças, encontram-se em um estágio histórico do seu processo de
desenvolvimento com alguma semelhança com o que o Brasil enfrentou entre
1930 e 1980. Quando o desenvolvimento se inicia com níveis muito baixos de
produtividade e se verifica um forte movimento migratório do campo para a
cidade e de mão de obra de setores atrasados para outros mais avançados, o
campo de espaço para a expansão é enorme.
É justamente quando é preciso ir além dessas etapas iniciais do
desenvolvimento que surge a chamada “armadilha da renda média”, que
países como a Coreia do Sul conseguiram vencer e a China tentará superar nas
próximas décadas. Foi aí que o Brasil falhou seriamente na década atual.
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O primeiro ponto citado anteriormente, educação de qualidade, foi o que
permitiu o salto dos países de renda média para o pequeno grupo dos países
desenvolvidos, porém, no Brasil, é uma deficiência histórica. [...] É claro que
o problema vem de longa data, mas o ponto é que quando isso passou a fazer
uma maior diferença, em um mundo de grande competição, o Brasil avançou,
mas a uma velocidade inferior à requerida. (GIAMBIAGI, 2016, p. 247-248).

Giambiagi (2016) também discute a realidade brasileira com relação aos demais
elementos apontados de desenvolvimento em longo prazo. Sobre o investimento e poupança,
Giambiagi (2016) cita como um problema a diminuição do nível de poupança nacional de 21%
do PIB em 1994, início da vigência do Plano Real, para 18% em 2010, aumentando a
necessidade de poupança externa para financiamento do investimento. Registre-se que nos anos
de 2016 e 2017, a razão poupança / PIB passou a um patamar inferior a 14% (IBGE, 2019, p.
12). Sobre a eficiência do gasto público, Giambiagi registra ter aumentado o peso com “gasto
primário total do Governo Central – incluindo transferências a Estados e Municípios” (14% do
PIB em 1991; 17% em 1994, 20% em 2002; 18% em 2003; 21% em 2010), ao mesmo tempo
que foi mantido em 1% do PIB o investimento da União: “Com uma grande demanda associada
ao gasto previdenciário e social, sobravam poucos recursos para atividades associadas ao
impulso ao crescimento, como inovação, ciência e tecnologia e pesquisa avançada”
(GIAMBIAGI, 2016, p. 249).
O investimento público e privado na infraestrutura de “energia, transportes,
telecomunicações, aeroportos, portos, hidrovias e saneamento básico” (GIAMBIAGI, 2016, p.
249) que chegou a ser de 5% do PIB na década de 1970, passou para apenas 2,6% do PIB em
2001 e 2002, baixando ainda para 1,8% no período 2003-2006 e subindo um pouco até 2,2%
no período 2007-2010. Assim, Giambiagi coloca o elemento “boa infraestrutura” como um dos
que de forma “mais gritante” tem faltado para termos uma economia “dinâmica e competitiva”
(GIAMBIAGI, 2016, p. 249). Com relação a instituições favoráveis ao crescimento, no sentido
de trazerem maior previsibilidade e segurança aos investimentos, Giambiagi considera que
desde a estabilização da moeda se obteve avanços, como o Banco Central com atuação técnica
para combate à inflação, a definição de metas inflacionárias, a criação de agências reguladoras
e o fortalecimento de órgãos para defender a concorrência empresarial10.
10

Além das fontes de dados e indicadores econômicos registradas no APÊNDICE B, indica-se como
possíveis materiais de referência para situar os investimentos produtivos na economia brasileira:
dados
do
Banco
Central
sobre
Investimento
Direto
no
País
–
IDP
(https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioid/RelatorioID2018); vídeo “Os Quatro Motores da
Economia” do Prof. Ladislau Dowbor sobre a dinâmica da economia brasileira contemporânea (Aula
12 em https://dowbor.org/2018/08/curso-pedagogia-da-economia-com-ladislau-dowbor-institutopaulo-freire-2018-15-aulas.html/).
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Avaliação econômica de projetos de investimento produtivo

Inicialmente, pode-se retomar o conceito de juros compostos para a discussão sobre o
valor do dinheiro no tempo como determinante fundamental das decisões empresariais em uma
economia capitalista: o investimento privado visa à valorização do capital alocado em um
projeto. Em Samanez (2009) a noção de “valor do dinheiro no tempo” e o conceito de
matemática financeira são apresentados a partir do princípio de “preferência por liquidez”:

Esse princípio indica que $ 100 disponíveis hoje são preferíveis a (ou valem
mais que) $ 100 a serem recebidos em data futura, por, pelo menos, três razões
fundamentais:
■ o risco de não receber a quantia no futuro;
■ o menor poder aquisitivo da quantia no futuro, por conta do efeito
inflacionário;
■ o custo de oportunidade do dinheiro, que, por meio do investimento, nos
permite transformar $ 100 hoje em mais do que $ 100 no futuro.
Tendo apresentado essa noção da preferência pela liquidez, podemos
introduzir mais formalmente o objeto de estudo da matemática financeira:
matemática financeira é o nome dado ao conjunto de conceitos matemáticos
elementares utilizados na análise de operações de investimento e
financiamento, tendo em vista o princípio da preferência pela liquidez.
O valor da preferência pela liquidez é, normalmente, representado pela taxa
de juros ou custo do dinheiro. Se, por exemplo, 10% é a taxa de juros mínima
para deixarmos de consumir $ 100 no momento presente e aplicarmos esse
dinheiro em um investimento por um ano, isso indica que queremos $ 10 como
pagamento futuro, para compensar o sacrifício de nos privarmos de $ 100 hoje.
Se, por outro lado, 5% é a taxa de juros máxima que estamos dispostos a pagar
para receber $ 100 hoje e retornar esse valor após um ano, isso indica que
estamos dispostos a pagar $ 105 no futuro para receber $ 100 hoje.
(SAMANEZ, 2009, p. 1, grifo do autor).

O valor do dinheiro no tempo e a preferência pela liquidez são fundamentais para se
compreender a dimensão do que representam os investimentos de longo prazo, como os
investimentos produtivos. Pelo critério da avaliação econômica, a valorização do capital
investido em um projeto ocorre apenas se o retorno do investimento superar seu custo
econômico, equivalente ao maior ganho ou retorno que pode ser obtido em uma alocação
alternativa. Também chamado de custo de oportunidade, o custo econômico é um conceito
fundamental da Economia que os alunos do EMI poderão construir, empoderando-se
profissional e pessoalmente, com a mediação do professor e uso de planilhas eletrônicas:
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As decisões empresariais exigem a medição de custos econômicos, que se
baseiam no conceito de custo de oportunidade. Este conceito diz que o custo
econômico de se empregar recursos em determinada atividade é o valor do
melhor uso alternativo renunciado destes recursos. [...] O custo econômico das
atividades de produção da empresa reflete sua oportunidade renunciada.
[...] o conceito de oportunidade fornece a melhor base para boas decisões
econômicas quando a empresa tem que escolher entre alternativas
concorrentes. Uma empresa que se desviasse consistentemente desta idéia
perderia oportunidades de obter lucros mais altos. No fim das contas, ela pode
ser levada a fechar as portas por empresas que aproveitam melhor as
oportunidades de aumentar os lucros, ou ela pode se encontrar faminta por
capital à medida que os investidores passem a oferecer menos pelas ações da
empresa. (BESANKO et. al., 2006, p. 43-44).

De um ponto de vista mais prático, a avaliação econômica de projetos de investimento
produtivo é uma atividade baseada na identificação das variáveis que determinam os valores a
investir, custear e obter como retorno em cada ano de um projeto produtivo, considerando
também seu custo de oportunidade. A partir dos valores assumidos para essas variáveis, a
modelagem dos fluxos de caixa anuais permite calcular os índices que servem para a avaliação
econômica do projeto frente às alternativas de investimento disponíveis. Felipe e Leismann
(2019) assim situam uma análise econômico-financeira na complexa avaliação de um
investimento empresarial:
A análise da viabilidade econômica/financeira é parte fundamental da
avaliação dos riscos inerentes a realização de investimentos, sejam estes novos
negócios ou novas áreas ou unidades que uma organização deseja atuar.
É fato que muitas outras análises devem ser realizadas, não limitando apenas
a análise da viabilidade econômica/financeira.
Fatores ambientes e sociais devem ser levados em consideração, podendo ser
utilizado o modelo de análise das 5 forças competitivas, proposto por Porter
(1986). O modelo leva em consideração a ameaça da entrada de novos
concorrentes e produtos/serviços substitutos, a rivalidade existente entre os
concorrentes que já atuam no mercado/ambiente em análise e o poder de
negociação que a organização possui com seus clientes e fornecedores.
A análise de projetos de investimentos, independente do que se pretende
estudar quanto a viabilidade e porte, em geral são carregadas de diversas
incertezas, sendo necessário o envolvimento de uma equipe capaz de buscar o
máximo de informações possíveis, permitindo a análise, maior assertividade
do investimento pretendido, diminuindo os riscos inerente a qualquer projeto
de investimento. (FELIPE; LEISMANN, 2019, p. 87-88).

Dessa forma, grande parte do desafio da análise se concentra em modelar os fluxos de
caixa com base em premissas realistas, quantificando impactos de riscos e incertezas a serem
refletidos nos resultados estimados de um projeto. Nisso está muito do potencial formativo para
os alunos participantes das atividades de modelagem e análise de riscos de um projeto de
investimento. Ao fazê-lo, os estudantes poderão refletir sobre variáveis socioeconômicas,
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mercadológicas, tecnológicas e ambientais, quantificá-las e expressar um parecer de viabilidade
do projeto frente às alternativas de alocação do capital exigido para o investimento. Essa
complexidade de variáveis que podem impactar a geração de fluxos de caixa positivos para o
investidor deve ser destacada para os alunos. Afinal de contas, não seria melhor, menos
arriscado, para o dono do capital aplicar o montante em uma opção financeira, mesmo que a
uma menor taxa de retorno? A avaliação econômica do projeto pode ser uma fonte de
informação valiosa para essa decisão.
Empresas maiores tenderão a estruturar um processo de orçamento de capital para essa
tomada de decisão. O “investimento em bens de capital (CAPEX)”11 se refere ao “desembolso
de fundos por parte da empresa que se espera resultar em benefícios por um período superior a
um ano” (GITMAN, 2017, p. 396, grifo do autor):
Os investimentos de longo prazo representam desembolsos substanciais de
fundos que comprometem a empresa com determinada linha de ação. Em
consequência, a empresa precisa de procedimentos para analisar e selecionar
seus investimentos de longo prazo. O orçamento de capital é o processo de
avaliação e seleção de investimentos de longo prazo que são compatíveis com
o objetivo da empresa de maximizar a riqueza dos proprietários. As empresas
normalmente fazem uma variedade de investimentos de longo prazo, mas o
mais comum é o investimento em ativos imobilizados, que incluem
propriedades (terrenos), fábricas e equipamentos. Esses ativos, muitas vezes
chamados de ativos geradores de lucro, em geral fornecem a base para a
rentabilidade e o valor das empresas. [...]
Desembolsos em ativos imobilizados são investimentos em bens de capital,
mas nem todos os investimentos em bens de capital são classificados como
ativos imobilizados.
As empresas fazem investimentos em bens de capital por muitos motivos. Os
principais são: a expansão das operações, a substituição ou renovação de
ativos imobilizados, e a obtenção de algum outro benefício menos tangível no
longo prazo. (GITMAN, 2017, p. 396, grifos do autor).

O processo de orçamento de capital de uma empresa é composto por cinco etapas
(GITMAN, 2017, p. 396-397):
1.

Elaboração de propostas de projetos de investimento por integrantes dos
diversos níveis da organização;

2.

11

Revisão e análise das propostas pelos administradores financeiros;

CAPEX deriva do termo em inglês capital expenditure que pode ser traduzido por despesa de capital.
“Já uma despesa de operação (OPEX) é um desembolso que resulta em benefícios recebidos no prazo
de um ano” (GITMAN, 2017, p. 396, grifo do autor); OPEX deriva de operational expenditure
(despesa operacional).
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3.

Tomada de decisão definindo os projetos aprovados para implantação,
envolvendo no processo diferentes instâncias da organização conforme o
montante requerido pelo investimento;

4.

Implementação a partir da liberação dos dispêndios requeridos pelos projetos
aprovados;

5.

Acompanhamento dos resultados, custos e benefícios, os comparando com o
que foi projetado e avaliando a necessidade de ações frente aos resultados que
venham sendo obtidos.

A elaboração das propostas de projetos de investimento, primeira etapa do processo de
orçamento de capital, se consolida pelo cálculo do valor econômico dos

fluxos de caixa relevantes associados ao projeto: as saídas de caixa
incrementais (investimento) e as entradas (retorno). Os fluxos de caixa
incrementais representam os fluxos de caixa adicionais – saídas ou entradas esperados, resultantes de uma proposta de investimento em bens de capital.
(GITMAN, 2017, p. 435).

Seguindo a classificação de Gitman (2017, p. 436), os componentes do fluxo de caixa
são classificados em:
•

Investimento inicial – “A saída de caixa relevante de um projeto proposto, na
data zero”;

•

Fluxos de caixa operacionais – “As entradas e saídas de caixa incrementais,
após imposto de renda, resultante da implementação de um projeto durante
sua vida”;

•

Fluxo de caixa terminal – “O fluxo de caixa não operacional após imposto
de renda que ocorre no último ano de um projeto. Normalmente é atribuído
à liquidação do projeto”.

Como os investimentos em bens de capital envolvem retornos de longo prazo, a questão
do valor do dinheiro no tempo se torna crítica para a avaliação econômica de um projeto. A
variação temporal do valor requerido como investimento inicial é dada pela taxa de valorização
desse montante em sua alocação alternativa de maior retorno. O “custo de oportunidade” ou
“custo econômico” do capital exigido pelo projeto, também pode ser identificado como “custo
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de capital”, “taxa de desconto” ou “taxa de juros”. Ele é aplicado aos fluxos de caixa estimados
para um projeto a fim de trazê-los a valor presente e, sendo somados, comporem o valor do qual
é descontado o investimento inicial. Calcula-se, dessa forma, o Valor Presente Líquido (VPL)
de um projeto de investimento:
Quando o VPL é utilizado para tomar decisões de aceitar ou rejeitar, os
critérios são os seguintes:
• Se o VPL for maior que $ 0, aceitar o projeto.
• Se o VPL for menor que $ 0, rejeitar o projeto.
Se o VPL for maior que $ 0, a empresa obterá um retorno maior que seu custo
de capital. Tal fato deverá aumentar o valor de mercado da empresa e,
portanto, a riqueza de seus proprietários, em um montante equivalente ao
VPL. (GITMAN, 2017, p. 404).

A taxa de desconto também pode ser considerada como a Taxa Mínima de Atratividade
(TMA) estipulada pela empresa como a taxa de retorno mínima sobre o investimento que o
projeto proposto precisa apresentar para, conforme as etapas de orçamento de capital, poder ser
revisado e analisado pelo departamento financeiro antes da tomada de decisão por sua
aprovação. Para compensar os riscos inerentes a um investimento produtivo, a TMA apresenta
valor superior à taxa de investimento livre de risco - tipicamente, a “taxa básica de juros da
economia” aplicada a títulos da dívida pública, conhecida no Brasil como taxa Selic12.
Uma taxa que pode servir à definição da TMA é o Custo Médio Ponderado do Capital
(CMPC) (SAMANEZ, 2009, p.188) que calcula o custo das fontes de capital que financiam um

12

O website do Banco Central do Brasil traz as seguintes informações sobre a definição da taxa Selic:
“O Comitê de Política Monetária (Copom) é o órgão do Banco Central, formado pelo seu Presidente
e diretores, que define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a Selic. [...]
A reunião do Copom segue um processo que procura embasar da melhor forma possível a sua decisão.
Os membros do Copom assistem a apresentações técnicas do corpo funcional do BC, que tratam da
evolução e perspectivas das economias brasileira e mundial, das condições de liquidez e do
comportamento dos mercados. Assim, o Comitê utiliza um amplo conjunto de informações para
embasar sua decisão. Depois, a reunião é reservada para a discussão da decisão entre os membros. A
decisão é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos a ele
associados. Todos os membros do Copom presentes na reunião votam e seus votos são divulgados.
As decisões do Copom são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA situe-se em linha
com a meta definida pelo CMN [Conselho Monetário Nacional]. [...]
Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central atua diariamente por meio de operações de mercado
aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa de juros próxima ao
valor definido na reunião.
A taxa de juros Selic é a referência para os demais juros da economia. Trata-se da taxa média cobrada
em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/copom. Acesso em: 07 ago. 2019.
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projeto produtivo, de forma ponderada. Casarotto Filho e Kopittke (2019) assim apresentam as
fontes de recursos de uma empresa:
Para uma empresa efetivar um investimento, seja para Ativo Fixo (exemplo,
um equipamento), ou Capital de Giro (exemplo: formação de estoque), ela
pode recorrer basicamente a três fontes.
– Reinversão de Lucros
– Aporte de Capital
– Financiamento
As duas primeiras fontes são consideradas como próprias da empresa e
dependem da existência de lucros acumulados, no primeiro caso, ou de
disponibilidade de recursos por parte dos acionistas, no segundo caso.
A terceira fonte, e a mais frequente, é o financiamento e, através dela, a
empresa busca recursos externamente.
Mas é usual a recorrência simultânea às três fontes, haja vista que as
instituições bancárias, em geral, exigem uma contrapartida de recursos
próprios associada ao financiamento, que pode ser obtida por meio de um
lançamento público ou fechado de ações. Algumas instituições operam
modalidades de financiamento ao acionista para que ele próprio aporte capital.
É uma forma de evitar um excessivo endividamento por parte da empresa, o
que poderia representar um risco para o banco. (CASAROTTO FILHO;
KOPITTKE, 2019, p. 256).

Já sobre os riscos que podem determinar a viabilidade econômica de um projeto, coloca
Ferreira (2005, p. 135-136, grifos nossos):
Os riscos de um determinado projeto poderão ser avaliados sob dois enfoques
diferentes: a análise de cenário e a análise de sensibilidade.
A análise de sensibilidade é um enfoque comportamental muito associado a
valores possíveis para uma determinada variável, como, por exemplo, a
estimativa das entradas de caixa, cuja previsão causa impacto direto no retorno
da empresa, medido pelo VPL.
A análise de cenário é um enfoque semelhante à análise de sensibilidade,
porém de escopo mais amplo. Exemplo: em seu orçamento, a empresa
considerará diferentes variáveis econômicas, como: alta ou baixa inflação,
recessão, aumento ou diminuição de taxas de juros e flutuação da paridade
cambial. Na verdade, a análise de risco requer da administração de uma
empresa um cuidado muito grande no estabelecimento das premissas que
mostrarão todas as projeções.

Para a etapa de seleção dos projetos produtivos a serem implantados por uma
organização, não havendo restrição de capital disponível para investimento, devem ser
selecionadas todos aqueles com VPL positivo. Caso haja restrição de capital para financiar os
projetos, conforme Samanez (2007, p. 206), no caso de projetos independentes (nenhum
depende da realização ou da exclusão de outro), é preciso usar um critério complementar ao
VPL que leve em conta o valor do investimento necessário. Samanez indica, para essa situação,
o uso do índice de rentabilidade para o ranqueamento dos projetos que oferecem maior retorno
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sobre cada unidade monetária investida13. O índice de rentabilidade pode ser calculado
dividindo-se o VPL pelo capital investido ou dividindo-se o valor presente dos fluxos de caixa
líquidos (sem que se subtraia o investimento inicial) pelo valor do investimento.
O que Gitman (2017, p. 398) aponta como “as três técnicas mais populares de orçamento
de capital” são, junto do VPL, o período de payback e a Taxa Interna de Retorno (TIR). Sobre
o período de payback, Gitman (2017, p. 399) traz que:
Empresas de pequeno e médio porte costumam usar a abordagem do período
de payback para avaliar propostas de investimento. O período de payback é
o tempo necessário para que a empresa recupere seu investimento inicial em
um projeto, calculado a partir das entradas de caixa. [...] costuma ser visto
como uma técnica pouco sofisticada de orçamento de capital por não
considerar explicitamente o valor do dinheiro no tempo.
[...]
A duração do período de máximo aceitável de recuperação do investimento é
determinada pela administração. Esse período é fixado subjetivamente, e tem
como base uma série de fatores, incluindo o tipo de projeto (expansão,
substituição ou renovação, entre outros), o ciclo de vida do produto, a
percepção do risco do projeto e a relação percebida entre o período de payback
e o valor da ação. Trata-se simplesmente de um número que a administração
acredita, em média, que resultará em decisões de investimento criadoras de
valor. (GITMAN, 2017, p. 399, grifos do autor).

Já a TIR,
é a taxa de desconto que iguala o VPL de uma oportunidade de investimento
a $ 0 (isso porque o valor presente das entradas de caixa é igual ao
investimento inicial). É a taxa de retorno que a empresa obterá se investir no
projeto e receber as entradas de caixa previstas. (GITMAN, 2017, p. 407).
Um projeto de investimento terá indicação de viabilidade [...] se sua TIR for
igual ou maior que a taxa de retorno exigida para o capital investido, ou seja,
a TMA. Assim, quanto maior a TIR, maior a atratividade do projeto (ABREU
FILHO; CURY, 2018, e-book, cap. 4).

Calculados a partir dos fluxos de caixa dos investimentos produtivos em análise por uma
empresa, esse conjunto de indicadores serve à avaliação da viabilidade econômica e seleção
dos projetos mais rentáveis ou atrativos. A ideia é que possam ser calculados também segundo
as análises de cenários e sensibilidade que reflitam as incertezas e riscos de cada projeto
modelado. Pelo escopo do Roteiro, a proposta é o envolvimento de alunos do EMI em

13

“Essa regra é válida somente para projetos independentes, pois a existência de relações entre eles
imporá restrições adicionais às restrições de capital, que requerem ser analisadas em um contexto de
carteiras e de programação matemática” (SAMANEZ, 2007, p. 206).
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atividades relacionadas às três primeiras etapas do orçamento de capital apontadas por Gitman
(elaboração de propostas; revisão e análise; tomada de decisão).
Da complexidade e diversidade de conceitos e variáveis apresentados sucintamente
nesta seção, emerge o desafio da transposição didática de uma seleção desses conteúdos para o
perfil de uma turma específica de alunos. O devido planejamento didático é que poderá
propiciar condições para que os alunos mobilizem conhecimentos da matemática financeira e
da informática a partir dos quais se poderá trabalhar com conceitos mais complexos da
formação profissional. Assim, o Roteiro desenvolvido procura auxiliar os docentes de Gestão
para transporem didaticamente conhecimentos geralmente trabalhados apenas em cursos
específicos do Ensino Superior, mas que são assumidos aqui como fundamentais à formação
politécnica e omnilateral dos estudantes do EMI.14

14

Algumas indicações para material complementar sobre Avaliação econômica de projetos de
investimento produtivo: Pindyck e Rubinfeld (2013; parte 5, “Decisões de Investimento de Longo
Prazo”); Rebelatto (2004; cap. 5 “Análise de Investimentos”; estudo de caso “Análise de viabilidade
econômica de um projeto de investimento”, Anexo D); Ferreira (2005, cap. 9); Samanez (2007);
Samanez (2009; cap. 2 “métodos e critérios de decisão na análise e avaliação de investimentos de
capital”, inclui ranqueamento de projetos; cap. 3 “renda econômica e fluxo de caixa na análise e
avaliação das decisões econômicas e financeiras”, inclui diferenciação entre critério econômico
versus financeiro; cap. 7 “análise e comportamento dos projetos de investimentos de capital frente à
aleatoriedade e à incerteza”, sobre análise de sensibilidade e de cenários; cap. 8 “determinação do
retorno e do risco”).
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EXPERIMENTAÇÃO

Marise Ramos (2017, p.35-36) descreve o tempo curricular de Experimentação como
o enfrentamento, pelo estudante, de questões práticas, mediante as quais ele
se sente desafiado a valer-se do conhecimento apreendido [na Instrumentação]
e, então, a consolidá-los e/ou a identificar insuficiência e limites dos
conhecimentos apreendidos

Assim, numa proposta de trabalho com os alunos organizados em grupos, o
planejamento da Experimentação poderá envolver definições como: exemplo(s) genérico(s)
introdutório(s); fonte dos projetos reais para modelagem; se os grupos trabalharão com um
mesmo projeto ou se cada grupo trabalhará com um caso distinto dos demais; os indicadores a
serem trabalhados com os alunos; se serão trabalhadas as análises de cenário e sensibilidade.
Como apoio para se planejar a Experimentação da avaliação econômica de projetos de
investimento produtivo, o APÊNDICE C traz referencial sobre “A matemática financeira no
currículo oficial do Ensino Médio e metodologias privilegiadas para sua aprendizagem e
aplicação”.
Os exemplos genéricos de livros didáticos de administração financeira, engenharia
econômica, microeconomia etc., como as Referências da fundamentação teórica sobre a
avaliação econômica de investimentos produtivos15, podem ser modelados para aplicação
inicial em planilha eletrônica dos conceitos, técnicas e indicadores apresentados na
Instrumentalização. No APÊNDICE D está registrado um possível exemplo genérico de
Bordeaux-Rego et al. (2013).
Recomenda-se que os alunos estejam reunidos em grupos para facilitar as trocas de
entendimentos sobre os novos conteúdos e para evitar que os alunos com menor familiaridade
com o manejo de planilhas percam a progressão das atividades. Portanto, uma precaução que
pode ser tomada é procurar garantir que em todos os grupos tenha ao menos um membro com
alguma facilidade para uso de planilhas eletrônicas. Nesse mesmo sentido, antes de serem
iniciados os encontros de Experimentação da avaliação econômica de projetos produtivos, é
recomendado que o professor indique materiais com orientações sobre o uso de funções básicas
das planilhas eletrônicas e material de revisão sobre matemática financeira. Caso haja a
possibilidade, um trabalho conjunto com a disciplina de Informática Básica seria outra forma
15

Um exemplo bastante completo já em planilha eletrônica é o material suplementar de Casarotto Filho
e Kopittke (2019), disponível em: https://www.grupogen.com.br/e-book-analise-de-investimentosmanual-para-solucao-de-problemas-e-tomadas-de-decisao, acesso em 26 dez. 2019.
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de evitar que a dificuldade de uso da planilha eletrônica impeça uma adequada compreensão
dos conteúdos trabalhados na avaliação econômica de projetos produtivos, o que se aplica
também em um possível trabalho integrado com o professor de Matemática quanto a tópicos
relativos à matemática financeira.
Para a Experimentação com projetos reais, idealmente, os alunos podem ser desafiados a
modelarem o fluxo de caixa de um investimento produtivo a partir de dados coletados junto a
empresas com operações na localidade ou região da unidade escolar - por exemplo, empresas
com convênios de estágio ou de pesquisa com a instituição. A grande barreira, nesse caso, é a
necessidade de resguardar dados internos de uma organização na dinâmica da competição
empresarial. Apenas se ressalta aqui a perspectiva de privilegiar a modelagem da avaliação
econômica de projetos de investimento que reflitam o contexto produtivo vivenciado
cotidianamente pelos estudantes, afinal
O aprendizado que tem seu ponto de partida no universo vivencial comum
entre os alunos e os professores, que investiga ativamente o meio natural ou
social real, ou que faz uso do conhecimento prático de especialistas e outros
profissionais, desenvolve com vantagem o aprendizado significativo, criando
condições para um diálogo efetivo, de caráter interdisciplinar, em oposição ao
discurso abstrato do saber, prerrogativa do professor. Além disso, aproxima a
escola do mundo real, entrando em contato com a realidade natural, social,
cultural e produtiva, em visitas de campo, entrevistas, visitas industriais,
excursões ambientais. Tal sistema de aprendizado também atribui sentido
imediato ao conhecimento, fundamentando sua subseqüente ampliação de
caráter abstrato. (BRASIL, 2000b, p. 52).

Para superação da necessidade de proteção dos dados financeiros de uma empresa, uma
possibilidade é a elaboração de projetos hipotéticos, mas que reflitam as condições econômicas
e produtivas locais. Isso, de preferência, a partir de visitas a empresas, entrevistas ou consultas
a profissionais da área de formação do curso. Pode ser elaborado um formulário que guie a
coleta dos dados pelos alunos para a definição das variáveis e valores a comporem o fluxo de
caixa do projeto. Também podem registrar textualmente como a empresa determina a TMA ou
o custo do capital dos projetos, as incertezas e riscos que devem ser levados em conta, assim
como possíveis cenários econômicos, de mercado e tecnológicos ao longo dos anos do projeto.
Alternativamente, podem ser buscados casos de projetos produtivos com dados
divulgados em trabalhos acadêmicos ou técnicos na internet e em outras fontes (ex. bibliotecas).
A busca pode ser feita a partir da combinação de termos como “avaliação econômica”, “análise
de viabilidade”, “viabilidade econômica”, “fluxo de caixa”, “projeto”, “investimento” e termo
que identifique a área de formação do curso. Dos casos encontrados, deve ser avaliada a
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completude dos dados para a modelagem adequada do fluxo de caixa pelos estudantes. Também
há a possibilidade de se assumir valores para variáveis que não tenham sido claramente
informadas, possibilitando que projetos de maior interesse formativo possam ser trabalhados
com os alunos. O APÊNDICE E traz um exemplo de projeto produtivo avaliado em trabalho
acadêmico e uma possível modelagem do fluxo de caixa desse caso consta no APÊNDICE F.
Análises de riscos, cenários e sensibilidade dos projetos podem proporcionar a
experimentação de modelagens diversas. Por exemplo, caracterizar os cenários esperado,
pessimista e otimista a determinar os valores dos elementos que compõem os fluxos de caixa
dos projetos. Na caracterização de cada cenário, podem ser assumidas variações em
componentes específicos do fluxo de caixa (ex. previsão de receitas, custos de insumos) a partir
do risco de mudanças em variáveis como cronograma de implantação, valor do câmbio etc.
Então, podem ser calculados os índices a basearem a avaliação econômica dos projetos em cada
cenário modelado. A questão de quais incertezas considerar na avaliação de um projeto
produtivo pode dar margem à discussão sobre o que se refere aos âmbitos macroeconômico
(conjunto da economia nacional e internacional) e microeconômico (mercado de atuação e
variáveis internas da empresa) e do que é próprio do projeto (tecnologia, cronograma etc.).
As dimensões selecionadas no planejamento didático podem servir para situar cada
projeto no conjunto das relações sociais a partir de tópicos como:
1. Da dimensão econômico-produtiva – como o projeto é financiado (recursos
próprios e de terceiros); tecnologias envolvidas; quais as alternativas ao projeto
do ponto de vista da empresa e dos sócios (o custo econômico do projeto) e como
se refletem em sua análise de viabilidade; realidade mercadológica em que se
insere; como variações cambiais podem impactar os resultados do projeto;
2. Da dimensão técnico-organizacional – o processo de seleção dos projetos
(orçamento de capital da organização); quais indicadores e critérios são
utilizados; os riscos aos resultados do projeto; as técnicas de análise de risco e
sensibilidade; porte da empresa;
3. Da dimensão sócio-histórico-cultural – qual o impacto social do projeto; perfil
dos consumidores a serem atendidos; os impostos pagos pelo projeto (e eventuais
isenções fiscais de que se vale); marcos regulatórios que devem ser atendidos;
4. Da dimensão físico-ambiental – riscos ambientais que podem impactar o projeto;
como a empresa lida com os impactos ambientais do projeto; recursos naturais
utilizados na implantação e operação;
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5. Da dimensão laboral – natureza dos contratos profissionais na fase de
implantação e de operação do investimento; aumento ou diminuição de quais
tipo de oportunidades profissionais.

São questões que podem ser propostas para uma reflexão individual, em grupo e com
toda a turma, inserindo os projetos produtivos de referência no conjunto das relações sociais e
que, como atividade central do momento de Experimentação, são modelados em fluxos de caixa
para a avaliação de sua viabilidade econômica.
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ORIENTAÇÃO

É o "o acompanhamento, pelos professores, dos enfrentamentos dos estudantes, visando
organizar aprendizados e/ou colocar novas questões" (RAMOS, 2017, p. 37). Para Gasparin:
Vivenciando os procedimentos utilizados pelo professor, os alunos, por sua
vez, no processo mental de comparar seus conceitos com os científicos
apresentados pelo professor, realizam análises, comparações, leituras,
pesquisas, interpretações, elaborações e uso intelectual em aula do novo
conceito. Neste processo, de ações coletivas e individuais, sob a orientação do
professor, os alunos vão aos poucos, refazendo suas concepções dos conceitos
cotidianos e apropriando-se dos novos conceitos científicos. [...]
No transcorrer de sua vida, os alunos podem e devem apropriar-se dos
conceitos científicos sem o auxílio do professor. A ação do professor deve
propiciar a autonomia de aprendizagem por parte do aluno. Antes, porém, a
aquisição desses conceitos passa necessariamente pela mediação pedagógica
do professor. (GASPARIN, 2012, p. 118).
O trabalho do professor como mediador consiste em dinamizar, através das
ações previstas e dos recursos selecionados, os processos mentais dos alunos
para que se apropriem dos conteúdos científicos em suas diversas dimensões,
buscando alcançar os objetivos propostos. (GASPARIN, 2012, p. 122).

No tempo de Orientação o docente dependerá muito de sua percepção sobre o nível de
entendimento que os alunos já alcançaram sobre os conceitos da avaliação econômica de
projetos produtivos e a inserção do conteúdo na totalidade das relações sociais. Para isso, numa
dinâmica de organização da sala em grupos, cada qual modelando em planilha o fluxo de caixa
de um projeto produtivo, cabe ao docente circular pela sala observando o trabalho em
andamento de cada grupo, identificando aqueles que podem necessitar de uma orientação mais
imediata, assim como ir checando com cada grupo os avanços obtidos e eventuais questões
ainda em aberto. Uma mesma questão que esteja surgindo em diferentes grupos pode ser
discutida com toda a turma.
O docente também poderá identificar alunos com maiores dificuldade para apreensão
dos conceitos em construção e procurar orientá-los mais individualmente de forma a
acompanhar devidamente a atividade. De outro lado, recomenda-se que o professor também se
atente ao interesse por maior aprofundamento do tema por parte de um aluno ou grupo, podendo
propor modelagens mais avançadas, assim como avançar em discussões mais complexas,
indicar materiais ou tópicos adicionais a serem consultados ou pesquisados, afinal:
Fundamentalmente, o compromisso do educador é ajudar a que os educandos
aprendam a pensar, a refletir, adquiram estruturas mentais e aprendam os
conceitos básicos daquela área de conhecimento, até porque, como sabemos,
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os conhecimentos se desenvolvem cada dia, sendo impossível a apreensão de
todo saber na escola, o que reforça a perspectiva de capacitação em estruturas
de pensamento que permitirá a aprendizagem autônoma, a pesquisa.
(VASCONCELLOS, 2014, p. 135).

Assim, atividades típicas de orientação no ensino-aprendizagem da avaliação
econômica de projetos de investimentos produtivos seriam:
•

Acompanhar a realização da atividade pelos grupos, tirando dúvidas e
incentivando a reflexão sobre a modelagem dos fluxos de caixa e o cálculo dos
indicadores de resultados;

•

Direcionar uma reflexão mais autônoma do grupo no sentido de exercitarem o
pensamento crítico na análise de riscos do projeto, as incertezas que podem
impactar positiva ou negativamente uma ou mais variáveis do fluxo de caixa e,
consequentemente, os resultados estimados em diferentes cenários modelados;

•

Exercitar com os alunos a inserção de cada projeto no conjunto das relações
sociais a partir das dimensões selecionadas para a Unidade de Conteúdo.

Como referência ao processo de orientação a um grupo ou aluno, vale registrar o que
Freire (2014, p. 53-54) lista como “características da consciência crítica” que se busca
promover com os alunos no conjunto das atividades propostas na Unidade de Conteúdo:
1. Anseio de profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz com as
aparências. Pode-se reconhecer desprovida de meios para a análise do
problema.
2. Reconhece que a realidade é mutável.
3. Substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos de
causalidade.
4. Procura verificar ou testar as descobertas. Está sempre disposta às
revisões.
5. Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de preconceitos.
Não somente na captação, mas também na análise e na resposta.
6. Repele posições quietistas. É intensamente inquieta. Torna-se mais
crítica quanto mais reconhece em sua quietude a inquietude, e vice-versa. Sabe
que é na medida que é e não pelo que parece. O essencial para parecer algo é
ser algo; é a base da autenticidade.
7. Repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e aceita a
delegação das mesmas.
8. É indagadora, investiga, força, choca.
9. Ama o diálogo, nutre-se dele.
10. Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por ser
o novo, mas aceita-os na medida em que são válidos.
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O professor, em relação pedagógica com os alunos no processo discente de
conscientização crítica, deve considerar a lógica de superação, e não de ruptura, da ingenuidade
pela criticidade (FREIRE, 2011). É o processo de criticização da curiosidade discente, que de
ingênua se torna epistemológica:
Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber
do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximandose de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se
torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade mas não de essência.
[...]
Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá
automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativa-progressista
é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil.
Curiosidade com que podemos nos defender de “irracionalismos” decorrentes
do ou produzidos por certo excesso de “racionalidade” de nosso tempo
altamente tecnologizado. E não vai nesta consideração nenhuma arrancada
falsamente humanista de negação da tecnologia e da ciência. Pelo contrário, é
consideração de quem, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas, de outro,
não a diaboliza. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma criticamente
curiosa. (FREIRE, 2011, p. 33-34).

Essa menção à tecnologia pode ser explorada em reflexão com os alunos sobre o
desenvolvimento tecnológico como motor de mudanças no processo produtivo e, portanto, com
impactos na dimensão laboral, diferenciados segundo as classes sociais. O APÊNDICE A traz
a indicação de algumas “Matérias e artigos de opinião sobre Uberização / Gig Economy”.
Afinal, como a maior concentração de investimentos em tecnologia tem impactado a dimensão
laboral dos projetos produtivos?
Em termos mais práticos em relação ao uso de planilhas eletrônicas para a modelagem
dos projetos e possíveis análises de cenários e sensibilidade, as seguintes referências podem
servir ao preparo das aulas a serem realizadas no laboratório de informática: Samanez (2007;
Apêndice A “Matemática financeira com Excel”); e, Vannucci (2017, cap. 5). Considere-se
aqui o uso de planilha eletrônica aberta, que não depende da compra de licença para seu uso, e
online, que facilita a cooperação fora de sala de aula entre os membros de um grupo de alunos
e o compartilhamento do material com o docente. O Planilhas Google é um exemplo de
ferramenta aberta de planilha online.
O APÊNDICE C traz referências do currículo oficial sobre a matemática financeira no
Ensino Médio e apresenta metodologias privilegiadas para seu ensino-aprendizagem e
aplicação. Um material de referência a guiar o planejamento do uso da matemática financeira
para fins de avaliação de projetos produtivos com alunos do EMI e que também servem às
intervenções de Orientação junto a um aluno, grupo ou toda a turma.
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SISTEMATIZAÇÃO
É a “síntese/revisão de questões, de conteúdos e de relações” (RAMOS, 2017, p. 37)
que se propõe ser feita a partir da apresentação dos projetos modelados por cada grupo. O
docente pode solicitar para que as modelagens lhe sejam compartilhadas com antecedência a
fim de organizar uma sequência de apresentações de maior proveito para as discussões de
“síntese/revisão” com os alunos. O Quadro 5 registra algumas possibilidades para aproveitar a
apresentação dos projetos pelos grupos visando atender à sistematização conceitual da
avaliação econômica de investimentos produtivos com a turma.
Quadro 5 – Possibilidades para as apresentações dos projetos pelos grupos, conforme a circunstância
da modelagem
Um mesmo projeto modelado por mais de um
ou por todos os grupos

Um projeto diferente por grupo

Se for previsto que os grupos realizem as mesmas Cada grupo faz uma apresentação do projeto
atividades, explorar em plenária:
modelado expondo:
• As diferenças das modelagens (estrutura do
• Os aspectos mais relevantes das dimensões
fluxo de caixa; formas de cálculo);
selecionadas para a Unidade de Conteúdo;
• Discussão de eventuais diferenças de
• A elaboração e as características da
resultados.
modelagem;
• Os resultados dos indicadores calculados;
Ou, se pode diferenciar entre os grupos:
• As condições em que o projeto é viável
economicamente segundo técnicas de
• Indicadores de resultados a serem
análise de risco aplicadas (cenários e
calculados;
sensibilidade).
• Técnicas de análise de risco (cenários e
sensibilidade) a serem aplicadas;
• Dimensões da Unidade de Conteúdo – cada
grupo expõe os aspectos mais relacionados
com o projeto de uma das dimensões.
Fonte: Elaboração nossa.

Conforme a percepção e as condições que se tenha das possibilidades de trabalho com
a turma, os grupos devem ser orientados a apresentar a modelagem do fluxo de caixa
contextualizando o projeto no sistema econômico mais amplo, o mercado em que está inserido,
seu custo de oportunidade, a tecnologia envolvida, a depreciação de máquinas e equipamentos,
técnicas de análise de risco adotadas, resultados obtidos e as conclusões sobre a viabilidade
econômica do projeto. Interessa que exponham também os procedimentos e funções que
adotaram na planilha eletrônica; e, o quanto possível, se valham de gráficos para a
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apresentação16. Afinal, o projeto é viável sob quais condições? O grupo avalia como um projeto
no qual a organização deva investir?
Está se considerando neste Roteiro que a Sistematização envolve uma primeira parte da
Catarse, a “expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se
ascendeu” (SAVIANI, 2008, p. 57), a ser completada no último tempo curricular proposto por
Ramos (2017), o tempo de Consolidação. Assim, a partir da apresentação dos projetos como
primeira expressão sistematizada da compreensão dos alunos sobre a avaliação econômica de
projetos produtivos, o professor deve identificar o nível de síntese sobre o conteúdo a que os
alunos ascenderam e empenhar uma revisão da Unidade de Conteúdo.

16

Destacadamente, com as técnicas de análise de risco pode explorar visualmente, em gráficos ou
formatação condicional das células de uma planilha eletrônica, a relação entre as mudanças de uma
ou mais variáveis e os impactos nos indicadores de resultado do projeto. As tarefas de apresentação
visual podem ser previstas como proposta adicional para os grupos que avançarem mais com a
modelagem.
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CONSOLIDAÇÃO
É o tempo curricular das “avaliações com finalidades formativas” (RAMOS, 2012, p.
36), englobando também, conforme o Quadro 1 (à página 14), a “prática social final dos
conteúdos” relativa à “nova proposta de ação a partir do conteúdo aprendido” (GASPARIN,
2012, p. 139). A proposta deste Roteiro é que a Consolidação seja realizada pela aplicação de
um questionário individual17, a partir do qual, respondido pelos educandos, se planeje um
diálogo com toda a turma para fechamento da Unidade sobre a avaliação econômica de
investimentos produtivos. Nesse sentido, o diálogo de fechamento da Unidade tem os
propósitos de:

I.

Encaminhar as lacunas de compreensão sobre o conteúdo da Unidade
indicadas pelas respostas dos alunos ao questionário; e,

II.

Identificar com os alunos o que o conhecimento adquirido traz de novas ações
para sua vida profissional, cidadã e pessoal.

Sobre a avaliação nesta fase da Unidade de Conteúdo, Gasparin traz que:
Qualquer que seja a modalidade escolhida de avaliação, sempre deve
possibilitar ao aluno que reelabore e expresse o conteúdo aprendido,
enfatizando todas as dimensões que foram explicitadas na Problematização e
trabalhadas na Instrumentalização, passando de uma visão naturalizada a uma
visão histórica, de conjunto, dos conteúdos em sua função social. Isto significa
que não basta ter aprendido um conteúdo para uma prova, mas um conteúdo
em função de uma necessidade social, de uma transformação social.
A avaliação é a manifestação de quanto o aluno se aproximou das soluções,
ainda que teóricas, dos problemas e das questões levantadas e estudadas.
(GASPARIN, 2012, p. 133).

Um questionário individual com fins de uma avaliação formativa deverá servir, então, à
identificação dos tópicos a serem retomados e/ou enfatizados na discussão de fechamento da
Unidade de Conteúdo. Os alunos poderão expressar sua compreensão sobre os conteúdos
trabalhados a partir de questões relativas às dimensões selecionadas para o ensinoaprendizagem da avaliação econômicas de investimentos produtivos com a turma. São
exemplos de questões que podem integrar o questionário individual da Consolidação:

17

Questionário individual como finalização da fase de catarse da PHC (iniciada com as apresentações
no tempo de Sistematização).
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Dimensão econômico-produtiva
▪

O que são os investimentos produtivos?

Dimensão sócio-histórico-cultural
▪

Como tem evoluído a disponibilidade de recursos para o investimento
produtivo em nível global e no Brasil?

Dimensão físico-ambiental
▪

Por que a flexibilização de regras ambientais pode acabar levando ao
aumento do investimento empresarial em um país? De que forma entende
que essa flexibilização acaba por ser insustentável no longo prazo?

Dimensão laboral
▪

Como as aulas que trataram da avaliação econômica de projetos produtivos
contribuíram para seu entendimento sobre a relação entre o investimento
produtivo e o mundo do trabalho?

Dimensão técnico-organizacional
▪

Como se pode calcular o valor econômico de um projeto de investimento
produtivo? Quais variáveis devem ser consideradas neste cálculo?

▪

Quais índices podem servir de referência para a seleção de projetos
produtivos de uma organização? Descreva-os sucintamente.

▪

Um investimento produtivo, em geral, apresenta riscos de diversas naturezas
para valorização do capital investido no projeto. Como esses riscos podem
ser considerados na modelagem matemática que subsidia a avaliação
econômica de um projeto?

Pode ser interessante também indagar os alunos sobre: eventuais dúvidas sobre o
conteúdo; o que foi mais difícil de realizar durante as atividades de modelagem; o que
consideram ter aprendido de mais relevante sobre avaliação econômica de projetos produtivos;
e, de que forma as aulas contribuíram para sua formação profissional.
A partir das respostas dos alunos o professor poderá identificar o que do conteúdo
trabalhado na Unidade está bem consolidado, aquilo sobre o que os alunos se expressaram com
imprecisão, equívoco ou dúvida e o que se mostrou ausente. Dentro da lógica formativa do
questionário aplicado, as lacunas de entendimento discente identificadas deverão ser
encaminhadas no diálogo de fechamento da Unidade com a turma.
Por último, seja pelo questionário avaliação individual ou já no diálogo de fechamento
da Unidade, pode ser requerido aos alunos para manifestarem o que a aprendizagem com o
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conjunto das aulas da Unidade propiciou nos âmbitos de: visão de mundo; planos ou intenções;
e, atitudes e ações. Essa é uma forma de o docente avaliar o quanto a Unidade de Conteúdo
possibilitou de crescimento profissional e de conscientização da realidade socioeconômica em
que o aluno se insere e/ou planeja se inserir. Assim, o educador pode ter uma melhor noção do
quanto os conteúdos trabalhados foram devidamente relacionados com o mundo do trabalho e
a sociedade em geral, enfim, qual a prática social final dos conteúdos trabalhados ao nível
intelectual, formativo, atitudinal etc. promovido pelas aulas.
O conjunto das manifestações discentes sobre a prática social final indicará para o
docente quais aspectos poderão destacar o poder do conhecimento adquirido nos âmbitos
profissional, cidadão e pessoal da vida dos educandos. No diálogo de fechamento da Unidade,
cada aluno poderá se dar conta de outras possibilidades de utilização dos conhecimentos
construídos em atividades laborais, intelectuais e pessoais que empoderam sua compreensão
crítica e sua atuação competente no mundo:
É o momento em que professor e aluno, havendo se aproximado na
compreensão do novo conteúdo, dos novos conceitos, mantêm um diálogo.
Juntos definirão as estratégias de como podem usar de modo mais
significativo os conceitos novos no contexto de operações sociais práticas, não
dirigidas para o imediato reconhecimento teórico dos traços essenciais do
conceito, mas de seu novo uso.
Isso significa que, na nova forma de agir, o educando tem a intenção, a
predisposição, o desejo de pôr em prática os novos conceitos aprendidos.
(GASPARIN, 2012, p. 143).

Neste momento, o docente deverá ter desenvolvido um refinamento de como explorar
com a turma as relações entre as variáveis de um projeto produtivo e como elas estão inseridas
no sistema socioeconômico mais amplo. Assim, a reflexão dialogada de encerramento poderá
favorecer o reconhecimento pelos alunos de sua nova compreensão, de natureza sintética, sobre
a avaliação econômica do investimento produtivo que os qualificam, empoderam, em sua
formação e atuação profissional, engajamento social e decisões pessoais. O Roteiro indica,
portanto, que o ensino-aprendizagem da avaliação econômica de projetos produtivos pode ser
finalizado em uma perspectiva voltada ao potencial colaborativo de cada educando para a
construção de uma realidade mais produtiva e solidária, humana, valendo-se de conhecimentos
da Gestão, Economia, Matemática e Informática, em integração curricular com as demais
disciplinas do EMI.
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APÊNDICE A – Exemplos de conteúdos para a Problematização

Filmes / documentários sobre a crise financeira de 2007/2008 e o poder das instituições
financeiras
Sobre as origens da crise financeira de 2007/2008
• Lista comentada de filmes em “A Crise Vista no Cinema”
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/12/22/a-crise-vista-no-cinema

• “A Grande Aposta” (The Big Short; EUA, 2015)
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2016/02/05/a-jogada-do-seculo-a-grande-aposta/

Sobre o poder do sistema monetário
• “97% Possuído” (97% Owned; Reino Unido, 2012)
https://www.youtube.com/watch?v=XcGh1Dex4Yo&list=PL84E8F1D268DA964E

Retratando disputa pelo controle acionário de um grande grupo financeiro
• “O Capital” (Le Capital; França, 2012)
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Arte/Em-O-Capital-2012-adaptacao-de-novelafrancesa-Costa-Gavras-acerta-mais-uma-vez/39/29422

Matérias e artigos de opinião sobre Uberização / Gig Economy
• “O lado sombrio do trabalho para aplicativos – e como é pior para mulheres” (Exame,
24/jun/19)
https://exame.abril.com.br/carreira/o-lado-sombrio-do-trabalho-para-aplicativos-e-como-epior-para-mulheres/

• “Resistir à uberização do mundo” (Le Monde Diplomatique Brasil, 04/nov/2015)
https://diplomatique.org.br/resistir-a-uberizacao-do-mundo/

• “Como ter mais garantias para os profissionais da ‘gig economy’” (Valor Econômico,
30/dez/2019)
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/12/30/como-ter-mais-garantias-para-osprofissionais-da-gig-economy.ghtml

• “A uberização das relações de trabalho” (CartaCapital, 09/ago/2019)
https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho/
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APÊNDICE B – Fontes de dados e indicadores econômicos

NACIONAIS
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
• ipeadata
http://www.ipeadata.gov.br
o Dicionário de conceitos
http://www.ipeadata.gov.br/iframe_dicionario.aspx
• Carta de Conjuntura
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/
o Série de Estatísticas Conjunturais
http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/series-estatisticasconjunturais-2/
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
• Contas Nacionais
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais.html
• Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA)
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/cna/tabelas
• Séries históricas e estatísticas
https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/
• Cidades@
https://cidades.ibge.gov.br/
• Estatísticas do Século XX
https://seculoxx.ibge.gov.br/
Banco Central
• Estatísticas
https://www.bcb.gov.br/estatisticas
Tesouro Nacional
• Séries Temporais
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/series-temporais-do-tesouronacional

PAULISTAS
Desenvolve SP
• Mapa da Economia Paulista
https://www.desenvolvesp.com.br/mapadaeconomiapaulista/
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APÊNDICE C - A matemática financeira no currículo oficial do Ensino Médio e
metodologias privilegiadas para sua aprendizagem e aplicação

Conforme levantamento realizado em Lisauskas (2019), os PCNs e PCNs+ (BRASIL,
2000a, 2002) propõem um ensino interdisciplinar de conceitos da matemática financeira no
Ensino Médio, sobretudo, em conexão com a Economia:
Na perspectiva do exercício da cidadania, importa em muito o
desenvolvimento das competências envolvidas na leitura e decodificação do
“economês” [...]
a contextualização na Matemática poderá envolver conhecimentos de
Economia, como o cálculo de juros aplicados a transações financeiras.
(BRASIL, 2000a, Apresentação, p. 4).

Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018)
definiu competências específicas e habilidades para as diferentes áreas de ensino. No caso da
Matemática e suas tecnologias, há três habilidades que mencionam diretamente a matemática
financeira como possível conteúdo de ensino do Ensino Médio:
•

•

Competência específica 3 “Utilizar estratégias, conceitos, definições e
procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver
problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e
a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação
consistente”
o Habilidade “Resolver e elaborar funções exponenciais nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas
envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre
outros”
o Habilidade “Resolver e elaborar funções logarítmicas nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas
envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH,
radioatividade, Matemática Financeira, entre outros”
Competência específica 5 “Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de
diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e
recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes
tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada
vez mais formal na validação das referidas conjecturas”
o Habilidade “Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções
quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática
Financeira ou Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias
digitais”
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Numa abordagem de formação interdisciplinar, omnilateral, em linha com o que
estipulam os PCNs e PCNs+, a proposta do Roteiro está mais ligada à competência específica
3 e sua primeira habilidade transcrita acima. Uma abordagem que trabalha com a resolução de
problemas e a modelagem matemática se torna bastante adequada a um trabalho de descoberta
de como pode ser modelada a avaliação econômica de um projeto de investimento produtivo –
preferencialmente, na área de formação do aluno.
Para a BNCC, a área de Matemática no Ensino Médio:
tem a responsabilidade de aproveitar todo o potencial já constituído por esses
estudantes no Ensino Fundamental, para promover ações que ampliem o
letramento matemático iniciado na etapa anterior [Ensino Fundamental]. Isso
significa que novos conhecimentos específicos devem estimular processos
mais elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de
pensar que permitam aos estudantes formular e resolver problemas em
diversos contextos com mais autonomia e recursos matemáticos.
Para que esses propósitos se concretizem nessa área, os estudantes devem
desenvolver habilidades relativas aos processos de investigação, de
construção de modelos e de resolução de problemas. Para tanto, eles devem
mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar, comunicar, argumentar
e, com base em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e
desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados.
(BRASIL, 2018, p. 528-529, grifo do autor).

Já nos PCNs e PCNs+ a resolução de problemas aparecia como uma estratégia de ensino
indicada para um trabalho mais desafiador e integrador de conhecimentos, com maior interação,
significado e ação para os alunos, ligada a um processo de avaliação concomitante ao ensino.
Na BNCC, a resolução de problemas permanece como elemento central de um modelo de
educação matemática a ser privilegiado, passando-se a utilizar o termo
“Resolver e Elaborar Problemas” em lugar de “Resolver Problemas”. Essa
opção amplia e aprofunda o significado dado à resolução de problemas: a
elaboração pressupõe que os estudantes investiguem outros problemas que
envolvem os conceitos tratados; sua finalidade é também promover a reflexão
e o questionamento sobre o que ocorreria se algum dado fosse alterado ou se
alguma condição fosse acrescentada ou retirada” (BRASIL, 2018, p. 536).

No campo acadêmico, Allevato e Onuchic (2014) propõem uma “Metodologia de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas”
indicando a organização das atividades em dez etapas:
(1) proposição do problema, (2) leitura individual, (3) leitura em conjunto, (4)
resolução do problema, (5) observar e incentivar, (6) registro das resoluções
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na lousa, (7) plenária, (8) busca do consenso, (9) formalização do conteúdo,
(10) proposição e resolução de novos problemas (ALLEVATO; ONUCHIC,
2014, p. 45).

Por essa metodologia, um “problema gerador” pode ser proposto pelo professor ou pelos
alunos, com o intuito de “construção de um novo conteúdo, conceito, princípio ou
procedimento; ou seja, o conteúdo matemático necessário ou mais adequado para a resolução
do problema ainda não foi trabalhado em sala de aula” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p. 45).
Dá-se importância ao trabalho de reflexão individual a partir da leitura do problema por cada
aluno, de forma que possa formular uma compreensão pessoal da situação apresentada. Em
seguida, quando os grupos são formados, o problema é novamente lido e passa a ser discutido,
sendo que o professor pode tirar dúvidas para que cada grupo forme uma compreensão
adequada da situação proposta.
Na etapa de resolução do problema, os alunos passam a utilizar a escrita para registro da
linguagem matemática mobilizada, e outras representações, seja a escrita da linguagem comum
e/ou representações gráficas. O professor observa a realização da atividade e intervém no
sentido de incentivar os estudantes a se valerem de seus conhecimentos, trocarem ideias e
utilizarem técnicas já aprendidas. As resoluções obtidas são registradas em lousa por um
membro de cada do grupo, formando um “painel de soluções”, diante do qual:
O professor estimula os alunos a compartilharem suas ideias, defender pontos
de vista, comparar e discutir as diferentes soluções, isto é, avaliar suas próprias
resoluções de modo a aprimorar a apresentação (escrita) da resolução. Em
sessão plenária, ou seja, em um esforço conjunto, professor e alunos tentam
chegar a um consenso sobre o resultado correto. Esse é um momento em que
ocorre grande aperfeiçoamento da leitura e da escrita matemáticas e relevante
construção de conhecimento acerca do conteúdo.
Na penúltima etapa, a da formalização, o professor registra na lousa uma
apresentação “formal” – organizada e estruturada em linguagem matemática
– padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos construídos
através da resolução do problema, destacando diferentes técnicas operatórias
e construindo demonstrações, se for o caso. (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014,
p. 46).

Como última etapa da metodologia, o professor propõe novos problemas relacionados
ao problema gerador para os alunos resolverem, de forma a consolidarem e aprofundarem os
conhecimentos construídos através da resolução do problema inicial e que o professor continue
com o processo avaliativo. A avaliação deve ser realizada durante a atividade de resolução do
problema gerador. Assim, “o professor tem oportunidade de perceber constantemente as
condições e conhecimentos que os alunos possuem, ajudando-os durante o processo, bem como
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os próprios alunos se percebem e se ajudam, sendo eliminado o caráter sancionador das
avaliações somativas” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p. 47). É dessa forma que ao ensinar
matemática através da resolução de problemas, o papel do professor é o de “guia e mediador”
(ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p. 43) dos alunos que estão construindo conhecimento, assim
como o de “organizador e mediador” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2014, p. 49) das atividades
em sala de aula.
Com essa descrição sucinta da metodologia proposta por Allevato e Onuchic é possível
entender que a aprendizagem de matemática “através da” resolução de problemas inclui as
metodologias de aprendizagem “para a” e “sobre a” resolução de problemas. Alinhada ao que
propõem os documentos norteadores de nosso currículo oficial (PCNs, BNCC), o ensinoaprendizagem-avaliação da matemática através da resolução de problemas apresenta-se como
uma metodologia adequada para propostas de ensino que buscam a construção de novo
conhecimento matemático por meio da investigação, descoberta e processos de pensamento
sofisticados.
As propostas de ensino baseadas em modelagem matemática também apresentam
grande potencial de contribuição para aplicações do Roteiro, mas por um viés menos focado na
construção de novos conceitos matemáticos, como é o foco da metodologia proposta por
Allevato e Onuchic. Discutindo “A prática em sala de aula”, D’Ambrosio (2012, cap. 5) critica
a prática comum que não aproveita o “caráter experimental da matemática”, considerando que
- principalmente, em comparação ao ensino de ciências naturais e ambientais - o ensino da
matemática tem sido o mais resistente a inovações, no sentido de maior abertura curricular e
adoção de métodos que levem o aluno “a fazer”, como o método de projetos (D’AMBROSIO,
2012, p. 86). D’Ambrosio coloca a metodologia de modelos matemáticos como uma
“importante modalidade de projetos [...] Essa metodologia está presente no método de projetos
e nos desenvolvimentos de matemática experimental. Na verdade, é possível conduzir um curso
de matemática em qualquer nível com essa metodologia” (D’AMBROSIO, 2012, p. 87-88).
Para o Professor, “a utilização de modelos matemáticos depende de uma rotina de ações”
(D’AMBROSIO, 2012, p. 87) sintetizada no esquema da Figura 4.
O esquema parece servir como uma rotina geral de ações para análise e solução de
problemas, tendo o aporte do conhecimento acumulado em que se incluem diferentes as
linguagens convencionadas, entre elas a da matemática. Fazendo uma leitura do esquema, com
interesse na utilização dos modelos matemáticos como metodologia de ensino-aprendizagem,
teríamos algo como: a partir da percepção da realidade, uma situação/problema formulada
inicialmente em linguagem comum, passa para uma formulação em linguagem matemática, por
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meio da qual é analisada/solucionado. A análise/solução é incialmente encontrada/formulada
em linguagem matemática, para, por fim, a análise/solução passar a uma formulação em
linguagem comum. Entende-se que o destaque, no centro da figura, para em quais ações está
envolvida a linguagem convencionada básica serve para evidenciar o papel dos conhecimentos
escolares construídos ao longo da Educação Básica.
Figura 4 – Rotina de ações proposta por D’Ambrosio para a metodologia de modelos matemáticos

Fonte: D’AMBROSIO (2012, p. 87).

À esquerda do esquema, o destaque seria para o conhecimento acumulado (em livros e
outros registros) o qual é acessado a partir de uma determinada metodologia e segundo
determinado contexto, meios e processos. No presente Roteiro, o que se propõe é que os alunos
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acessem e aprofundem conhecimentos da matemática financeira por meio de uma modelagem
para estruturação e análise de projetos de investimento produtivo, de preferência em sua área
de formação. Isso com o suporte de planilhas eletrônicas como meio ou ferramenta para
realização da atividade, ao que vale registrar uma recomendação de D’Ambrosio: “Os
educadores devem adotar a teleinformática sem restrições, como o normal no momento, pois
de outra maneira se distanciarão da realidade vivida pelos alunos” (D’AMBROSIO, 2012, p.
56).
O termo “modelos matemáticos” que D’Ambrosio utiliza para identificar uma
metodologia de ensino da matemática é a que vem mais correntemente sendo chamada de
“modelagem matemática”. No artigo de Biembengut (2009) sobre os trinta primeiros anos do
uso da modelagem matemática na educação brasileira, fica claro que foi na primeira fase desses
trabalhos, entre 1976 e 1986, que o termo “modelos” era o equivalente ao que hoje se identifica
comumente como modelagem. Pode-se afirmar que o termo “modelos matemáticos” hoje é
mais utilizado para identificar os produtos de um processo de modelagem.
Junto do esquema de D’Ambrosio apresentado acima para a rotina de ações ligadas aos
modelos matemáticos, podemos considerar as fases de uma modelagem, identificadas por
Almeida, Silva e Vertuan (2012), voltada ao uso dos conhecimentos matemáticos em busca de
respostas para uma “situação-problema não essencialmente matemática” (ALMEIDA; SILVA;
VERTUAN, 2012, p.26). Portanto, uma metodologia que exige o trabalho interdisciplinar com
a matemática, como se busca na presente pesquisa. Conforme a Figura 5, os autores também
identificam as principais ações mentais dos estudantes que levam o processo de modelagem
avançar de uma fase a outra.
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Figura 5 - Fases da modelagem matemática e as ações cognitivas dos alunos

Fonte: Almeida, Silva e Vertuan (2012, p. 19)

Por esse esquema, com o processo de reflexão que leva à compreensão da situaçãoproblema, o aluno cria uma representação mental da situação, a qual é em seguida melhor
estruturada e/ou simplificada, o que permite a identificação do problema a ser modelado. Sobre
as ações mentais ligadas à fase de “matematização e resolução”, os autores afirmam que:
Compreender a situação-problema por meio da Matemática implica procurar
respostas para o problema suscitado por essa situação – respostas
fundamentadas em uma interpretação matemática para o problema. Essa
estruturação é mediada por conhecimentos e habilidades que levam à
identificação de regularidades e relações até então desconhecidas. Identificase, assim, a ação “matematização” que culmina na construção de um modelo
matemático e é fundamentada na definição e no julgamento de hipóteses que
guiam a construção do modelo. Portanto, à fase da Modelagem Matemática
caracterizada como matematização corresponde uma ação cognitiva também
caracterizada como matematização, uma vez que a transição que busca uma
linguagem matemática evidencia um problema matemático a ser resolvido; a
elaboração de um modelo matemático mediada por relações entre as
característica da situação e os conceitos, técnicas e procedimentos
matemáticos adequados para representar matematicamente essas
características, a organização de partes, a identificação de componentes.
A construção e/ou resolução de um modelo matemático com vistas a
apresentar resultados matemáticos para o problema requer o domínio de
técnicas e procedimentos matemáticos e uma coordenação adequada das
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diferentes representações associadas aos objetos matemáticos. Nessa ação
cognitiva que denominamos síntese, torna-se necessário o uso de conceitos,
técnicas, métodos e representações, a solução de problemas específicos
usando conhecimentos prévios, a visão de padrões o uso de ideias conhecidas
para criar novas ideias, e, em muitas situações, é adequado o uso de recursos
tecnológicos como software, por exemplo.
A análise de uma resposta para o problema obtida, inicialmente em termos de
resultados matemáticos por meio do modelo matemático, constitui um
processo avaliativo realizado pelos envolvidos na atividade. Nessa etapa, o
aluno se depara com a necessidade de comparação e distinção de ideias,
generalização de fatos, articulação de conhecimentos de diferentes áreas. A
ação cognitiva dos alunos nessa transição é caracterizada como interpretação
e validação uma vez que diz respeito à análise da representação matemática
associada ao problema, tanto em relação aos procedimentos matemáticos
quanto em relação à adequação da representação para a situação. (ALMEIDA;
SILVA; VERTUAN, 2012, p. 18).

Esse detalhamento das diversas ações mentais esperadas dos alunos ao longo de uma
modelagem é valioso a um processo avaliativo que se liga ao próprio processo de ensinoaprendizagem, como propõem Allevato e Onuchic (2014) para o ensino da matemática através
da resolução de problemas e que se entende como um processo de avaliação compatível com a
modelagem matemática.
Fechando o processo de modelagem proposto por Almeida, Silva e Vertuan (2012), a
comunicação da resposta encontrada para o problema exige dos alunos desenvolverem uma
argumentação convincente, no sentido da razoabilidade e consistência da solução, em termos
matemáticos e em relação à situação como um todo. Esse fechamento pela comunicação dos
resultados encontrados é adicional ao modelo proposto por D’Ambrosio e tem seu valor
sobretudo por estar ligado a projetos interdisciplinares, exigindo, no processo elaborativo da
argumentação, um uso reiterado dos conhecimentos matemáticos construídos e/ou mobilizados
e uma melhor percepção do poder de análise e resolução de problemas reais que estes
conhecimentos carregam em si.
Assim, em linha com o que indicam os documentos curriculares oficiais (PCNs e BNCC)
como “objetivos, conteúdos e métodos” (D’AMBROSIO, 2012, p. 63) de uma “estratégia para
a ação educativa” (D’AMBROSIO, 2012, p. 63) a ser privilegiada na matemática do Ensino
Médio, a resolução de problemas e a modelagem seriam abordagens metodológicas indicadas
para se aplicar a matemática financeira no ensino-aprendizagem da avaliação econômica de
projetos produtivos no EMI.
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APÊNDICE D – Exemplo genérico

De Bordeaux-Rego et al. (2013):
Um industrial tem a oportunidade de ampliar sua fábrica. O custo das novas
instalações é de R$ 2 milhões. Ele pode depreciá-las linearmente em seis anos,
restando um valor residual de 10% do investimento inicial ao final do período.
O negócio será liquidado no sexto ano e as instalações vendidas pelo valor
residual de R$ 300 mil. As vendas são projetadas em R$ 800 mil por ano. O
custo variável é de 20% das vendas. Os custos fixos anuais são de R$ 150 mil.
Determinar o fluxo de caixa operacional e o valor presente líquido do projeto,
sabendo que a alíquota de IR é de 35% e que o custo de oportunidade do
capital do industrial é de 18% ao ano. (BORDEAUX-REGO et al, 2013, cap.
2, exemplo 4).

Como pode ser verificado pela Figura 6, no caso apresentado, o VPL do investimento
nas novas instalações resulta é negativo, portanto, o parecer da avaliação econômica do projeto
deve ser pela recusa do projeto. Ainda com base nesse caso, pode se discutir e simular com a
turma em que condições esse projeto produtivo poderia receber um parecer favorável ao
investimento, o quanto um ou mais elementos do fluxo de caixa precisaria variar para que o
VPL se tornasse positivo.

Figura 6 - Possível modelagem do exemplo genérico

Fonte: Adaptado de Bordeaux-Rego et al, (2013, cap. 2, exemplo 4).
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APÊNDICE E – Exemplo de projeto produtivo avaliado em trabalho acadêmico para a
Experimentação

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO E FINANCEIRA DE UM PROCESSO
DE AUTOMAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA SALINEIRA
(adaptado de Rabelo et al., 2015)

Este estudo de caso tem por objetivo avaliar a viabilidade econômica e financeira da
automação de um processo de produção de fardos de sal, antes realizado manualmente, o qual
foi implantando em um dos setores da salina responsável pela fabricação de sal moído, em uma
indústria salineira situada no Rio Grande do Norte. Os autores do artigo levantaram os dados
referentes ao processo em estudo e às receitas e gastos incrementais oriundas da implantação
das enfardadeiras.

O caso
O objeto principal de estudo é o processo de produção de fardos de sal situado no setor
responsável pela produção de sal moído (Caiçara). O processo de formação de fardos que antes
era executado por um grupo de seis operadores diretos (quatro responsáveis pela formação de
fardos e dois responsáveis pelo loteamento de pallets), teve seu trabalho manual substituído
pela aquisição de duas enfardadeiras (Indumak enfardadeira NK 30) que, por sua vez,
necessitam apenas de um operador direto (responsável pelo loteamento) e um operador de
máquina (responsável pela regulagem e manutenção das máquinas) para a execução da
operação. A Figura 7 demonstra as etapas do processo de produção de sal moído no setor
caiçara.
Figura 7 – Etapas do processo de produção de sal moído

Fonte: Rabelo et al. (2015).

Para a automação do processo de produção de fardos foram adquiridas duas
enfardadeiras, culminando em um investimento de R$ 1.000.000,00 (R$ 500.000,00 por
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máquina). Ao analisar os dois cenários (anterior e posterior à implantação das máquinas) foram
observadas mudanças (aumento e/ou redução) em termos de receitas e gastos, são elas:
•

Aumento de receita oriunda de um aumento na capacidade produtiva de fardos
de sal (passou de 7ton/h para 12 ton/h);

•

Custo adicional com manutenção das máquinas, cujo valor médio mensal
observado foi de R$ 164,12 para cada máquina, totalizando um valor
incremental de R$ 328,24 ao setor;

•

Custo adicional com energia elétrica, cujo valor médio mensal observado foi de
R$ 285,49 para cada máquina, totalizando um valor incremental de R$ 570,98
ao setor;

•

Economia de mão de obra decorrente da eliminação de 5 operadores diretos
(cujo salário é de R$ 800,00) e aumento de custo para pagamento de um operador
de máquina (o salário é de R$ 1200,00);

•

Custo adicional com matéria-prima, cujo valor unitário é de R$70,00 a tonelada,
totalizando um valor incremental mensal de R$92.400,00.

O ganho financeiro ocorreu devido ao setor ofertar uma quantidade inferior à
demandada, portanto, houve demanda suficiente para atender o volume adicional produzido. O
setor trabalha 12/dia e apresenta 22 dias úteis por mês. A Tabela 1 apresenta a demonstração
dos ganhos financeiros incrementais com o novo cenário, e a Tabela 2 resume as mudanças (em
termos financeiros) do cenário atual.
Tabela 1 – Cálculo do ganho incremental em receita bruta mensal e anual

Fonte: Rabelo et al. (2015).
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Tabela 2 – Mudanças incrementais obtidas com o novo cenário

Fonte: Rabelo et al (2015).

Para inicializar a montagem do fluxo, é necessário tomar conhecimento de algumas
variáveis, são elas:
•

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 12%;

•

Tributação sobre receitas de 26,25% referente a ICMS, PIS e COFINS;

•

Taxa média de aumento anual dos salários de 10% (observado nos últimos anos);

•

Vida útil da máquina de 10 anos;

•

Depreciação linear de R$ 50.000,00 para cada máquina;

•

Alíquota de 30% referente a Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL);

•

Valor residual de R$ 63.352,80 para cada máquina (a serem vendidas sem lucro);

•

Taxa de inflação média anual de 5,69% (resultado de uma média das taxas de
inflação dos 5 anos anteriores ao estudo).

Apresentado o projeto de investimento e fornecidos seus dados, deve ser elaborado o
fluxo de caixa incremental e a avaliação econômica a partir de seu Valor Presente Líquido
(VPL). Para tanto, propõe-se a simulação do fluxo de caixa para um espaço temporal de dez
anos, avaliando se o investimento é viável18. Técnicas de análise de risco também poderão ser

18

Complementarmente, pode-se calcular indicadores como período de payback, Taxa Interna de Retorno
(TIR) e índice de rentabilidade analisando em quanto tempo obtém-se o retorno do investimento e a
sua rentabilidade.
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empregadas para avaliar a sensibilidade do projeto. A modelagem dos dez anos do fluxo de
caixa livre adicional, resultante da implantação das enfardadeiras, deve considerar as contas ou
grupos de contas referentes a: receita bruta e receita líquida; lucro antes de Imposto de Renda;
lucro operacional depois do Imposto de Renda; fluxo de caixa operacional e, o fluxo de caixa
livre.
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APÊNDICE F – Possível modelagem do projeto produtivo de exemplo para a
Experimentação

