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Instruções para elaboração de um TCC
MODELO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS, INVESTIMENTOS OU
EMPRESAS
Estas instruções para elaboração de TCC do tipo Avaliação de Projetos,
Investimentos ou Empresas possuem três tópicos:
I. ESCOPO DOS TEMAS DE TCC PARA “AVALIAÇÂO DE PROJETOS,
INVESTIMENTOS OU EMPRESAS”
II. SUMÁRIO PADRÃO MÍNIMO OBRIGATÓRIA PARA TIPO DE TCC
“AVALIAÇÂO DE PROJETOS, INVESTIMENTOS OU EMPRESAS”
III. REQUISITOS ACADÊMICOS PARA O CONTEÚDO DO TCC
Seguem os três tópicos.

I - ESCOPO DOS TEMAS DE TCC PARA “AVALIAÇÂO DE PROJETOS,
INVESTIMENTOS OU EMPRESAS”
I.1 MODELO DE “EMPRESAS”
O objetivo do processo de avaliação é calcular o valor de uma companhia aberta,
listada em bolsa no Brasil, considerando sua geração futura de fluxos de caixa em
função da sua capacidade competitiva dentro do setor em que atua.
I.2 MODELO DE “INVESTIMENTOS OU PROJETOS”
O objetivo do processo de avaliação é estabelecer o conjunto de valores financeiros
possíveis para uma determinada estimativa de fluxos de caixa futuros em função de
cenários econômicos/negociais e riscos assumidos na geração desses fluxos de
caixa.
Assim, o escopo de um TCC em Modelo de Avaliação de Investimentos e Projetos
poderá abordar uma das duas dimensões da criação de valor em um negócio:
• Modelo de Avaliação de um Projeto1;
• Modelo de Avaliação de um Investimento.
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II - SUMÁRIO PADRÃO MÍNIMO OBRIGATÓRIO PARA TIPO DE TCC
“AVALIAÇÃO”
Segue estrutura mínima obrigatória, que deve ser ajustada conforme a opção entre
Avaliações de Empresas, Projetos ou Investimentos:
SUMÁRIO2
1. RESUMO
2. INTRODUÇÃO
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Metodologias de avaliação
3.2 Conceito de risco-retorno
3.3 Demais fundamentações necessárias
4. DESCRIÇÃO DO OBJETO DA AVALIAÇÃO
4.1. Histórico (da empresa, projeto ou investimento)
4.2. Estruturas organizacionais existentes
4.3. Perspectivas futuras
4.4. Análise setorial3
4.5. Análise de riscos
4.6. Resultados esperados4
4.7. Outras informações relevantes
5. PREMISSAS DA AVALIAÇÃO
5.1 Expectativas para a geração de caixa
5.2 Projeções econômicas
5.3 Projeções do negócio
5.4 Custo de capital

1

Um projeto pode ser considerado o desenvolvimento de nova unidade empresarial, a criação de um novo
produto, a fundação de uma SPE, um projeto de investimento imobiliário, um novo processo de automação,
etc.
2
Caso alguns dos tópicos não sejam adequados ao modelo de avaliação escolhido deverá haver uma explicação
do motivo da sua não inclusão
3
Tópicos empregados apenas para Avaliação de Empresas
4
Tópicos empregados apenas para Avaliação de Projetos ou Investimentos

gcaf

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – Certificates Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

3

5.5 Benchmark de risco para custo de capital4
5.6 Taxa de crescimento dos fluxos de caixa
5.7 Demais premissas utilizadas
6. ESTIMATIVA DO VALOR POR FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
6.1. Valor do período de projeção
6.2. Valor da perpetuidade
6.3. Valor esperado do objeto de análise5
7. ESTIMATIVA DO VALOR POR MULTIPLO3 (OPCIONAL)
7.1 Estabelecimento do benchmark3
7.2 Seleção e cálculo dos múltiplos3
7.3 Apuração do valor através dos múltiplos3
8. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
9. CONCLUSÃO
10.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

11.

ANEXOS

a. Fluxo de caixa projetado por cenário
b. Demais anexos necessários

2

Caso alguns dos tópicos não sejam adequados ao modelo de avaliação escolhido deverá haver uma
explicação do motivo da sua não inclusão
3
Tópicos empregados apenas para Avaliação de Empresas
4
Tópicos empregados apenas para Avaliação de Projetos ou Investimentos
5
Valor esperado representa a soma do produto do resultado em cada um dos dois cenários multiplicado pela
sua probabilidade.
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III. REQUISITOS ACADÊMICOS PARA O CONTEÚDO DO TCC

Independente do tipo de escopo escolhido, todos os TCCs em Modelo de Avaliação
deverão apresentar no corpo do trabalho os seguintes tópicos:
•

Resumo do TCC, dentro do limite de 150 palavras;

•

Introdução contendo uma descrição do objeto do TCC e perspectivas futuras;

•

Premissas adotadas para a projeção dos fluxos de caixas futuros e dos
cenários potenciais em decorrência de projeções econômicas, tendências do
setor onde a empresa trabalha e riscos assumidos no negócio;

•

Projeções para fluxos de caixas futuros segmentados pelos tópicos abaixo2:
o Receitas
o Custos operacionais
o Despesas administrativas, marketing, vendas e gerais.
o Necessidade de capital de giro
o Necessidade de investimentos

•
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Estimativa para o custo do capital próprio e para o capital de terceiros.
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