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RESUMO 
 
A utilização de diferentes métodos construtivos, para execução de um empreendimento, pode 
influenciar diretamente no investimento financeiro. Com os métodos de análise de investimento 
pode-se obter o tempo de retorno para o investimento, assim alcançando a melhor solução para 
o investidor. Para o desenvolvimento desse artigo, foram utilizados métodos construtivos como, 
painéis EPS, contêiner e pré-fabricado de concreto, com objetivo de analisar orçamentos para 
um projeto de um escritório de 54,06m² e comparar possíveis retornos financeiros, e assim 
concluir qual a melhor solução construtiva para esse empreendimento, comprovando a 
importância do desenvolvimento de métodos de análise de investimento e retorno financeiro, 
que oferecem diferentes resultados benéficos ou não, dependendo do método construtivo 
escolhido. 
 
Palavras-chave: Análise de Investimento. Construção. Métodos Construtivos. 
 
 

INVESTMENT RETURN OF BUILDING METHODS USING EPS PANELS, 
SHIPPING CONTAINER AND PRECAST CONCRETE 

 
ABSTRACT 
 
The application of different building methods can influence directly the financial investment in 
the execution of a commercial building. Considering the methods of investment analysis, it 
enables to get the payback period, therefore reaching for the best solution for the investor. The 
building methods used to develop this article were EPS panels, shipping containers, precast 
concrete, aiming to analyze the budget for an office project of 54,06 m² and to compare potential 
financial returns, and so conclude which is the best building solution for this project, proving 
the importance of developing a method for investment analysis and financial returns, which 
provide different results that can be profitable or not, depending on the chosen building method. 

 
Keywords: Investment analysis. Building. Building Methods. 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

A construção no Brasil se comparado a outros setores industrializados, é considerada 

atrasada, mesmo havendo uma representação significativa na economia do país. Pereira (1988) 

e Telles (1994) afirmam que esse atraso é devido a fase colonial que o país passou, com a 

presença da escravidão. Não havia nenhum tipo de interesse em aperfeiçoamento do trabalho, 

pois era um trabalho sem valor (MOTOYAMA, 2004). A necessidade de mudanças e a atenção 

voltada às tecnologias inovadoras, fizeram com que novo métodos construtivos fossem uma 

constante na mentalidade de muitos profissionais (JAHNKE e SEVEGNANI, 2002). Podemos 

ver em LUEBLE, 2004 que 

“O processo atual de construção no Brasil não é mais adequado para a nossa realidade, 

e este é o momento de investir em novas formas de construção que promovam a 

melhoria de vida dos cidadãos em relação à qualidade, durabilidade, segurança de seu 

imóvel, como também desfazer mitos e abolir preconceitos.” (LUEBLE, p. 1, 2004) 

 No Brasil, há algum tempo o EPS (poliestireno expandido) vem sendo utilizado na 

construção, pois é um material que abrange muitas possibilidades e atende às exigências 

normativas de conforto térmico, estrutural e de impermeabilidade (OLIVEIRA, 2013). O 

método construtivo de painéis com EPS (poliestireno expandido), comumente conhecido 

Isopor® (marca registrada), tem origem na Europa, especificamente na Itália, e surgiu com 

objetivo de industrialização da construção. O projeto foi desenvolvido, inicialmente, para 

regiões sujeitas a abalos sísmicos, com a intenção de instituir uma estrutura monolítica que não 

desabasse e agregasse elementos de isolamento térmico e acústico totalmente estanque às 

intempéries (ALVES, 2015). 

 A utilização de painéis EPS permite construções de edificações com mais de um 

pavimento sem necessidade de vigas e pilares. Seu arranjo final é bastante leve, com peso entre 

2,5kg/m² a 4kg/m² (antes do emprego da argamassa); com as mesmas dimensões de alvenaria 

convencional, podem chegar a 120kg/m² (ALVES, 2015). Os painéis podem proporcionar uma 

grande versatilidade em relação a formas e tamanhos, podendo ser ajustadas conforme a 

necessidade de cada projeto, possibilitando fazer projetos ousados (LUEBLE, 2004). Como 

reitera ALVES, 2015: 

“Os painéis de EPS podem ser ondulados, retangulares ou duplos, e sua utilização será 

determinada pela capacidade de se preencher as cavidades com argamassa, para que 

se formem micro colunas de reforço.” (ALVES, p. 12, 2015) 

 Todas as características do EPS mantêm-se inalteradas ao longo da vida do material, o 

EPS não apodrece, não propicia formação de bolor, não libera substâncias maléficas para o 
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ambiente. Não é composto de substrato ou alimento para o desenvolvimento de animais ou 

microrganismos. As características do EPS evitam inúmeras patologias (LUEBLE, 2004). Esse 

sistema construtivo, apresenta uma grande potencialidade das construções racionalizadas, 

redução de prazos na execução, eliminação de desperdícios e mão-de-obra efetivamente 

aproveitada. A tecnologia é simples, é combinada por painéis monolíticos de EPS e malha de 

aço, preenchido no local por argamassa estrutural. Dispensa uso de vigas e pilares, pois as 

paredes de EPS são autoportantes. 

 Os painéis EPS proporcionam inúmeras vantagens, como: economia nas fundações, por 

se tratar de um elemento leve; tempo de execução reduzido a até 70%, se comparado ao 

convencional; baixa condutibilidade térmica; há uma economia de energia elétrica, pois com o 

isolamento térmico, utilizando painel de EPS, proporciona conforto ao usuário, o que reduz a 

necessidade do uso de ar-condicionado; o poliestireno expandido possui baixa absorção de água 

e umidade, evitando assim as patologias causada pela infiltração; aproveitamento total do 

material, reduzindo custo de remoção de entulho da obra. 

A sociedade tem mudado o comportamento em relação a novos métodos construtivos, 

assim como o contêiner, que proporciona várias possibilidades na construção, mas ainda é 

pouco explorado, especialmente no Brasil, pois possui uma cultura muito intrínseca a métodos 

construtivos tradicionais. Assim como afirma ROSA, 2017. 

“Hoje, apresenta inúmeras possibilidades na construção de edificações, as quais vão 

desde moradias até postos de gasolina, escritórios, hotéis, escolas, bares, restaurantes, 

lojas e estandes em eventos. As vantagens são notáveis: custos menores, tempo de 

obra bastante reduzida, estética moderna e diferenciada e, além disso, tem como ponto 

de partida, valores socialmente corretos como a reciclagem e a sustentabilidade.” 

(ROSA et al., p. 181, 2017). 

O primeiro contêiner surgiu em 1950, desenvolvido pelo exército americano com a 

função de armazenamento, com dimensões de 6x6x8 pés, esse ficou conhecido como Contêiner 

Express Service (CONEX). Só em 1955 foi adaptado pelo empresário americano Malcolm 

McLean, que alterou sua estrutura para medidas de 35x8x8 1/2 pés e para transporte marítimo 

(ROSA et al., 2017). Segundo Milaneze (2012), os contêineres são caixas de metal, de grandes 

dimensões, com a finalidade de conservação e transporte de carga, a longa distância, em navios 

e trens. Após o período de vida útil de 10 anos, há a necessidade de proporcionar um destino 

válido para estas peças, pois são gerados a partir de materiais metálicos e não biodegradáveis, 

tornando-se um problema para o meio ambiente, uma vez que formam amontoados de lixo na 

área urbana, principalmente em cidades portuárias. Por volta de 1970, o contêiner chegou ao 
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Brasil, sendo as instituições responsáveis pela fiscalização a ABNT e o Inmetro, em conjunto 

com a normalização definida pela ISO em 1968 (SANTOS, 1982). 

Há uma diversidade de exemplares de contêineres disponíveis no indústria, com 

variação de forma, tamanho e resistência, dentre estes, os mais utilizados na construção civil 

são os contêineres da categoria Dry de 20 e 40 pés, como declara OCCHI, 2016: 

“Os mais comumente utilizados na arquitetura são os da categoria Dry de 20 e 40 pés, 

ambos com portas nas duas laterais. As dimensões externas do container Dry Standard 

de 20 pés são: 2,438 metros de largura; 6,06 metros de comprimento; e 2,59 metros 

de altura; suportando até 22,10 toneladas. O container de 40 pés possui as mesmas 

dimensões de largura e altura do mencionado anteriormente, diferenciando-se na 

medida de comprimento, tendo 12,92 metros e sendo projetado para suportar uma 

carga de até 27,30 toneladas. Os modelos Dry High Cube de 40 pés, também muito 

utilizados, possuem as medidas de 2,44 metros de largura, 2,79 metros de altura e 12 

metros de comprimento.” (OCCHI, 2016, p. 18). 

Devido às propriedades de boa condutividade térmica e acústica do aço corten, é 

imprescindível o tratamento térmico e acústico, para garantir o conforto do usuário. São 

apresentadas duas alternativas para isolamento térmico por Fossoux e Chevriot (apud OCCHI; 

ROMANINI, p. 3, 2014), interno ou externo. O isolamento interno possui um custo menor, mas 

não se obtém a mesma eficiência se comparado ao isolamento externo, pois deve possuir no 

máximo 10cm de espessura para que não haja perda de área interna, já o isolamento externo, 

necessita de uma maior proteção, por estar em contato com intempéries, aumentando o custo, 

porém pode ser mais espesso, com variação de 10 a 30cm, consequentemente, melhor 

eficiência. O reaproveitamento de contêineres, na arquitetura, é um método construtivo 

econômico, onde há redução significativa de tempo e flexibilidade, pois podem ser desmontadas 

e dispostas em outro lugar, sem desperdício de recursos naturais e possuem uma tecnologia 

construtiva moderna. Segundo BARBOSA, o custo final da construção que utiliza contêiner, 

reduz cerca de 30% se comparado a uma construção com métodos tradicionais (Barbosa et al., 

2017). 

Mesmo sendo um método construtivo antigo, o pré-fabricado de concreto continua 

passando por inúmeras inovações, através de pesquisas, tanto acadêmicas, como empresas 

privadas, causando um desenvolvendo do método e aprimoramento da técnica (SERRA; 

FERREIRA; PIGOZZO, 2005). A norma NBR 9062 – Projeto e Execução de Estruturas de 

Concreto Pré-Moldado (ABNT, 1985) determina estrutura pré-fabricada como elemento pré-

moldado feito industrialmente. Como certifica SIRTOLI, 2015:  
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“Seguindo a Norma NBR 9062, o elemento pré-fabricado é o elemento pré-moldado, 

executado industrialmente, mesmo em instalações temporárias em canteiros de obra, 

sob condições rigorosas de controle de qualidade.” (SIRTOLI, p. 15, 2015). 

De acordo com VASCONCELLOS (2002), não se sabe ao certo a data em que iniciou 

a pré-moldagem. Acredita-se que o surgimento do concreto armado ocorreu juntamente com a 

pré-moldagem de elementos. Portanto, pode-se assegurar que a pré-moldagem surgiu com a 

invenção do concreto armado. A primeira grande obra no Brasil, com a utilização de elementos 

pré-fabricados, aconteceu em 1926, no Rio de Janeiro, para construção hipódromo da Gávea, 

executado por uma empresa dinamarquesa Christiani-Nielsen. Diversos elementos pré-

fabricados foram aplicados, como estacas nas fundações, cercas no contorno da área particular 

ao hipódromo, como assegura VASCONCELOS (2002). 

 No âmbito da construção civil, a pré-fabricação é definida como: “fabricação de certo 

elemento antes do seu posicionamento final na obra” (REVEL, 1973). Por suas características 

econômicas, velocidade de execução e montagem, sem desperdícios de materiais, os pré-

fabricados de concreto tornaram-se fundamentais na construção civil. Sistema construtivo que 

provê diversas propriedades arquitetônicas e inúmeras vantagens, tornando um método 

construtivo extremamente competitivo e muito empregado no exterior (PIGOZZO; SERRA; 

FERREIRA, 2006). A utilização de pré-fabricados de concreto no Brasil e no mundo, promoveu 

uma melhoria significativa de qualidade nos canteiros de obra, gerando organização e 

segurança, pois há um controle rigoroso dos componentes utilizados ao longo de toda a 

fabricação, com materiais de boa qualidade e mão-de-obra especializada e qualificada (SERRA; 

FERREIRA; PIGOZZO, 2005). 

O objetivo desse trabalho é comparar o retorno de investimento através de cálculos e 

representações em tabelas, feito para construção de um escritório de 54,06m² com três tipos de 

métodos construtivos diferentes, como contêiner, painéis de EPS e pré-fabricado de concreto, 

através do payback descontado, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR). 

Porém não será considerado o custo da fundação, pois cada região necessita de um tipo 

de fundação, devido as diferentes características do solo, para apoiar a superestrutura. Não será 

considerado também gastos com instalações elétricas, hidrossanitárias, cobertura e mobílias. 

Para o desenvolvimento do projeto, foram utilizados quatro módulos de contêiner tipo Dry 

Standard de 20 pés, que possuem dimensões padronizadas de 2,438 metros de largura, 6,06 

metros de comprimento e 2,59 metros de altura, e suporta até 22,10 toneladas. O contêiner, 

dentre os três métodos construtivos, não possui flexibilidade em relação às suas dimensões, pois 

são dimensões padronizadas e fiscalizadas pela ABNT e o Inmetro, em conjunto com a 
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normalização definida pela ISO, portanto os painéis EPS e pré-fabricados se ajustaram às 

dimensões do contêiner, por haver uma melhor flexibilidade em suas dimensões. O artigo não 

irá abordar os processos construtivos de cada método construtivo. 

O estudo do investimento deve ser feito por meio de ferramentas financeiras, que 

procuram alternativas para a tomada de decisão. Os métodos mais comuns de avaliação de 

projetos de investimento são o payback simples, o payback descontado, o valor presente líquido 

(VPL) e taxa interna de retorno (TIR). Com exceção do payback simples, os demais serão 

utilizados para executar a avaliação do investimento. A não utilização do payback simples se 

dá pelo fato de este método não considerar o valor do dinheiro em relação ao tempo, como 

afirma BRUNI e FAMÁ, 2007: “Payback simples não deve ser considerado como um indicador adequado, 

pois não considera o princípio fundamental da Engenharia Econômica que é observar o valor do dinheiro ao longo 

do tempo”. O payback descontado segundo RASOTO et al. (2012), indica o período de tempo 

necessário para a recuperação do investimento inicial. Considera o valor do dinheiro no tempo, 

e a importância ao risco envolvido no projeto. Deve ser calculado corretamente, utilizando a 

taxa mínima de atratividade (TMA), que conjecture a realidade do investimento. 

Outra análise de investimento é o valor presente líquido (VPL), considerado uma técnica 

sofisticada de análise, e leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Assim, todas as entradas 

e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. Como afirma SILVA, 2009:  

“Utilizando-se o VPL, tanto as entradas como as saídas de caixa são traduzidas para 

valores monetários atuais. Já que estamos tratando de investimentos convencionais, o 

investimento inicial está automaticamente expresso em termos monetários atuais. Se 

não for esse o caso, o VPL de um projeto deverá ser obtido subtraindo-se o valor 

presente das saídas do valor presente das entradas de caixa.” (SILVA, p. 10, 2009). 

A técnica de análise do valor presente líquido é uma das mais utilizadas dentro das 

empresas para comparar e avaliar possíveis investimentos. Esta técnica proporciona um 

panorama de quanto um investimento irá acarretar de retorno nos valores atuais (ZOT, 2008). 

Por último, a taxa interna de retorno (TIR), de acordo com SILVA (2009), nada mais é 

do que uma taxa de juros com a qual o valor atual de um fluxo de caixa futuro analisado se 

iguala ao valor presente do investimento. Técnica que permite encontrar e conferir o rendimento 

de uma aplicação com uma outra taxa, e com os dados obtidos, determinar se o investimento é 

viável ou inviável. A taxa interna de retorno deve ser uma ferramenta complementar, pois o 

emprego exclusivo da TIR como instrumento de análise pode levar ao equívoco, aceitando 

projetos que não recompensam adequadamente o capital investido. Para possibilitar o 

desenvolvimento e cálculos das análises de investimento, é necessário a determinação da taxa 
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de mínima de atratividade (TMA). É uma taxa utilizada para analisar e trazer os fluxos de caixa 

para valores presentes. Conforme afirma ZOT, 2008. 

“A Taxa Mínima de Atratividade é a taxa de desconto que representa o mínimo de 

retorno que o administrador exige do investimento. No momento em que se decide 

realizar um investimento, o empreendedor está se comprometendo em realizar 

diversas despesas e enfrentar diversos riscos. A Taxa Mínima de Atratividade é o 

retorno mínimo que o empreendedor exige receber como lucro para que considere o 

investimento interessante.” (ZOT, p. 15, 2008). 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Para este artigo foram desenvolvidos cálculos e análises de retorno de investimento para 

um projeto de um escritório genérico de 54,06m² (sala de reunião de 8,60m², cozinha de 3,60m², 

recepção com 26,46m², sala particular com 9,00m² e um banheiro feminino e outro destinado 

aos homens, cada um com 3,20m² como demonstra a figura 1.  

O projeto foi desenvolvido utilizando quatro módulos de contêiner. Há vários tamanhos 

e tipos de contêiner no mercado, para este projeto foi selecionado o contêiner tipo Dry Standard 

de 20 pés, cujas dimensões são de 2,438 metros de largura, 6,06 metros de comprimento e 2,59 

metros de altura, e suporta até 22,10 toneladas. O contêiner, dentre os três métodos construtivos, 

não possui flexibilidade quanto as suas dimensões, pois possui medidas padronizadas e 

fiscalizadas pela ABNT e o Inmetro, em conjunto com a normalização definida pela ISO, 

portanto os painéis EPS e pré-fabricados se ajustaram às dimensões do contêiner, por haver 

uma melhor flexibilidade em suas dimensões. 

O propósito do artigo é fazer as análises de investimento e comparar entre os métodos 

construtivos, qual é o mais vantajoso. Para o mesmo projeto, com mesma medida, foi feito 

orçamento para os três métodos construtivos, contêiner, painéis EPS e pré-fabricado de 

concreto. Nas três técnicas construtivas não foram inclusos o orçamento da fundação, as 

instalações elétricas, hidrossanitárias e cobertura. Com o levantamento orçamentário, foi 

desenvolvido uma análise de investimento por meio de técnicas financeiras, como payback 

descontado, valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR). O orçamento de cada 

método construtivo foi desenvolvido por empresas reais, mas para manter a discrição de cada 

empresa, iremos nomeá-las como empresa 1 para pré-fabricados de concreto, empresa 2 para 

contêiner e empresa 3 para painéis EPS. 

 
 



10 
 

Foto 1 – Planta baixa escritório 

 
Fonte: Autor, (2018). 

 

Para o progresso dos cálculos, foi necessário estabelecer uma taxa mínima de 

atratividade (TMA), que foi definida através do site do Banco Central do Brasil, onde consta 

informações sobre a taxa Selic, e os dados foram colhidos do período 01/07/2017 à 01/08/2018, 

conforme é demonstrado na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Taxa Selic do intervalo de 01 julho de 2017 à 01 de agosto de 2018 

Data Taxa Selic Média 

 

Data Taxa Selic Média 

01/07/2017 10,15% 7,59% 01/01/2018 6,90% 7,59% 

01/08/2017 9,15% 7,59% 01/02/2018 6,90% 7,59% 

01/09/2017 9,15% 7,59% 01/03/2018 6,65% 7,59% 

01/10/2017 8,15% 7,59% 01/04/2018 6,40% 7,59% 

01/11/2017 7,40% 7,59% 01/05/2018 6,40% 7,59% 

01/12/2017 7,40% 7,59% 01/06/2018 6,40% 7,59% 

Fonte: Autor (2018). 

 

A composição da taxa mínima de atratividade (TMA) estabelecida para este projeto foi 

a média da taxa Selic no intervalo de tempo do dia 01 de julho de 2017 à 01 de junho de 2018, 
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resultando em 7,59%, com o acréscimo de 5% considerando riscos de investimento e mais 5% 

devido a liquidez, totalizando uma taxa de 17,59% ao ano. 

Para executar os cálculos do payback descontado, VPL e TIR é necessário estabelecer 

um fluxo de caixa. Então foi definido que o empreendimento comercial será alugado pelo valor 

de R$1.500,00 por mês, o que renderia ao proprietário do escritório R$18.000,00 ao ano. O 

fluxo de caixa e taxa de atratividade mínima que foi estabelecido, será empregado para a análise 

de todos os métodos construtivos. O orçamento de cada método construtivo foi desenvolvido 

por empresas especializadas, cada um com seu valor de investimento para execução do projeto 

como apresenta a tabela 2. 

 

Tabela 2 – Orçamento 

Empresas Investimento Total 

Empresa 1 (Pré-fabricado) R$ 47.864,00 

Empresa 2 (Contêiner) R$ 49.853,00 

Empresa 3 (Painéis EPS) R$ 49.897,38 

Fonte: Autor (2018). 

 

O payback descontado mostra o período de tempo (anos ou meses, por exemplo) 

necessário para o retorno do investimento inicial.  Segundo Rasoto et al. (2012), para 

determinar o Payback descontado, é preciso resolver a inequação 1. 

 

Payback=mínimo �j�, tal que: ∑
���

��	
���
≥ |���|

�
���  (1) 

 

Onde: 

• |FC0|: módulo do investimento inicial ou fluxo de caixa do período zero; 

• FCk: fluxo de caixa no tempo k; 

• TMA: taxa mínima de atratividade utilizada para a descapitalização composta e o 

símbolo ∑ corresponde ao somatório da data “1” até a data “j”. 

Para obter o resultado do valor presente líquido (VPL), é necessário resolver a inequação 2.  

 

O critério do valor presente líquido (VPL) para aceitar ou rejeitar um projeto é: 

• Se o VPL > 0; Aceitar o projeto; 

• Se o VPL < 0; Rejeitar o projeto. 
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VPL = ∑
���

��	��
− FC�

"
#��  (2) 

 

Onde: 

• Fcj: valores de entrada ou saída do caixa em determinado período de tempo; 

• FCo: valor de investimento inicial; j: período de tempo; i: taxa de desconto do 

projeto (TMA). 

 

A taxa interna de retorno (TIR) equivale à taxa de desconto que zera o valor presente 

líquido (MOTTA et al., 2009). A taxa interna de retorno é obtida através da inequação 3. O 

critério para determinação da viabilidade do projeto se dá comparando a taxa interna de retorno 

(TIR) com o custo de oportunidade capital (COC): 

• Se TIR < COC: inviável; 

• Se TIR = COC: indiferente; 

• Se TIR > COC: viável. 

 

VPL = 0 = Invesimento Inicial +∑
�2

��	3452
6
7��  (3) 

 

Onde: 

• FCj: valores de entrada ou saída do caixa de um determinado período de tempo; 

• FC0: valor do fluxo de caixa no memento zero (investimento); 

• j: período de tempo; 

• i: taxa interna de retorno. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com todos os dados necessários para desenvolver o estudo colhido e definido, pode-se 

executar os cálculos para analisar o investimento de cada método. Para o pré-fabricado de 

concreto foi calculado o payback descontado, valor presente líquido presente (VPL) e taxa 

interna de retorno (TIR), o mesmo cálculo foi feito para as outras duas técnicas construtivas, 

contêiner e painéis EPS. 
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3.1 Resultados para Pré-fabricado de concreto 

 

 Com o payback descontado, concluímos que o retorno do investimento de R$47.864,00, 

a uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 17,59% ao ano e fluxo de caixa de R$18.000,00 

ao ano, ocorrerá em 3 anos e 2 meses, como mostra a Tabela 3. No quarto ano, o valor presente 

líquido (VPL) será de R$945,75 e com taxa interna de retorno (TIR) o que demonstra a 

viabilidade do empreendimento, pois a taxa interna de retorno é 18,60%, sendo maior que o 

custo de oportunidade capital (COC) de 17,59%, atendendo ao critério de aceitação.  

 

Tabela 3 – Cálculo Payback Descontado Pré-fabricado de concreto 

Ano Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa descontado Saldo 

0 R$ -47.864,00 R$  -47.864,00 R$ -47.864,00 

1 R$ 18.000,00 R$ 15.307,42 R$  -32.556,58 

2 R$ 18.000,00 R$ 13.017,62 R$ -19.538,96 

3 R$ 18.000,00 R$ 11.070,35 R$ -8.468,61 

4 R$ 18.000,00 R$ 9.414,36 R$ 945,75 

5 R$ 18.000,00 R$ 8.006,09 R$ 8.951,84 

Fonte: Autor (2018). 

 

3.2 Resultados para o Contêiner 

 

 Com a utilização de contêiner para execução do empreendimento, conclui-se com a 

análise do investimento payback descontado, que o retorno de um investimento de 

R$49.853,00, a uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 17,59% ao ano e um fluxo de caixa 

anual de R$18.000,00, calhará em 4 anos e 2 meses, como apresenta a Tabela 4. No quinto ano, 

o valor presente líquido será de R$6.962,84 e a taxa interna de retorno (TIR) para esse projeto 

é de 23,58%, sendo maior que a taxa mínima de atratividade (TMA) e, consequentemente, 

atendendo ao critério de aceitação. 
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Tabela 4 – Cálculo Payback Descontado para Contêiner 

Ano Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa descontado Saldo 

0 R$ -49.853,00 R$ -49.853,00 R$ -49.853,00 

1 R$ 18.000,00 R$ 15.307,42 R$ -34.545,58 

2 R$ 18.000,00 R$ 13.017,62 R$ -21.527,96 

3 R$ 18.000,00 R$ 11.070,35 R$ -10.457,61 

4 R$ 18.000,00 R$ 9.414,36 R$ -1.043,25 

5 R$ 18.000,00 R$ 8.006,09 R$ 6.962,84 

Fonte: Autor (2018). 

 

3.3 Resultados para os Painéis EPS 

 

 Na opção construtiva com painéis EPS, a execução da análise de investimento 

apresentou o investimento de R$ 49.897,38, com a mesma taxa mínima de atratividade (TMA) 

que foi utilizada para o pré-fabricado de concreto e contêiner, de 17,59%. E com o mesmo fluxo 

de caixa de R$18.000,00 ao ano. Com todos esses dados, através do payback descontado, o 

investimento de R$49.897,38, retornará para o investidor em 4 anos e 2 meses, e valor presente 

líquido (VPL) no quinto ano de R$ 6.918,46, como apresentado na Tabela 5. Por meio do 

cálculo da taxa interna de retorno (TIR) é possível verificar a viabilidade do projeto, resultando 

em 23,54%, maior que a taxa mínima de atratividade (TMA) de 17,59%, logo é um projeto 

viável. 

 

Tabela 5 – Cálculo Payback Descontado para Painéis EPS 

Ano Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa descontado Saldo 

0 R$ -49.897,38 R$ -49.897,38 R$ -49.897,38 

1 R$ 18.000,00 R$ 15.307,42 R$ -34.589,96 

2 R$ 18.000,00 R$ 13.017,62 R$ -21.572,34 

3 R$ 18.000,00 R$ 11.070,35 R$ -10.501,99 

4 R$ 18.000,00 R$ 9.414,36 R$ -1.087,63 

5 R$ 18.000,00 R$ 8.006,09 R$ 6.918,46 

Fonte: Autor (2018). 
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3.4 Discussão 

 

 Cada método construtivo tem seu valor de investimento, devido às suas características, 

cada qual com sua particularidade, os três métodos possuem qualidades essenciais para a 

construção, pode-se observar características compatíveis entre os três, como menor tempo de 

execução, canteiro de obra mais limpo, menor desperdício de material, redução de investimento 

se comparado ao método construtivo tradicional, entre outros. De acordo como que foi 

desenvolvido neste artigo, foram obtidos resultados para cada solução construtiva. Observa-se 

no Gráfico 1 que o pré-fabricado de concreto tem o retorno do investimento antes do contêiner 

e do painel EPS, com o retorno em 3 anos e 2 meses, no 4° ano obtendo um saldo positivo de 

R$945,75, enquanto o contêiner ainda possui saldo negativo de R$1.043,25 e o painel EPS 

também com saldo negativo de R$1.087,63. De acordo com SIRTOLI, 2015. 

"Rapidez na execução e na montagem das estruturas, a execução da obra é realizada 

em curto prazo, com baixo custo da mão-de-obra e manutenção, com pré-fabricado 

existe uma redução significativa na perda de materiais, ou seja, uma obra sustentável, 

barata, prática e eficiente proporcionando a garantia de retorno financeiro rápido.” 

(SIRTOLI, p. 19, 2015) 

 

Gráfico 1 – Retorno de investimento entre métodos construtivos 
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-R$ 50.000,00

-R$ 40.000,00
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-R$ 10.000,00
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Fonte: Autor (2018). 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com o que exposto neste trabalho, pode-se concluir que a solução construtiva ideal para 

o investimento em um projeto de um escritório de 54,06m², nas circunstâncias hipotéticas 

adotadas para o desenvolvimento do artigo, com taxa mínima de atratividade de 17,59%, com 

aluguel de R$ 1.500,00 por mês, totalizando R$ 18.000,00 por ano, é o pré-fabricado de 

concreto, pois dentre os três métodos, é o que possui o menor tempo de retorno de investimento, 

com 3 anos e 2 meses. A segunda melhor solução construtiva, fica entre o contêiner e painéis 

EPS, que para as mesmas condições, obteve pouca diferença no resultado. Tanto o contêiner 

como os painéis EPS terão o retorno de investimento em 4 anos e 2 meses, resultado obtido 

através do payback descontado, assim tornando impossível classificar somente pelo payback 

descontado qual método construtivo é melhor em relação ao retorno financeiro. Assim, obteve-

se para o contêiner no 5° ano um valor presente líquido (VPL) de R$ 6.962,84 e uma taxa 

interna de retorno de 23,58%, e para os painéis EPS, um valor presente líquido (VPL) de R$ 

6.918,46 e uma taxa interna de retorno (TIR) de 23,54%. Com esses resultados obtidos através 

de métodos de análise de retorno de investimento é possível visualizar uma pequena diferença 

entre os dois métodos construtivos, o contêiner possui uma diferença de saldo no 5° ano de R$ 

44,38 e uma diferença de 0,04% de taxa interna de retorno, assumindo o segundo lugar em 

relação ao retorno de investimento.  
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