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RESUMO 
 
 

Um projeto de inovação tecnológica consiste em uma série de análises e procedimentos 
que tem como fim estimar o valor de uma tecnologia, ou seja, gerar uma estimativa dos 
rendimentos futuros que tal empreendimento/tecnologia possa proporcionar. A 
abordagem tradicional da análise de investimentos para esta categoria de projetos possui 
uma limitação no que tange a: 1 – estimação do valor da tecnologia que exige a 
incorporação de variáveis qualitativas que não são consideradas por essa modelagem; e 2 
– a elevada variabilidade das estimativas do fluxo de caixa projetado, em virtude das 
diferentes categorias de risco inerentes a esse tipo de projeto. A partir desta limitação 
apresentada no “estado da arte” da avaliação deste tipo de projeto, esta pesquisa de cunho 
exploratório pretende utilizar a metodologia de rating como uma alternativa a avaliação 
de projetos de inovação. Pois um sistema de classificação através de rating possui a 
flexibilidade necessária para a incorporação de variáveis qualitativas que podem auxiliar 
na mensuração do valor da tecnologia, bem como fornece uma série de procedimentos 
que permitem a estimação do risco de tais projetos. Tal aplicação da metodologia de 
rating gera o Sistema de Classificação de Risco de Projetos de Inovação (SCRP), que a 
partir de uma amostra de 40 projetos de investimento industrial fornecidos pelo Banco do 
Nordeste do Brasil, indicadores setoriais, macroeconômicos e tecnológicos, provê uma 
classificação de viabilidade e risco para tais projetos. As Support Vector Machines, 
técnica de inteligência artificial com resultados exitosos em várias áreas das finanças, 
inclusive com ratings é introduzida nesta pesquisa para testar a classificação gerada pelo 
SCRP. A aplicação do SVM fez uso do código LIBSVM e do Software Matlab. A 
classificação obtida pelo SCRP apresentou um ajuste médio de 83,6% quando comparado 
aos 10 melhores projetos classificados pelo critério da TIR e de 87,6% de ajuste médio 
para com os 8 piores projetos classificados pelo critério do VPL, a classificação obtida 
através do SVM, apresentou uma acuracia de 37,5%  frente aos dados de teste.  
 
Palavras Chaves: Análise de investimentos, Projetos de inovação tecnológica, Rating e 
Support Vector Machines. 
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ABSTRACT 
 
 
A technological innovation project consists of a series of tests and procedures which aims at 
estimating the value of a technology, ie, generate an estimate of future income that such a 
venture / technology can provide. The traditional approach to investment analysis for this 
category of projects has a limitation with respect to: 1 - estimate the value of technology that 
requires the inclusion of qualitative variables that are not considered by this model, and 2 - the 
high variability of estimates the projected cash flow, because of the different categories of risk 
inherent in this type of project. From this limitation presented in the state of the art 
"assessment of this type of project, this exploratory research intends to use the rating 
methodology as an alternative evaluation of innovation projects. For a classification system 
through the rating has the flexibility to incorporate qualitative variables that can assist in 
measuring the value of technology and provides a series of procedures that allow the 
estimation of the risk of such projects. This application of the rating methodology generates 
the Risk Classification System Innovation Project (SCRP), which from a sample of 40 
industrial investment projects provided by the Bank of Northeast Brazil, sectoral indicators, 
macroeconomic and technology provides a feasibility and risk classification for such projects. 
Support Vector Machines, artificial intelligence technique with successful results in various 
areas of finance, including ratings is introduced in this research to test the classification 
generated by the SCRP. The application of SVM made use of the code of the Software and 
LIBSVM Matlab. The classification obtained by the SCRP showed an average adjustment of 
83.6% compared to the 10 best projects classified by the criterion of 87.6% IRR and a 
medium setting for 8 to the worst projects classified by the criterion of NPV, the scores 
obtained through the SVM, presented a model accuracy of 37.5% compared to test data. 
 
 
 
Keywords: Investment Analysis, Projects of technological innovation, Rating and Support 
Vector Machines. 
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Capítulo 1                                                                                                                                Introdução 
 

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 
 

A partir do século XVIII, com a Revolução industrial e mais acentuadamente nas 

últimas décadas, o avanço na fronteira cientifica tem modificado a dinâmica da economia 

global, com a aceleração dos processos de expansão, integração e competição econômica. 

Este processo criou uma lógica de produção, de comercialização e de mercado, na qual a 

inovação tecnológica se coloca como importante gerador de competitividade, decisivo para o 

êxito de economias e empresas. 

 A atividade de inovação pelo seu caráter exploratório tem um elevado custo associado, 

seja nas fases mais incipientes do desenvolvimento de uma tecnologia ou em tecnologias 

incrementais. Assim, devido ao montante envolvido no processo que vai desde a concepção 

da idéia, até o suprimento de uma necessidade humana pela incorporação de uma inovação a 

um produto/serviço e ao elevado patamar de risco assumido, é vital a existência de 

mecanismos de mercado que possam transferir os recursos necessários para o 

desenvolvimento de tais empreendimentos. 

A elaboração de projetos de investimento de inovação tecnológica tem por objetivo 

dar uma roupagem para uma proposta de inovação em termos de oportunidade de negócio. As 

ferramentas tradicionais da engenharia econômica e da análise de investimentos são utilizadas 

nesse processo para analisar a exeqüibilidade do projeto e prover a devida canalização dos 

recursos disponíveis dos agentes superavitários para projetos exeqüíveis, com uma taxa de 

retorno atrativa. Este processo representa um benefício tanto do ponto de vista privado como 

social.  

 Por mais sofisticadas que sejam as técnicas tradicionais da engenharia econômica estas 

não atendem a um dos principais objetivos de um projeto de inovação que a mensuração do 

valor da tecnologia que depende não somente de variáveis quantitativas, mas também de 

variáveis qualitativas.  

Da mesma forma que em projetos de inovação tecnológica há uma grande margem de 

incerteza oriunda de: aspectos operacionais da inovação; aspectos de mercado; preferências 

dos consumidores; e outros fatores qualitativos, que não são captados pela abordagem 

convencional.  Assim, a utilização de uma metodologia que mensure o risco de tais projetos é 

vital para a melhor avaliação de projetos de inovação tecnológica. 
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Sobretudo em situações nas quais o investidor precise decidir sobre a alocação de 

recursos escassos dentre diferentes projetos de inovação, que apresentem indicadores de 

viabilidade econômico-financeira aproximados. Projetos que por estarem relacionados à 

incorporação da inovação tecnológica tendem a apresentar elevada variabilidade em fluxos de 

caixa estimados e que podem sobre ou sub estimar o valor da tecnologia, endossando a 

necessidade de metodologias que forneçam maiores informações sobre o risco e viabilidade 

projeto de inovação ao investidor.  

O rating é uma abordagem que fornece informação sobre a capacidade de pagamento 

de um emitente de uma dívida. Ou seja, é uma espécie de sinalizador do risco incorrido em 

uma operação de concessão de crédito sob a forma de um título da dívida de uma empresa, 

país, etc. Um Sistema de Classificação de Risco de Crédito (SCR) faz uso de informações 

sobre a saúde financeira da empresa, da qualidade da gerência, da posição setorial da empresa, 

das garantias possuídas pelo tomador de recursos, entre outros inúmeros fatores, para gerar 

uma classificação (posição sobre a capacidade de pagamento da empresa). 

A partir do trade off entre falta de informação trazida pela abordagem tradicional e a 

necessidade de investimentos em projetos de inovação tecnológica, surge o campo para o 

estudo de um sistema de classificação que convencionamos chamar de Sistema de 

Classificação de Risco de Projetos de Inovação Tecnológica – SCRP, que incorpora em sua 

análise fatores quantitativos e qualitativos (indicadores de viabilidade econômico-financeira, 

indicadores contábeis, incorporação de inovações na empresa, perfil competitivo do 

empreendimento, cenário macroeconômico, posição setorial e etc.) gerando um indicador do 

risco e a viabilidade de determinado empreendimento de inovação. 

 A utilização de um sistema de classificação de rating para projetos de inovação pode 

ser ampliada e avaliada quando são aplicados algoritmos de inteligência artificial, como por 

exemplo, as Support Vector Machines – SVM. Esta metodologia se utiliza da teoria da 

aprendizagem estatística e de mecanismos de otimização e tem apresentado resultados 

promissores na classificação de risco de crédito e previsão de falência de empresas, entre 

outras aplicações no campo das finanças. A aplicação do SVM oferece um  parâmetro de 

avaliação para a classificação do risco/viabilidade dos projetos de inovação a partir do 

reconhecimento de padrões utilizado no SCRP proposto na pesquisa. 

Diante desse contexto, a criação do SCRP e a utilização do SVM para a classificação 

de projetos de inovação apóiam a tomada de decisão sobre a alocação de recursos em  
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diferentes projetos, ao fornecer informações sobre os riscos envolvidos, através da 

incorporação de variáveis não percebidas na avaliação tradicional. A aplicação destes 

parâmetros adicionalmente aos tradicionais da análise de investimentos amplia a gama de 

informações disponíveis ao gestor e possibilita a simulação de cenários, informações 

pertinentes em um momento de avaliação de um projeto de inovação tecnológica. 

 

1.1 Justificativa  
  

A teoria econômica confere à inovação tecnológica um papel central para o 

crescimento de uma organização ou país. Seja na concepção Shumpeteriana na qual a ação 

inovadora do empresário engendra o progresso técnico que dinamiza o capitalismo (ALBAN, 

1999), ou na concepção macroeconômica, a partir de modelos de crescimento econômico 

neoclássicos, para os quais a inovação é uma variável indutora do crescimento econômico na 

economia de um país (JONES, 1979). 

 No Brasil, em virtude do perfil assumido no processo de industrialização por 

substituição de importações, várias etapas de aprendizagem e de desenvolvimento industrial 

foram suprimidas, pois neste sistema, a tecnologia utilizada no país era importada (FERRAZ, 

KUPFER, & HAGUENAUER, 1995) 

Um dos entraves ao desenvolvimento da inovação na indústria nacional além da 

cultura acima citada é a dificuldade de acesso a crédito. Assim, a utilização de mecanismos 

que auxiliem na alocação de recursos para projetos de investimento de inovação tecnológica, 

pode contribuir para o fomento da atividade de inovação, fato que, todavia não pode estar 

dissociado de uma política industrial e política de inovação que criem as condições para o 

desenvolvimento tecnológico e a incorporação deste pelas empresas.  

A incorporação de aspectos relacionados à: inovação; macroeconômicos; de mercado; 

setoriais; a avaliação dos projetos de inovação tecnológica através de um sistema de 

classificação de rating pode reduzir as incertezas associadas ao projeto e aumentar o escopo 

de informações disponíveis ao investidor. Este processo gera eficiência econômica pela 

melhor alocação dos recursos escassos para projetos exeqüíveis ao mesmo tempo em que 

maximizam os ganhos privado e público. 

 No sentido mais relacionado à eficiência das instituições financeiras, a partir dos 

desdobramentos da crise financeira iniciada em 2008, há uma tendência de maior rigor para a  
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concessão de crédito, processo iniciado no âmbito do acordo de Basiléia II. Logo, um SCRP 

pautado em um escopo maior de parâmetros na avaliação, é conveniente frente a esta 

tendência. 

 

1.2 Objetivos  
 

O objetivo principal desta dissertação é estudar a possibilidade do uso de um sistema 

de classificação de risco para projetos de inovação tecnológica baseado na metodologia de 

rating, com vistas à minimização do risco no processo de seleção de diferentes projetos de 

inovação e testar esta  classificação de risco de projetos de inovação através da introdução dos 

procedimentos das Support Vector Machines – SVM.  

 

Objetivos específicos: 

  

• Introduzir, na avaliação de projetos de inovação tecnológica, parâmetros 

mercadológicos, setoriais, macroeconômicos, tecnológicos e etc. 

• Verificar se o algoritmo de inteligência artificial (SVM) confirma o relacionamento 

proposto no sistema de rating criado. 

• Comparar os resultados do sistema de classificação de risco de projetos de inovação 

com o ordenamento proposto pela metodologia tradicional para os mesmos projetos; 

 

1.3  Estrutura do trabalho  
 

 Esta dissertação é composta de oito capítulos, que procuram descrever em linhas 

gerais os conceitos básicos dos projetos de investimento em inovação tecnológica, as 

metodologias de avaliação do projeto de inovação e as perspectivas de contribuição para esta 

área decorrente da utilização das metodologias de rating e SVM. 

O Capítulo 1 é esta introdução. No Capítulo 2 é apresentada a estrutura e formatação 

de um projeto de investimento em inovação tecnológica, seja em uma empresa que 

desenvolva a tecnologia, ou em uma empresa que adquire e insere a tecnologia no seu 

processo de produção, apresentando as especificidades de cada uma. Ainda são apresentadas  
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algumas das principais fontes de recursos disponíveis para a viabilização do projeto de 

inovação. 

 Um levantamento sobre os principais critérios de avaliação de projetos de 

investimentos, critérios de viabilidade econômico-financeira, contábeis e de capital são 

apresentados no Capítulo 3.  

O Capítulo 4 traz uma revisão da literatura sobre o papel do risco no processo de 

seleção de projetos de investimento, apresentando as metodologias da análise de 

sensibilidade, teoria das opções reais e uma abordagem mais detalhada do sistema de 

classificação de risco de crédito conforme metodologia apresentada por (CROUHY, GALAI, 

& MARK, 2004).  

 O Capítulo 5 traz algumas evidências de resultados exitosos das SVM em modelos de 

risco de crédito, a formulação teórica e a operacionalização do SVM, bem como sua aplicação 

a classificação. 

O Capitulo 6 descreve os procedimentos  metodológicos adotados na pesquisa e o 

modelo de classificação de risco de crédito adaptado para projetos de inovação tecnológica.  

O capítulo seguinte apresenta e analisa os resultados da classificação de projetos de 

inovação a partir do SCRP.  

O trabalho é encerrado com algumas considerações finais e recomendações acerca de 

possíveis desdobramentos futuros da pesquisa e sugestões de trabalhos futuros, no Capítulo 8. 
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CAPÍTULO 2  ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Projeto de investimento é um conjunto de procedimentos de pesquisa, suposições e 

conclusões que permitem analisar a viabilidade da alocação de fatores de produção e de 

recursos financeiros. É um indicador tanto para uma empresa quanto para um investidor, da 

oportunidade do estabelecimento de uma atividade produtiva (produto/serviço) na qual o 

retorno compense os esforços despendidos no empreendimento, bem como, proporcione uma 

margem de retorno superior a um determinado custo de oportunidade1 assumido. 

 Essa é a mesma lógica de um projeto de inovação, quando uma tecnologia é potencial 

no atendimento de necessidades humanas insatisfeitas, é gerada uma oportunidade de negócio 

para uma empresa. Busca-se então a maximização da margem de retorno do investimento, 

comparando-se o resultado esperado desta com outra aplicação concorrente. Este tipo de 

projeto não implica necessariamente na introdução de produtos ou processos radicalmente 

novos, mas pode assumir também a forma de: difusão de tecnologia, transferência de 

tecnologia e aquisição de equipamentos entre outros (WEISZ, 2009). 

Dada a ampla gama de concepções referentes ao termo projeto de inovação, este 

capítulo: apresentará os princípios para o desenvolvimento de um projeto de inovação em uma 

empresa que desenvolve a tecnologia (projeto de inovação) na Seção 2.1; bem como 

apresentará os passos para a elaboração de um projeto de inovação tradicional (projeto 

tradicional) que incorpora uma nova tecnologia ao processo produtivo, através da aquisição de 

um maquinário, ou seja, uma nova tecnologia para a empresa, na Seção 2.2. Cabe ressaltar 

que ambas as metodologias geram um caso base que dá subsídio ao sistema de classificação 

de rating proposto na pesquisa. Por fim a Seção 2.3 apresenta as principais fontes de 

financiamento para esses projetos no Brasil. 

 

                                                 
1 Custo de oportunidade - Segundo esse conceito, os custos não devem ser considerados absolutos, mas iguais a 
uma segunda melhor oportunidade de benefícios não aproveitada. Ou seja, quando a decisão para as 
possibilidades de utilização de A exclui a escolha de um melhor B, podem-se considerar os benefícios não 
aproveitados decorrentes de B como custos de oportunidade. (SANDRONI, 1999) 
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2.1  Projeto de Inovação  
 

No contexto econômico atual, a tecnologia desempenha uma posição central na 

determinação do sucesso ou fracasso de uma organização. Conhecer o valor da tecnologia é o 

fim de um projeto de inovação, pois tal informação sobre o valor desse ativo intangível apóia 

as decisões de investimento, bem como permite a comparação do projeto com alternativas de 

investimento concorrentes. 

O conceito de valor de uma tecnologia só faz sentido quando é considerado dentro de 

um contexto. Pois tal valor pode ser afetado pelo desejo, por vezes emocional, que a 

tecnologia desperta, pelo mercado de consumo, pela moda, ou em virtude da ocorrência de 

algum evento que torne a tecnologia mais util. A exemplo de uma crise de abastecimento de 

petróleo, que tende a valorizar o desenvolvimento de fontes de energia alternativas ao 

petróleo. (WEISZ, 2009) 

Nos processos decisórios que envolvem a implantação ou desenvolvimento de uma 

inovação tecnológica em uma empresa, muitas vezes prevalece o caráter intuitivo dos 

gestores, o “feeling” do empresário. Este fato, atrelado ao elevado patamar de risco envolvido 

no processo de geração/incorporação de tecnologia, cria um cenário de investimento de alto 

risco, tornando essa modalidade de investimento menos atrativa. 

O projeto de inovação pode ser definido como um documento que reúne todos os 

elementos e informações necessárias, em termos operacionais, de custos e de viabilidade, 

necessárias à tomada de decisão do investimento (idéia de produto/serviço/processo), novos 

ou melhoramentos. Também fornece informações de suporte para o planejamento e a 

execução da atividade alvo. (WEISZ, 2009) 

Um projeto de inovação deve fazer parte de um objetivo estratégico da empresa e não 

deve ser elaborado somente para a obtenção do recurso de algum fundo ou edital destinado ao 

incentivo ao desenvolvimento da inovação. Dada escassez de recursos disponíveis para o 

financiamento a inovação no Brasil, em algumas situações projetos com elevado potencial 

econômico financeiro são preteridos a outros projetos com potencial inferior, devido a forma 

de apresentação do projeto. Tal apresentação deve ser objetiva, clara e concisa, deve-se 

ressaltar que cada agente de fomento demanda um formato específico para a apresentação do 

sumário executivo do projeto. Abaixo segue um exemplo dos itens que devem estar presentes 

nessa apresentação: 
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• Objetivo; 

• Justificativa; 

• Escopo; 

• Metodologia de P&D; 

• Atividades; 

• Identificação dos recursos necessários; 

• Cronograma físico; 

• Orçamento; 

• Cronograma físico-financeiro de P&D; 

• Estudo de viabilidade; 

• Identificação de fontes de recursos financeiros. 

 

 Cada um destes tópicos deve estar contido no corpo do projeto, que é apresentado ao 

investidor, órgão de fomento, etc.  

Para esta dissertação interessa a etapa do estudo de viabilidade, fase na qual são 

realizadas estimativas de exeqüibilidade do projeto, que fornecem subsídios para o gestor 

decidir se: deve ou não continuar com o projeto, ajustar alguma etapa do processo e etc. O 

estudo de viabilidade tem como objetivo estimar o valor da tecnologia. Assim no restante 

desta seção serão apresentados os procedimentos para mensuração deste valor. 

O processo de elaboração de um projeto tradicional, que será apresentado na próxima 

seção, constrói um arcabouço para a compreensão e desenvolvimento de algumas etapas de 

um projeto de inovação tecnológica, logo o avanço na leitura pode se fazer necessário para 

compreensão de alguns conceitos apresentados a seguir.  

Como já mencionado, o conhecimento do valor da tecnologia é de fundamental 

importância para a decisão de investimento. Tal valor não é equivalente somente a quanto se 

gastou no desenvolvimento da tecnologia, mas, sim, ao somatório deste com a expectativa de 

ganhos futuros. Ou seja, incorpora os custos de P&D, os custos industriais e os aspectos 

qualitativos (WEISZ, 2009). 

Todavia, em muitas situações, ocorre algo apresentado pelo economista clássico Adam 

Smith em sua obra “Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações”, 

que aponta que algumas inovações surgem a partir de atividades rotineiras do processo  
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produtivo (SMITH, 1985). Estas são situações nas quais não há um planejamento e orçamento 

prévio para o desenvolvimento da tecnologia. Nestes casos, não há a devida contabilização 

dos custos incorridos, do montante investido ou do valor da tecnologia, conseqüentemente a 

empresa não mensura sua capacidade de investimento, nem desenvolve uma estratégia 

organizada de desenvolvimento tecnológico, não consegue captar recursos ofertados por 

organismos de fomento para o desenvolvimento da inovação. 

O valor da tecnologia não pode ser compreendido somente a partir de variáveis 

puramente quantitativas, pois tal processo engloba fatores qualitativos, tais como: a estratégia 

da organização envolvida; a disponibilidade de tecnologia no mercado; o preço que os 

consumidores estarão dispostos a pagar pela tecnologia; o nível de desenvolvimento que a 

tecnologia se encontra; a existência de aplicação econômica e comercial; etc. Logo, tais 

informações devem ser levadas em consideração no cômputo desse valor. 

Também vale ressaltar que o valor de uma tecnologia está relacionado ao tipo de 

inovação introduzida. Projetos de inovações incrementais apresentam patamares de incerteza 

e risco mais baixos e apresentam menor valor da tecnologia, comparativamente a introdução 

de uma inovação com elevada incerteza em termos de mercado e em termos da tecnologia 

(inovação radical). Esta inovação radical geralmente apresenta uma expectativa de valor da 

tecnologia muito maior, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 2.1 – Tipo de inovação e risco 

Fonte: (SILVA, 2009) 

 

As etapas da construção (formulação) de um projeto podem variar, entretanto de 

maneira geral o processo de definição do empreendimento passa pelas três fases abaixo: 

• Projeto conceitual; 
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• Engenharia básica; 

• Projeto executivo. 

A primeira fase define a configuração básica do projeto, conforme apresentado por 

Weisz 2009:50. 

 “No projeto conceitual são definidas configurações básicas de um empreendimento. 
Soluções alternativas costumam ser contempladas na formulação de um projeto de 
investimento (project shell). O estudo conceitual é feito com base na escolha entre 
essas soluções alternativas. Uma ferramenta usada quando essa escolha e mais 
complexa é a árvore de decisões, com a qual se busca descrever e atribuir valores as 
diversas combinações de alternativas. As decisões tomadas nas etapas preliminares 
devem ser revistas e refinadas em etapas posteriores, a medida que informações mais 
precisas e detalhadas se tornam disponíveis.” 

 

Nesta etapa são realizados: estudos de localização; estudos do nível de integração da 

empresa; escolha do mercado a ser atendido; e escolha do canal de comercialização.  

A segunda etapa trata da engenharia básica, na qual são definidos os primeiros 

parâmetros técnicos do projeto e são especificados os ativos necessários ao processo 

produtivo.  

A terceira etapa aglutina as várias informações do projeto de forma clara e objetiva, 

com vistas à aprovação do aporte de capital pelo órgão de fomento, investidor, etc.  

Todavia, algumas ressalvas sobre esse tipo de projeto devem ser levantadas, em virtude 

de algumas peculiaridades do processo de desenvolvimento de uma tecnologia, por exemplo: 

em algumas situações não existem dados técnicos da atividade de P&D; em outras situações o 

investimento em P&D é executado sem a ratificação de um estudo de viabilidade, sendo 

realizado por razões estratégicas; e, por fim, em outros casos o estudo de viabilidade é 

elaborado a partir de dados obtidos por uma planta piloto2. 

A avaliação de projeto de inovação tecnológica passa por várias etapas. Com o 

aprofundamento do estudo, aumentam as informações sobre o projeto e diminuem o risco e a 

incerteza associada às estimativas do valor da tecnologia.  

 

                                                 
2 Para WEISZ, 2009 é uma situação que permite simular, em escala reduzida, o empreendimento, de modo que 
eventuais erros e perdas não assumam à proporção que teriam caso ocorressem no empreendimento final. 
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Dessa forma, a avaliação do valor da tecnologia 

níveis de precisão crescente

projeto: Perfil de investimento, estudo de pré

2009). Estas etapas, segundo estudo de 

margem de variação em 

respectivamente. 

Tais etapas são ilustradas na figura abaixo:

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Fases de elaboração do projeto e nível de precisão das estimativas.

Na figura acima, a fase A representa 

é realizada a partir da identificação de oportunidades sugeridas pelo mercado, de 

características da estrutura industrial local, porte de infra

estímulos resultantes de políticas governamentais. 

É a transformação de uma idéia em uma proposta preliminar de projeto. Tal 

procedimento de avaliação faz uso da analogia com projetos semelhantes

algum parâmetro que permita uma pré

de erro dessa primeira avaliação costuma ser elevada em torno de 

análise é realizada nas primeiras etapas do projeto, antes de se 

porte. (BEHRENS & HAWRANECK, 1991)
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a avaliação do valor da tecnologia em suas várias etapas, 

níveis de precisão crescentes. Em geral são três as etapas de avaliação

: Perfil de investimento, estudo de pré-viabilidade e estudo de viabilidade. 

. Estas etapas, segundo estudo de (BEHRENS E HAWRANECK, 1991)

margem de variação em suas estimativas em torno de %45−+

Tais etapas são ilustradas na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Fases de elaboração do projeto e nível de precisão das estimativas.

Fonte: Ferreira 2009. 

 

a fase A representa a etapa perfil do investimento,

é realizada a partir da identificação de oportunidades sugeridas pelo mercado, de 

características da estrutura industrial local, porte de infra-estrutura, ou mesmo da presença de 

estímulos resultantes de políticas governamentais.  

É a transformação de uma idéia em uma proposta preliminar de projeto. Tal 

procedimento de avaliação faz uso da analogia com projetos semelhantes

râmetro que permita uma pré-avaliação do valor da tecnologia do projeto. A

de erro dessa primeira avaliação costuma ser elevada em torno de −+

análise é realizada nas primeiras etapas do projeto, antes de se incorrer com gastos de maior 

(BEHRENS & HAWRANECK, 1991) 
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em suas várias etapas, é realizada com 

m geral são três as etapas de avaliação da viabilidade do 

viabilidade e estudo de viabilidade. (WEISZ, 

HAWRANECK, 1991), possuem uma 

% , %25−
+

e %15−+

Fases de elaboração do projeto e nível de precisão das estimativas. 

perfil do investimento, na qual a avaliação 

é realizada a partir da identificação de oportunidades sugeridas pelo mercado, de 

estrutura, ou mesmo da presença de 

É a transformação de uma idéia em uma proposta preliminar de projeto. Tal 

procedimento de avaliação faz uso da analogia com projetos semelhantes para geração de 

avaliação do valor da tecnologia do projeto. A margem 

%45−+ , geralmente tal 

incorrer com gastos de maior 
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A fase B representa o estudo de pré-viabilidade na qual já está disponível um maior 

volume de informações relativas ao projeto. Nesta fase há a especificação da engenharia 

básica, ou seja, a definição dos parâmetros técnicos do empreendimento, levantamento dos 

equipamentos e os dos demais ativos necessários ao projeto, todavia, o computo dos custos é 

realizado a partir de aproximações e não da tomada de preços no mercado. Logo, há um 

patamar de variação de %25−
+  nas estimativas. A fase C, estudo de viabilidade dispõe de 

maior clareza quanto aos fluxos de caixa do projeto de inovação, A esta altura do estudo a 

engenharia para o desenvolvimento do novo produto/serviço já está definida, é realizada a 

tomada de preços no mercado. Assim as saídas de recursos são tomadas com maior precisão, 

por isso nesta etapa as margens de variação do fluxo de caixa são menores, em torno de 

%15−+ . (BEHRENS & HAWRANECK, 1991) 

 Como pode ser visto na figura 2.1 a espiral vai aumentando à medida que a precisão 

das estimativas aumenta e diminui o risco. 

De maneira geral, um projeto de investimento em inovação tecnológica está sujeito a 

vários tipos de risco, dentre eles os seguintes: próprio, mercadológico, técnico e corporativo. 

O risco próprio e oriundo da possibilidade de ocorrência de informações distorcidas do fluxo 

de caixa do projeto, o risco mercadológico é oriundo de variabilidades e incertezas nos níveis 

de demanda e oferta no mercado do produto/serviço, o risco técnico está relacionado a 

disfunções de estruturas, dispositivos e processos relacionados à engenharia do projeto, e por 

fim o risco corporativo é decorrente das opções de investimento e do orçamento de capital da 

empresa. (FROTA, 2007)  

De forma mais específica, em cada etapa de avaliação da tecnologia, a análise deve ser 

pautada na montagem de um caso base a partir das informações disponíveis para cada etapa. 

Assim é estimado um fluxo de caixa projetado a partir da previsão de entradas e saídas do 

projeto, valores que são trazidos para valores atuais através da metodologia do valor presente 

líquido – VPL (apresentado na sessão 3.1), técnica que fornece a informação sobre a 

viabilidade ou não do projeto. Nesse caso, se o VPL obtido for maior que zero, prossegue-se 

com o projeto, caso contrário o projeto deve ser revisado ou abandonado antes do início da 

próxima etapa do estudo.  
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Ao término das avaliações econômico financeiras, são utilizadas algumas técnicas para 

identificar possíveis impactos da incerteza no retorno do projeto, a partir de metodologias 

como a análise de sensibilidade, teoria das opções reais, etc, apresentadas no Capítulo 4. 

 

2.2  Projeto tradicional 
 

 Neste ponto é apresentada a sistematização para um estudo de viabilidade econômico 

financeira, também conhecido como plano de negócios ou business plan. Trata-se de um 

mecanismo de apoio à decisão em investimentos, vital para a capitalização de 

empreendimentos, que pressupõe a existência de um indivíduo racional na tomada de 

decisões. Tal projeto é composto de duas grandes etapas de avaliação: 1 - econômica, que 

compreende desde os estudos de pré-viabilidade até a especificação dos sistemas de 

financiamento; e 2 - financeira, que abrange toda a parte de engenharia financeira e as 

análises de incerteza e risco. Nesse tipo de projeto também deve ser apresentado um sumário 

executivo. 

Esse é o tipo clássico de avaliação de projetos, onde, primeiramente, uma idéia é 

avaliada. Quando ocorre a identificação preliminar positiva dessa idéia de empreendimento, 

uma série de procedimentos são seguidos para atestar a viabilidade ou inviabilidade do 

projeto. Neste trabalho consideram-se as seguintes etapas, melhor formalizadas de forma 

sucinta adiante:  
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Figura 2.

 

O projeto em si visa à construção de uma estrutura de produção capaz de suprir uma 

parcela da demanda que não está sendo satisfeita

insatisfeita é um dos primeiros objetivos do projeto, pois, caso não haja demanda insatisfeita

não há necessidade de novos produtos

como a demanda de produtos novos, ainda não presentes no mercado o projeto se destina a 

estimar a demanda potencial por este novo produto/serviço. 

A caracterização des

do projeto e da classificação do bem/serviço a ser ofertado. Os bens podem ser classificados 

em: de consumo (durável/não durável)

serviços podem ser classificados

massa. Também devem ser delineadas algumas características dos consumidores: renda

idade; área geográfica; etc. 

A estimação dessa demanda tem como finalidade 

do produto/serviço para os para os próximos períodos

parcela de mercado a ser atendida pelo empreendimento. Tal procedimento pode ser realizado 

a partir de fatores qualitativos, tais como:

Delphi; opinião de vendedores

Avaliação Econômica

1 - Estudo de Mercado

2 - Engenharia, 

Tamanho e Localização

3 - Custos e Receitas

4 - Fontes de 

Financiamento
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Figura 2.2: Etapas da Elaboração e análise de um projeto

Fonte: Elaboração Própria 

si visa à construção de uma estrutura de produção capaz de suprir uma 

parcela da demanda que não está sendo satisfeita, ou inexistente. A determinação 

insatisfeita é um dos primeiros objetivos do projeto, pois, caso não haja demanda insatisfeita

não há necessidade de novos produtos/serviços. No caso da demanda inexistente, entendida 

como a demanda de produtos novos, ainda não presentes no mercado o projeto se destina a 

estimar a demanda potencial por este novo produto/serviço.  

dessa demanda é realizada através da identificação da área de atuação 

do projeto e da classificação do bem/serviço a ser ofertado. Os bens podem ser classificados 

em: de consumo (durável/não durável); de produção (bens de capital/bens intermediário

serviços podem ser classificados em: serviço profissional; loja de serviços

massa. Também devem ser delineadas algumas características dos consumidores: renda

etc.  

a demanda tem como finalidade a projeção do mercado consumidor 

para os para os próximos períodos, possibilitando um planejamento da 

parcela de mercado a ser atendida pelo empreendimento. Tal procedimento pode ser realizado 

fatores qualitativos, tais como: opiniões de especialistas de mercado

opinião de vendedores; entre outros, (MOREIRA, 2002); ou da forma mais 

Avaliação Econômica

Estudo de Mercado

Engenharia, 

Tamanho e Localização

Custos e Receitas

Fontes de 

Financiamento

Avaliação Financeira

4 - Avaliação do 

Investimento

5 - Análise de 

Incerteza e risco
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: Etapas da Elaboração e análise de um projeto 

si visa à construção de uma estrutura de produção capaz de suprir uma 

determinação da procura 

insatisfeita é um dos primeiros objetivos do projeto, pois, caso não haja demanda insatisfeita, 

. No caso da demanda inexistente, entendida 

como a demanda de produtos novos, ainda não presentes no mercado o projeto se destina a 

a demanda é realizada através da identificação da área de atuação 

do projeto e da classificação do bem/serviço a ser ofertado. Os bens podem ser classificados 

de produção (bens de capital/bens intermediários). Os 

de serviços; e serviço de 

massa. Também devem ser delineadas algumas características dos consumidores: renda; sexo; 

a projeção do mercado consumidor 

, possibilitando um planejamento da 

parcela de mercado a ser atendida pelo empreendimento. Tal procedimento pode ser realizado 

opiniões de especialistas de mercado; método 

ou da forma mais  

Avaliação Financeira

Avaliação do 

Investimento

Análise de 

Incerteza e risco
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comumente utilizada, a estimação da demanda a partir de dados passados. Há várias 

metodologias para a estimação a partir de dados passados, a exemplo de: estimador de 

mínimos quadrados; método de médias móveis; redes neurais artificiais; etc.  

Conhecido o mercado e conhecida a demanda, deve-se então determinar o processo de 

produção, os equipamentos, instalações e arranjo físico para o atendimento da procura 

insatisfeita, para que isso possibilite o cálculo do custo do investimento e do custo 

operacional a ser realizado no projeto: esse é o estágio da engenharia. 

Todavia, deve-se ressaltar que o fluxo de etapas, conforme aqui apresentado, não é 

rígido, mas sim deve haver uma interação entre as etapas para o aperfeiçoamento do projeto. 

Por exemplo, a engenharia pode sinalizar possíveis ajustes na estratégia de mercado em 

virtude da possibilidade de economias de escopo no processo produtivo, o perfil da mão-de-

obra necessária para a produção também pode ser determinante na escolha da localização 

(BUARQUE, 1991). 

Em seguida considera-se o tamanho da unidade produtiva, que é entendido como a 

capacidade de produção que o empreendimento deve ofertar, ele é influenciado pela demanda 

do mercado, pelas especificações do estudo de engenharia e pelos custos de produção. No 

planejamento do tamanho da planta produtiva devem ser levados em consideração prováveis 

necessidades de expansão no médio e longo prazo. 

Na determinação do tamanho ótimo para a unidade produtiva, de forma geral é 

utilizado o critério do custo unitário, que segue os princípios da economia de escala, nos quais 

o tamanho adequado da fábrica é o que conduz a um custo unitário mínimo, sendo respeitada 

a capacidade de absorção do mercado (BUARQUE, 1991). 

Segundo (REBELATTO, 2004), no que concerne à localização, o que se busca é uma 

localização que aumente a produção e ao mesmo tempo diminua os custos de transporte, ou 

seja, que apresente o melhor resultado econômico. Alguns dos fatores que influenciam a 

decisão sobre a localização são: a proximidade dos fatores de produção (matéria-prima e mão-

de-obra) e de mercados consumidores; infra-estrutura de transportes, comunicações e de 

combustíveis; fatores climáticos, topográficos; e a estrutura de incentivos fiscais. A decisão 

sobre a localização pode ser realizada com base na utilização de algoritmos de localização, de 

transportes e de designação entre outras metodologias.  

Delineado o processo produtivo, sua escala e relações logísticas, segue-se com a 

mensuração dos custos, estes são comumente divididos em custos de instalação e custos  
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operacionais. A diferença entre os dois está relacionada ao destino dos recursos e da fonte de 

obtenção. Os primeiros se destinam a instalação do projeto e em geral são obtidos através de 

financiamentos, o segundo é destinado a despesas relacionadas ao dia a dia da produção e é 

obtido de forma geral no próprio caixa da empresa (REBELATTO, 2004). 

Os custos de instalação compreendem os investimentos fixos. Os principais 

componentes são: terrenos; construção do edifício; obras complementares; maquinaria e 

equipamentos; etc. Na categoria custos operacionais ou investimentos variáveis (variam 

conforme o nível de produção), tem-se: custos relacionados ao estoque, a mão-de-obra e ao 

pagamento de juros entre outros. 

Logo, de forma simplificada, o custo total do projeto corresponde ao somatório dos 

custos de instalação e custos de operação.  Ressaltando que esse pode não ser o sistema de 

custeio adotado pelas empresas da nossa amostra de projetos.  

 

OperaçãodeCustosInstalaçãodeCustosCT +=                                            (2.1)                           

 

As receitas, ou as entradas do projeto são fluxos monetários cabíveis à empresa a cada 

período de operação; as receitas podem ser diretas (oriundas da venda de bens e serviços) e 

indiretas (oriunda de uma aplicação financeira e outra fonte não relacionada ao processo 

produtivo). A receita total do projeto é obtida a partir da seguinte expressão: 

 

QnPnQPQPRT ...... 2211 +++=                                                                                            (2.2) 

Onde: 

RT= receita total; 

P1= preço do produto 1; 

Q1= quantidade produzida do produto 1; 

P2= preço do produto 2; 

Q2 quantidade produzida do produto 2; 

Pn= preço do enésimo produto;  

Qn= quantidade produzida do enésimo produto; 

 

Da diferença entre a receita total e o custo total é obtido o lucro (L) do projeto: 

 

ttt CTRTL −=                                                                                                                         (2.3) 
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A estrutura mercadológica permite a estimação da demanda que, multiplicada pelo 

preço de venda formado para cada produto, gera a estimativa de receita do projeto, conforme 

apresentado acima. Por outro lado, a estrutura física e de custos pré-definida subsidia a 

obtenção de uma estimativa do cômputo geral das saídas de recursos do empreendimento, 

através da transformação dos diversos componentes em valores monetários correntes (custo 

total). Com essas informações já é possível montar-se a projeção de um fluxo de caixa para 

determinado período de vida do projeto, análise conhecida como Fluxo de Caixa Projetado 

(FCP), as informações fornecidas pelo fluxo de caixa dão subsídios para a etapa de análise de 

investimentos. 

Em seguida são analisadas as potenciais fontes de financiamento para o projeto (Etapa 

4). Os recursos utilizados podem ser de origem própria e/ou de terceiros, melhor apresentados 

na Seção 2.3. 

A etapa 5 associada aos critérios de análise de investimentos, vital para o 

desenvolvimento da pesquisa, será tratada no Capítulo 3.  

 Todo o processo de análise do projeto realizado até o momento é determinístico, no 

qual um determinado fluxo de caixa é obtido a partir de receitas e despesas estimadas. 

Entretanto, em uma situação real, muitas vezes tais estimativas não se concretizam, ocorrem 

variações (divergência entre o valor estimado e o valor real). Logo, esse é um ambiente de 

incerteza e risco em tais operações. 

Para dar uma resposta ao ambiente incerto, a Etapa 6 faz uso de alguns mecanismos de 

análise do risco, apresentados no Capítulo 4, os quais procuram trazer alguma informação 

sobre o impacto de fatores externos ao modelo sobre variáveis determinantes da viabilidade 

do projeto. A Análise de Sensibilidade e a Teoria das Opções Reais são dois exemplos destas 

metodologias. Cabe ressaltar que essa pesquisa se propõe a fornecer mais uma ferramenta de 

auxílio na escolha de um projeto em um ambiente de risco.  

Para finalizar este tópico cabe ressaltar que, de acordo com as etapas acima descritas, 

uma idéia é transformada em uma oportunidade de investimento. Todos os aspectos do 

projeto são delineados de forma geral, desde a melhor forma operacional até a prescrição da 

melhor fonte de financiamento, logo, este conjunto de procedimentos colabora para a 

alocação mais eficiente dos recursos, garantindo boas oportunidades de emprego e de retorno 

do capital. 
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2.3  Fontes de Financiamento 

 

 Este capítulo é encerrado com a apresentação das principais fontes de financiamento a 

inovação no Brasil, visto que este é um ponto crucial para o desenvolvimento da inovação 

dentro das empresas e etapa importante de um projeto de inovação. Dada a baixa taxa de 

inovação das empresas brasileiras de forma agregada, fato que representa um entrave para a 

promoção da competitividade da indústria nacional, essa é uma das razões da criação de 

fundos, projetos e fontes de recursos voltados para o financiamento da inovação induzidos por 

iniciativa do governo brasileiro. 

São vários os mecanismos oferecidos pelo mercado financeiro para o aporte de capital 

em projetos de investimento. O projeto pode ser financiado através de: recursos próprios; 

aporte de capital (obtenção de sócios, abertura de capital, captação através de fundos de 

investimentos, lançamento de debêntures e fundos de capital de risco, etc.); bem como através 

de modalidades tradicionais de financiamento, como bancos de desenvolvimento, agências de 

fomento, bancos comerciais, etc. O projetista deve atentar para o sistema de financiamento 

adotado por cada agente e a taxa de juros envolvida na operação. 

Um projeto de inovação na fase inicial, pré-operacional, na qual as informações e 

estimativas de demanda e de custos são escassas, é mais propício ao “Love Money”, ou seja, é 

ajustado a captação de recursos junto a sócios “anjos” (familiares, amigos e investidores)  que 

apostam na idéia. Projetos mais adiantados na fase Start-Up, em um estágio de 

desenvolvimento dos primeiros protótipos, além dos anjos, no Brasil contam com uma 

estrutura de apoio através do Seed Money, mercado que tem sido estimulado por iniciativas da 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES (WEISZ, 2006). Um detalhamento do capital adequado para 

estas fases acima apresentadas e as outras fases do processo de inovação, pode ser visto na 

tabela abaixo: 
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Tabela 2.1: Estágio da inovação e modalidade de aporte de capital adequado. 

 

Fonte: WEISZ, 2009 

 

 Depois de desenvolvida a tecnologia e comprovada a viabilidade produtiva através do 

mercado, para o início da operacionalização do processo produtivo, o projeto demanda uma 

quantidade maior de recursos que podem ser captados juntos as categorias de aporte de capital  

já citadas, mas sobretudo, podem receber considerável aporte de capital e gerencial de fundos 

de capital de risco (venture capital). Depois de consolidada a incorporação de uma tecnologia  

em um produto/serviço e a aceitação efetiva do mercado, a empresa pode desejar expandir sua 

linha de produção, o capital para esta expansão pode vir do aporte de capital de fundos de 

capital de risco, em situações de tecnologias mais consolidadas a abertura de capital em bolsa 

de valores pode ser uma boa opção. 

 Nesse capitulo pode-se perceber que o desenvolvimento de projetos é uma técnica 

válida para a organização e sistematização das idéias com vistas ao suprimento de uma 

necessidade humana insatisfeita, cabendo aos projetos de inovação mostrar a exeqüibilidade 

da introdução ou desenvolvimento de uma inovação. O capitulo seguinte fornece as principais 

técnicas para a avaliação do apanhado de idéias aglutinadas por um projeto de investimento.   
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CAPÍTULO 3 CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
 

 Conforme demonstrado no capítulo anterior, os procedimentos de estimação de 

demanda e capacidade produtiva do empreendimento geram uma série de estimativas de 

receitas e custos, que viabilizam a construção de um fluxo de caixa (caso base) que dá 

subsídio a análise de investimento e a seleção de projetos que tendem a aumentar a riqueza 

de: proprietários, acionistas, sociedade, etc. 

Este capítulo se dedicará a etapa de avaliação de um projeto de investimento, do ponto 

de vista do modelo determinístico. O modelo determinístico do estudo de viabilidade 

financeira de projetos não incorpora em sua análise as incertezas e variabilidades inerentes ao 

fluxo de caixa elaborado no projeto. Esse modelo é complementado com o modelo 

probabilístico (apresentado no Capítulo 4), que incorpora as incertezas e variabilidades 

existentes no processo de elaboração do projeto, fornecendo resultados mais elucidativos.  

No capítulo são apresentadas algumas das técnicas de análise de investimento 

recomendadas pela literatura: as técnicas tradicionais Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa 

Interna de Retorno (TIR) na Seção 3.1; e indicadores contábeis e de capital (indicador de 

rentabilidade; indicador de eficiência operacional; e indicador do custo do capital utilizado no 

financiamento), na Seção 3.2.  

 

3.1 Critérios do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de retorno (TIR) 

   

O critério do valor presente líquido, valor atual líquido, ou critério do fluxo de caixa 

descontado, é um dos critérios mais utilizados nas avaliações de projetos governamentais e 

empresariais em todo o mundo. O VPL faz a conversão de desembolsos futuros no seu valor 

correspondente no instante considerado inicial (data atual ou presente) a partir de um fluxo de 

caixa formado de uma série de receitas e custos, levando em conta o custo de oportunidade 

sobre o capital investido ou uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA)3. (HIRSCHFELD, 

2009) 

                                                 
3 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é a taxa que serve de parâmetro para a aceitação ou rejeição de um 
determinado projeto de investimento. Ex.: Um projeto que apresente um custo de capital de 15%a.a, deve 
apresentar uma TMA superior a 15%a.a. 
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O VPL usualmente é representado por um diagrama de fluxo de caixa: 

 

 

Figura 3.1: Diagrama do fluxo de caixa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No diagrama, os vetores que apontam para cima representam a entrada de recursos no 

caixa da empresa, enquanto que os vetores que apontam para baixo representam a saída de 

recursos, a escala numérica representa a série temporal à qual está submetida à avaliação do 

projeto (1,..n). 

De forma genérica o VPL pode ser obtido por: 

∑
= +

−
+−=

n

t
ti

CTRT
IVPL

1 )1(
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                                                                                                   (3.1) 

Onde:  

RT = Receita total; 

CT = Custo total; 

I= investimento inicial; 

i = taxa de referência ou Taxa Mínima de Atratividade; 

t = número de períodos; 

 

 Nesse critério todos os valores de receitas e despesas são trazidos para o momento 

atual, e apura-se a diferença entre o investimento inicial e o valor atual das receitas e (custos + 

despesas). Apurada essa diferença, três cenários são possíveis: 

P

0

1 2 3 4 n---..
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1. Diferença positiva (VPL>0), as entradas de caixa são maiores que as saídas, ou seja, o 

projeto proporciona uma remuneração para o capital a uma taxa superior a taxa 

mínima de atratividade, indicando assim um projeto viável; 

2. Diferença negativa (VPL< 0), as entradas de caixa são menores que as saídas, o 

projeto possui uma remuneração do capital menor do que a taxa mínima de 

atratividade, indicando um projeto inviável. 

3. Diferença nula (VPL = 0), entradas de caixa iguais as saídas, o projeto apresenta uma 

remuneração do capital igual à taxa mínima de atratividade, logo é indiferente a 

decisão de aplicar-se o capital disponível, se no investimento em análise ou no 

investimento alternativo representado pela TMA. 

O critério da Taxa Interna de Retorno (TIR), critério da rentabilidade interna, critério 

da taxa de lucro ou critério da eficiência marginal do capital, é a taxa de desconto que iguala o 

VPL de um fluxo de caixa descontado a zero. 

Esse critério é um dos mais conhecidos no campo da avaliação de projetos. Essa taxa 

interna de retorno (TIR) é obtida quando o VPL é igualado à zero, conforme expressão 

abaixo: 

0
)1(
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0)( =
+
−

+−= ∑
=

n
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t

xi

CTRT
IVPLx

xi
                                                                               (3.2) 

Onde:  

VPLx(ix) = valor presente líquido da proposta X, a uma taxa interna “ix”; 

RT = Receita total; 

CT = Custo total; 

I= investimento inicial; 

ix = taxa interna de retorno da proposta X; 

t = número de períodos. 

 

O cálculo da TIR pode ser ilustrado de outra maneira no gráfico abaixo: 
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Figura 3.2: Taxa interna de retorno 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No gráfico acima a intersecção da curva com o eixo do VPL mostra a taxa de desconto 

que leva o VPL ao valor zero. Uma TIR de X% ao período significa que em cada período 

considerado é produzido um percentual X% sobre o capital investido e ainda não remunerado. 

(REBELATTO, 2004) 

 O critério de avaliação a partir da taxa interna de retorno compara a TIR com uma taxa 

mínima de atratividade (TMA). Se a TIR é superior ou igual a TMA aceita-se o projeto, 

conforme descrito abaixo:  

1. Se TIR ≥ TMA, aceita-se o projeto; 

2. Se TIR = TMA, é indiferente a decisão de aplicar-se o capital disponível, se no 

investimento em análise ou no investimento alternativo representado pela TMA;  

3. Se TIR < TMA, rejeita-se o projeto. 

 

3.2 Índices Contábeis e de Capital 

 

Os índices apresentados nesta sessão podem ser utilizados para avaliação do 

desempenho operacional da empresa, da capacidade gerencial, da capilaridade da empresa 

junto aos fornecedores de crédito, informações muito valiosas para a o Sistema de 

Classificação de Risco, a ser apresentado no próximo capítulo. 

*TIR

VPL (R$)

i (%)
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Índices de rentabilidade são medidas variadas do lucro da empresa em relação a 

diferentes itens. (SANVICENTE, 1987). Eles também podem ser entendidos como a 

capacidade de geração de renda para a remuneração do investimento 

  Na análise, utilizaremos a margem líquida ou lucratividade líquida, que é obtida a 

partir da seguinte relação: 

 

������ �í
��� =
��������� �í����� �� �����í���

�. .�.
                                           (3.3) 

Onde:  

R.O.L = Receita Operacional Líquida 

 

Esta compara o lucro pertencente aos acionistas com o volume de recursos gerado pela 

empresa com a execução de sua atividade produtiva, ou seja, mostra qual é o retorno que a 

organização conseguiu dadas as receitas que foram geradas. 

 Na avaliação do projeto outro importante índice é o da rentabilidade do projeto, que 

consiste no quociente das entradas e saídas do projeto. 

 

!�"#�$����� % &�%'�#% =  
����� �í�����

()*����+�)�� ,����
                                                                (3.4) 

 

 Tal índice mostra o quanto o projeto obtém em relação a seu investimento total, 

possibilitando assim a comparação entre projetos, em termos de rentabilidade, contribuindo 

para o processo decisório. 

 Em muitas ocasiões as empresas recorrem a diferentes tipos de capital para viabilizar 

seus projetos de investimento. Devido à diferença na mensuração de risco, estes diferentes 

capitais possuem diferentes taxas de remuneração esperadas, ou seja, custo do capital. Nestas 

situações, interessa à empresa mensurar o custo de cada uma das fontes provedoras de capital, 

e conhecer o custo de seu capital. Isto é realizado através de uma média ponderada dos 

diferentes custos de capital componentes do financiamento, esta média é o Custo Médio 

Ponderado de Capital – CMPC, ou Weighted Average Capital Cost - WACC. (BRIGHAN, 

GAPENSKI, & EHRHARDT, 2001). 
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 O CMPC é calculado com base no custo de cada fonte de capital, ponderado por seu 

percentual de participação no total do empréstimo pretendido. Ou seja, corresponde ao custo 

da média ponderada dos custos das fontes do capital. (SANTOS, 2009).  

Taxas mais baixas de CMPC indicam que o tomador tem maior capacidade de 

endividamento. Taxas mais elevadas por sua vez, são indicadores de baixa capilaridade no 

que tange a obtenção de crédito, ou seja, precisa despender mais recursos no pagamento de 

juros dada sua margem de risco mais elevada.  

Essas técnicas têm servido de parâmetro para a avaliação de projetos de investimento a 

décadas, elas revelam diferentes dimensões que podem ser observadas em um projeto. No 

próximo capítulo são apresentadas algumas ferramentas de risco e é delineada a metodologia 

de rating, que fornece uma alternativa para a mensuração do valor de uma tecnologia, bem 

como, informações sobre o risco de um emitente de uma dívida. A informação trazida por 

esse rating pode ser muito útil para a avaliação do retorno e do risco do projeto. Outras 

alternativas para a mensuração do risco estão presentes no uso das técnicas apresentadas neste 

capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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CAPÍTULO 4 RISCO EM PROJETOS E O USO DE RATINGS  
 

Os fluxos de caixa “certos” ou “determinados” apresentados nos capítulos anteriores 

são pouco comuns no mundo real. A prática mostra que o futuro é incerto e que o ambiente 

que o gestor dispõe no ato da tomada de decisão nem sempre apresenta informações que 

sinalizem a ocorrência de possíveis eventos no futuro. (FERREIRA,2009) 

A abordagem utilizada anteriormente possui caráter determinístico. Uma alternativa 

utilizada para a incorporação de risco neste tipo de avaliação é realizada através da Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA). Em situações nas quais os projetos são considerados mais 

arriscados é considerada uma TMA mais elevada. Porém tal método pode causar perca de 

informação na avaliação. (CORREIA NETO, 2009).  

Para geração de melhores perspectivas de risco na avaliação do projeto, o gestor 

dispõe do modelo probabilístico para o estudo de viabilidade financeira de projetos de 

investimento. Este modelo incorpora o risco à análise de decisão, simulações de variáveis 

aleatórias do fluxo de caixa de projetos, suposições de cenários de risco dos respectivos 

projetos, etc. (FROTA, 2007). 

Neste capítulo primeiramente são apresentados os conceitos de incerteza e risco 

(Seção 4.1), em seguida, são apresentadas algumas técnicas probabilísticas empregadas na 

avaliação de risco de projetos: Análise de Sensibilidade (Seção 4.2); Construção de cenários 

(Seção 4.3); Regra E-V de Markovitz (Sessão 4.4); Simulação Monte Carlo (Sessão 4.5); 

Teoria das Opções Reais (Seção 4.6). Também é apresentada a metodologia utilizada para a 

classificação de risco de crédito o “rating”, que dá subsídio ao modelo proposto nesta 

dissertação. (Seção 4.7) 

 

4.1  Incerteza e Risco 

 

Em termos de administração financeira, o risco compreende duas abordagens: decisões 

sobre condições de incerteza e decisões sobre condições de risco. Na primeira abordagem o 

conjunto de conhecimentos disponível não é suficiente para estabelecer possíveis resultados e 

suas probabilidades. Na segunda abordagem, o conjunto de informações é suficiente para 

avaliar os resultados e respectivas chances de ocorrências. (FROTA, 2007) 
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A diferença entre os valores projetados e os valores realizados de um projeto configura 

uma situação de incerteza, que pode ser entendida como a possibilidade de ocorrerem 

resultados diferentes dos inicialmente previstos. Ou seja, a incerteza ocorre quando não se tem 

a plena capacidade de prever com precisão os resultados das variáveis que compõe o fluxo de 

caixa, no caso de projetos. (CORREIA NETO, 2009). 

Uma situação de incerteza pode ser transformada em uma situação de risco, quando 

ela pode ser mensurada através de uma medida objetiva. Ou seja, quando ocorre a atribuição 

de um valor esperado para uma medida de viabilidade do projeto VPL ou TIR. O valor 

esperado da medida de viabilidade pode ser obtido através do uso de dados históricos que 

possam indicar uma tendência futura de retornos, bem como através de expectativas 

subjetivas sobre os comportamentos futuros de variáveis do fluxo de caixa de um projeto, etc.                      

(CORREIA NETO, 2009). 

O risco é então mensurado a partir da variação do conjunto de possibilidades de 

retorno frente ao valor esperado estimado, isto é realizado através da mensuração da variância 

ou do desvio padrão dos valores esperados do retorno de determinado projeto. 

 

4.2  Análise de Sensibilidade 

 

Dentre o conjunto de ferramentas disponíveis para a análise da incerteza e risco de um 

projeto, a Análise de Sensibilidade, pela simplicidade de sua utilização possui aplicação 

generalizada. A análise de sensibilidade procura determinar a variação no valor presente 

líquido - VPL resultante de uma variação em um parâmetro relacionado, receita e/ou custo. 

 Logo, é um instrumento útil para a previsão do comportamento do projeto frente a 

diferentes choques em termos de aumento ou diminuição de custos e de receitas sobre a 

condição de viabilidade do projeto. (FERREIRA, 2009) 
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Figura 4.1: Análise de sensibilidade 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A figura acima ilustra o processo de simulação de cenários, elevações e reduções em 

custos e receitas, mostram a mecânica da análise de sensibilidade na qual uma elevação na 

receita total e/ou redução no custo total afeta positivamente o VPL, representado no eixo das 

abscissas, enquanto que uma diminuição da receita total e/ou elevação no custo total exerce 

efeito contrário sobre o valor presente líquido do projeto.  

Logo, a análise de sensibilidade pode permitir ao projetista simular choques em 

determinadas variáveis do projeto e mensurar o impacto deste no VPL do projeto. Um dos 

problemas desta técnica é o fato de que ela negligencia o impacto que a alteração em uma 

variável do projeto, pode repercutir em outras variáveis, pois algumas variáveis no projeto 

tendem a estar relacionadas entre si. (CORREIA NETO, 2009). 

 

 

4.3  Construção de cenários 

 

A construção de cenários é uma variante da análise de sensibilidade. Tal construção 

estuda e simula uma série de diferentes cenários com os quais o projeto pode se deparar ao 

longo de sua execução. (CORREIA NETO, 2009). 

Nesta técnica, vários cenários para os próximos meses ou anos podem ser gerados. 

Geralmente, a simulação considera três cenários: pessimistas, que pode ocorrer a partir de  
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uma combinação desfavorável de fatores incidentes sobre o fluxo de caixa; otimistas, 

ocorrência simultânea dos fatores favoráveis ao fluxo de caixa do projeto; mais provável, 

geralmente é representado pelo caso base do projeto. Tais simulações podem ser embasadas a 

partir de expectativa de resultados econômicos da: região, setor, etc. Considerando assim o 

impacto de determinada conjectura sobre a viabilidade econômica do projeto. 

O problema dessa abordagem é a subjetividade e até arbitrariedade da definição de um 

cenário pessimista, otimista ou mais provável. Ou seja, frente a uma mesma conjuntura 

analistas podem divergir sobre uma tendência pessimista ou otimista. 

 

 

4.4  Regra E-V de Markovitz 

 

A volatilidade pode ser considerada como a medida da taxa de variação de um ativo 

(fluxo de caixa de um projeto) durante um determinado período de tempo, ou seja, significa o 

quanto aquele ativo variou e qual a expectativa da amplitude da variação futura. Deste modo a 

volatilidade pode ser considerada como uma medida de incerteza. (SAITO, TÁVORA E 

OLIVEIRA, 2010) 

A volatilidade de um projeto é obtida através da abordagem consolidada da incerteza, 

onde todas as incertezas consideradas sobre o valor do ativo são combinadas numa única 

incerteza: a variação percentual do valor presente líquido do projeto ao longo do tempo, ou 

seja, o retorno do projeto, que será obtido por meio da variância do valor presente. (SAITO, 

TÁVORA E OLIVEIRA, 2010)  

A volatilidade é obtida dividindo o desvio padrão pela média do valor presente líquido 

probabilístico, onde ambos são obtidos através da simulação. Através da seguinte expressão: 

 

                                 (4.1) 

 

 

 



 - 42 -

Capítulo 4                                                                                          Risco em Projetos e o uso de rating 

 

4.5  Simulação Monte Carlo (SMC) 

 

O Método de Monte Carlo é uma expressão muito utilizada, onde as formas de 

investigação estão baseadas no uso da estatística e probabilidade. Pode-se verificar a 

aplicação de tal método em várias áreas, a exemplo da economia, física, etc. Para que uma 

Simulação Monte Carlo esteja presente em um trabalho basta que este faça uso de números 

aleatórios na verificação de algum problema. (JUNQUEIRA & PAMPLONA, 2002) 

 A Simulação Monte Carlo é um mecanismo de geração de números aleatórios. A 

SMC faz uso de ferramentas computacionais para simular cenários futuros, com base em 

variáveis cujos valores são gerados aleatoriamente dentro de uma distribuição de que as 

melhor represente. (CORREIA NETO, 2009). 

A SMC ganhou maior destaque por ocasião do Projeto Manhattan, associado ao 

processo de desenvolvimento da bomba atômica na Segunda Grande Guerra.  (SOARES, 

2007) Tal método é baseado em processos matemáticos emulando a simulação de uma 

população mediante experimentos estatísticos, nos quais comumente recomenda-se um 

processo de iterações acima de 2500. (DIXIT & PINDYCK, 1994) 

A SMC possibilita o cálculo do valor esperado de um projeto, bem como sua medida 

de risco. O valor esperado representa a média da distribuição de probabilidade dos valores 

gerados e o desvio padrão representa a medida de risco.  

Segundo Correia Neto (2009:205), as etapas de uma SMC são as seguintes: 

1. Criar um modelo que descreva o fluxo de caixa e calcule o VPL do projeto, ou outra 

medida de viabilidade; 

2. Especificar a distribuição de probabilidades de cada variável estocástica do fluxo de 

caixa e especificar os valores das variáveis não estocásticas; 

3. O computador atribui aleatoriamente o valor para cada variável estocástica dentro da 

distribuição de probabilidade especificada para ela; 

4. Os valores gerados para cada variável estocástica, juntamente com os demais valores, 

são empregados no modelo para determinar o fluxo de caixa líquido para cada 

período e calcular o VPL; 

5. As etapas 3 e 4 são repetidas n vezes, resultando em n VPL’s que comporão uma 

distribuição de probabilidade. 
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A SMC permite atribuir uma distribuição de probabilidade para as variáveis que 

determinam o VPL de um projeto, permitindo que o gestor inspecione toda a distribuição de 

probabilidade de resultados do projeto de investimento. (BREADLEY & MYERS, 2006) 

 

4.6  Teoria das Opções Reais (TOR)  

 

A Teoria das Opções Reais é uma metodologia com importante aplicação nas finanças, 

pois ela provê flexibilidade nas decisões de investimento para o gestor, condição bem ajustada 

frente ao risco presente nesse mercado. A TOR é utilizada para a avaliação de ativos reais e 

intangíveis, dentre eles projetos de investimento de capital, avaliação de projetos de pesquisa 

e desenvolvimento e etc.  

A TOR se baseia em algumas suposições implícitas na análise do VPL, que são: 1 – 

um investimento é reversível, ou seja, o investimento pode ser abortado e parte dos recursos 

recuperados, em situações nas quais as condições de mercado se revelem piores que as 

condições projetadas; e 2 – o investimento é irreversível no que concerne ao tempo, um 

investimento não realizado no momento atual pode representar a impossibilidade de realizá-lo 

no futuro. (DIXIT & PINDYCK, 1994) 

Com estas duas considerações pode-se afirmar que uma opção real é a flexibilidade 

que um gestor dispõe para tomar decisões a respeito de ativos reais. Ao passo que novas 

informações vão surgindo e as incertezas sobre o fluxo de caixa vão se revelando, os gestores 

podem tomar decisões que venham a influenciar positivamente o valor final de um projeto. As 

decisões com as quais eles geralmente se deparam são: qual o momento certo de investir; 

abandonar ou parar temporariamente um projeto; modificar as características operacionais do 

projeto; ou ainda trocar um ativo por outro? (SANTOS E. M., 2002)  

Sendo assim, a Teoria das Opções Reais permite ao gestor escolher uma opção de 

investimento dado um conjunto de informações que se revelem com o tempo, conforme 

ilustrado na figura abaixo, situação na qual o projeto pode ser abandonado, caso o resultado 

do período t=1 seja negativo.  
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Figura 4.2: Projeto com opção de abandono 

Fonte: (DIXIT & PINDYCK, 1994) 

 

Ou seja, caso fatores de mercado apontem para um valor negativo ao término do 

primeiro ano do projeto de investimento, o administrador pode optar pelo abandono do 

projeto. Tal medida pode tornar o valor do projeto menos negativo para a empresa, em 

comparação a continuidade de execução do empreendimento em uma provável situação de 

mercado adversa. 

 A TOR requer a criação de um VPL expandido4 que capte o VPL tradicional somado 

ao valor da opção. Dessa forma o VPL expandido disponibiliza ao administrador informações 

de viabilidade adaptadas a alterações no mercado que podem gerar melhorias no potencial de 

ganhos, ao mesmo tempo em que limita perdas relativas às expectativas iniciais.  

Em um projeto analisado sobre o prisma das opções reais, o valor presente do projeto é 

dado por:    

 

VPL expandido = VPL estático + Valor da Opção                                                               (4.1) 

 

Desta forma, um projeto de investimento de capital pode ser considerado como um 

conjunto de opções reais sobre um ativo real, alargando assim a margem de informações que 

o administrador dispõe, frente à incerteza presente em determinado projeto. 

                                                 
4 VPL Expandido – é o Valor Presente Líquido que incorpora ao VPL estático apresentado na Seção 3.1 ao valor 
da opção. 
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4. 7  Metodologia de Rating 
 

 O risco nas operações financeiras, segundo a ótica do rating, pode ser divido em duas 

grandes áreas: o risco de mercado e o risco de crédito. O risco de mercado é oriundo de 

oscilações em variáveis macroeconômicas que interferem no retorno dos ativos. O risco de 

crédito, que por sua vez, tem origem na falta de informação que o agente que concede o 

crédito tem a respeito da empresa tomadora do recurso. 

Para gerir essa última categoria de risco os administradores de instituições financeiras 

fazem uso de uma política de gestão de risco de crédito, que busca alocar os investimentos nas 

alternativas mais lucrativas, sem extrapolar uma margem de lucros entendida como aceitável. 

(AMARAL & TÁVORA, 2010). Nesse contexto surge a metodologia de rating, fornecendo 

informações para a gestão de risco de crédito. 

Um rating pode ser entendido como um indicador que procura expressar o risco ao 

qual um credor está submetido ao conceder crédito a um determinado tomador de crédito. Ou 

seja, o rating visa estimar a probabilidade do tomador de crédito efetuar todas as obrigações 

do débito contraído. O uso da metodologia de ratings tem-se expandido e têm aplicações em 

diversos campos do mercado financeiro, a exemplo de: instituições financeiras bancárias e 

não bancárias; fundos de investimentos; seguradoras; avaliação da dívida de países; avaliação 

de financiamentos (hipotecas, dívidas de cartões de crédito, empréstimos, etc.) 

Dada a assimetria de informações que é prejudicial e está presente nos mercados 

financeiros e o risco associado a operações de crédito, o uso de rating constitui-se em um 

sinalizador para o mercado financeiro sobre a saúde financeira do empreendimento e da 

capacidade de cumprimento de compromissos por parte de um governo, empresa ou 

investidor (COSTA & BIALOSKORSKI NETO, 2009), determinando-se assim o prêmio pelo 

risco a ser pago pelo tomador do empréstimo e a facilidade ou dificuldade que o agente se 

depara na obtenção de recursos. 

Como já citado, o desenvolvimento do sistema financeiro criou um ambiente para o 

desenvolvimento das agências de rating, que são instituições que remetem uma opinião sobre 

a qualidade do crédito de um tomador. Para  (FRASCAROLI, SILVA, & SILVA, 2006) 

alguns motivos que podem justificar a existência de agências de classificação de rating, são:  
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1 - A agência de rating é financiada para a elaboração do rating do emitente das 

dívidas, assim ela não possui qualquer incentivo na produção de um rating enviesado; 

 2 – As agências não possuem retorno de escala na captação e interpretação dessas 

informações;  

3 – o produto ofertado pelas agências tem a capacidade de sintetizar de forma simples 

e clara para o mercado a qualidade do crédito de um tomador de empréstimos. 

 Porém algumas críticas ao sistema de classificação rating surgem a partir dos 

seguintes argumentos: há um atraso nas alterações das atribuições de rating frente a mudanças 

ocorridas no mercado; o aumento na utilização dos ratings modificou o produto vendido pelas 

agências, que inicialmente forneciam informação, mas agora determinam a conduta dos 

agentes pela necessidade do enquadramento das empresas a determinados critérios utilizados 

nas classificações das agências para a obtenção de algumas fontes de financiamento 

(PARTNOY, 2002). 

 A metodologia do rating é composta de análises que incorporam aspectos 

quantitativos e qualitativos. Tal metodologia não possui um modelo formal, que apresente a 

ponderação de cada atributo qualitativo e quantitativo avaliado pelo analista de rating. Não 

existe um modelo normativo, cada agência, ou banco pode utilizar um sistema diferente 

(CROUHY, GALAI, & MARK, 2004). Todavia, algumas iniciativas têm sido tomadas no 

sentido de dar maior clareza na atribuição de rating, discussão presente no encontro 

conhecido como Basiléia II5 no ano de 2004 e no IOSCO – International Organization of 

Securities Commission no ano de 2005. 

 No mercado de crédito brasileiro o Banco Central do Brasil – BACEN, através da 

resolução 2.682 de 21 de dezembro de 1999, instituiu que as instituições financeiras 

passassem a discriminar as operações de crédito conforme o risco incorrido. Com isso as 

concessões de crédito devem ser ranqueadas e provisionadas a devedores duvidosos, 

dependendo do nível de risco em relação ao devedor, a seus garantidores e em relação ao tipo 

de operação. Desta forma, os esforços para a manutenção da qualidade do crédito passam a  

 

                                                 

5 Basiléia II foi um acordo assinado em 2004 no âmbito do Bank of International Settlements BIS 
(Comitê da Basiléia), para substituir e corrigir alguns pontos do acordo anterior. Os pilares do novo 
acordo são: promover a transparência e disciplina no mercado; supervisionar o mercado; e garantir a 
manutenção de um percentual do capital, que deve ser retido pelos bancos. 
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ser analisados de maneira pró-ativa. A tabela abaixo apresenta os níveis de risco e suas 

respectivas classificações estabelecidas pela autoridade monetária. 

 

Tabela 4.1 – Classificação de risco do BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BACEN, 1999) 

 

Logo, um Sistema de Classificação de Risco (SCR) é um conjunto de procedimentos e 

ponderações que são utilizadas por uma agência, banco, etc, para determinar o risco de 

concessão de crédito para determinado tomador. Na próxima sub-seção é apresentado um 

SCR, proposto por (CROUHY, GALAI, & MARK, 2004), o qual é composto de avaliações 

qualitativas e quantitativas. Alguns dos principais aspectos observados pelo analista6 nesse 

sistema são: aspectos financeiros; gerenciais; macroeconômicos; setoriais; mercadológicos, 

etc.  

O sistema apresentado a seguir é à base do Sistema de Classificação de Risco de 

Projetos de Inovação – SCRP proposto nesta pesquisa como ferramenta de apoio a estimação 

do valor da tecnologia e do risco de projetos de inovação, (apresentado na Seção 6.1). 

 

4.5.1  Sistema de Classificação de Risco (SCR)  
  
   

 

 

 

                                                 
6  Profissional encarregado da avaliação dos diferentes parâmetros para a composição do rating.  
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Um sistema de classificação de risco tem por objetivo gerar uma classificação de risco 

(CR) precisa, ou seja, que retrate o risco de perda7 de uma operação de crédito de forma 

adequada.  Um bom SCR deve oferecer uma série de passos cuidadosamente projetados, 

documentados e estruturados para a avaliação de cada classificação (CROUHY, GALAI, & 

MARK, 2004).  

O SCR identifica o risco de perda a partir de uma atribuição de CR a cada operação de 

crédito individual concedida a esse tomador, também pode ser utilizada pelas instituições 

provedoras do crédito para estabelecer as relações contratuais da operação envolvida, ou seja, 

CR mais baixas possuem condições mais restritivas de crédito para o tomador (BRITO, 

ASSAF NETO, & CORRAR, 2009).  

Nesta seção apresentaremos o modelo protótipo de SCR proposto por (CROUHY, 

GALAI, & MARK, 2004), desenvolvido a partir da prática de um banco comercial, visto que, 

ainda, não existe um modelo normativo de SCR para o mercado bancário brasileiro. Todavia, 

o modelo proposto é semelhante ao utilizado na prática pela maioria dos bancos comerciais, 

segundo os autores. Como já mencionado, tal sistema servirá de modelo para a adaptação de 

um SCR de projetos de inovação tecnológica, a ser realizada no Capítulo 6. 

O analista de crédito ao elaborar um SCR a partir do modelo assumido no trabalho se 

depara com três etapas: Avaliação financeira; avaliação dos fatores de ajuste para a 

classificação de crédito de tomadores; e, por fim, a avaliação de fatores de ajuste para a 

classificação das operações, conforme apresentado na Figura 4.1 adiante.   

A partir das informações financeiras, o analista verifica a saúde financeira da empresa, 

analisa se o fluxo de caixa será suficiente para cobrir as obrigações e atribui o CR inicial para 

o tomador (Passo 1) na primeira etapa. Em seguida, observa o primeiro grupo de fatores de 

ajuste para a classificação de crédito de tomadores (Passos de 2 a 5). No modelo protótipo, a 

primeira etapa determina um nível CR e a segunda etapa pode determinar um ajuste 

(rebaixamento) no CR obtido na fase inicial, mas não uma elevação. Os passos da segunda 

etapa são os seguintes: 

 

                                                 
7 A perda esperada é o produto do (capital envolvido x probabilidade de inadimplência x taxa de 

perda dada à inadimplência). 

 
 



 

Capítulo 4                                                                                        Risco em Projetos e o uso d

 

• Passo 2 – Análise da capacidade gerencial do tomador

• Passo 3 – Análise da posição absoluta e relativa d

• Passo 4 – Avaliação da qualidade das informações financeiras

• Passo 5 – Risco país

Em seguida, é considerado o segundo grupo de fatores de ajuste para a classificação 

das operações. Da mesma forma que na segunda etapa, esta simples

ajuste na classificação, confirmação d

que compõe esta terceira etapa são os seguintes:

• Passo 6 – Suporte de terceiros

• Passo 7 – Antecipação da data de vencimento da operação

• Passo 8 – Avaliação de quão fortemente a operação está estruturada

• Passo 9 – Avaliação do montante de garantias reais

 

 
 

Figura 4.3

Fonte: Adaptação de 
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Análise da capacidade gerencial do tomador; 

Análise da posição absoluta e relativa do tomador em seu setor

Avaliação da qualidade das informações financeiras

Risco país. 

Em seguida, é considerado o segundo grupo de fatores de ajuste para a classificação 

das operações. Da mesma forma que na segunda etapa, esta simples

ajuste na classificação, confirmação da CR observado na etapa anterior 

que compõe esta terceira etapa são os seguintes: 

Suporte de terceiros; 

Antecipação da data de vencimento da operação

Avaliação de quão fortemente a operação está estruturada

Avaliação do montante de garantias reais. 

3: Sistema de Classificação de risco e fatores de ajuste

Fonte: Adaptação de (CROUHY, GALAI, & MARK, 2004)
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o tomador em seu setor; 

Avaliação da qualidade das informações financeiras; 

Em seguida, é considerado o segundo grupo de fatores de ajuste para a classificação 

das operações. Da mesma forma que na segunda etapa, esta simplesmente determina um 

anterior ou piora. Os passos 

Antecipação da data de vencimento da operação; 

Avaliação de quão fortemente a operação está estruturada; 

 

e fatores de ajuste 

(CROUHY, GALAI, & MARK, 2004) 

Etapa 2: Fatores de ajuste para o tomador do 

Avaliação gerencial, do setor, qualidade dos demonstrativos e 

Etapa 1: Avaliação Financeira

Chega a uma classificação 

de rating inicial
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De maneira simplificada esse processo pode ser observado na figura acima; parte-se 

do ponto mais interno a figura com a avaliação financeira (Etapa 1), que fornece uma 

classificação inicial de rating; esta vai sofrendo ajustes ao longo da avaliação de fatores 

referentes a empresa (Etapa 2); e fatores referentes a operação (Etapa 3). No fim do processo 

é gerada uma saída, a classificação de rating final. 

A primeira etapa, avaliação financeira, possui apenas um passo (Passo 1), o CR é 

obtido a partir da avaliação de cada uma das 3 áreas abaixo:  

 

Tabela 4.2 – Componentes da Avaliação Financeira 

 
ÁREAS 

 
CARACTERISTICAS 

PASSÍVEIS DE 
OBSERVAÇÃO 

 

 
ALGUNS INDICADORES 

 
 Lucros (L) 

 Fluxo de caixa (FC) 

 
 Lucros e fluxo de caixa muito 

satisfatório com substancial 
cobertura adicional 

Tendências bastante consistentes / 
estáveis 

 

 
EBIT/Despesas 

 
EBITDA/Despesas com juros 

 
 
 

 Valores de ativos (VA) 
 Liquidez (LIQ) 

 Alavancagem (ALV) 

 
 Ativos de qualidade acima da 

média 
Boa liquidez / bom capital de giro 
Alavancagem melhor que a média 

 Equiparação apropriada de 
obrigações e ativos 

 

 
 
 

Índice de liquidez corrente 
 

Índices de endividamento 

 
 

 Porte financeiro (PF) 
 Flexibilidade (F) 
 Capacidade de 

Endividamento (CD) 
 

 
 Acesso adequado a mercados de 

capitais. 
 A empresa enfrenta alguma 

barreira de acesso a crédito devido 
a condições de mercado e 

econômicas difíceis. 
 Pronto acesso ao financiamento 

alternativo. 
Endividamento bancário modesto. 

 

 
 
 
 
 

Capacidade de acesso ao mercado 
financeiro 

 
Fonte: Adaptação de (CROUHY, GALAI, & MARK, 2004). 

 

 O analista considera os pontos apresentados acima e cria uma ponderação para estes 

critérios para chegar a uma classificação inicial. Ele pode fazer uso de indicadores das três 

áreas da avaliação financeira, para auxílio nesta tarefa, a exemplo de: EBITDA, que fornece  

 



 - 51 -

Capítulo 4                                                                                        Risco em Projetos e o uso de Ratings 

 

um diagnóstico sobre os lucros e o fluxo de caixa; do índice de liquidez; e do Custo Médio 

Ponderado de Capital, conforme tabela acima.  

A segunda etapa inicia-se com a avaliação de fatores qualitativos do tomador de 

crédito. Fatores referentes à gerência de um tomador de crédito (Passo 2), ou seja, o exame 

de: operações diárias de contas (acompanhamento de projeções); cumprimento de normas e 

regras ambientais; obrigações contingentes; e da capacidade gerencial para a resolução 

imediata de entraves a empresa. Através de entrevistas o analista pode recolher informações 

para essa etapa.   

 No Passo 3 tem-se o interrelacionamento do tomador de crédito com o seu setor de 

atuação. Primeiramente é dada uma classificação à empresa a partir do setor no qual ela atua. 

Setores mais dinâmicos tendem a elevar a classificação e setores menos dinâmicos, que 

apresentam gargalos estruturais, tendem a rebaixar a classificação. Esta análise é embasada 

nos seguintes parâmetros: ambiente comercial; estrutura regulatória; mudança tecnológica 

(esforços de P&D); desempenho financeiro, tendências de longo prazo, e o ambiente 

macroeconômico. 

 Em seguida, é observada a posição da empresa dentro do setor em uma escala de 1 a 4: 

Nível 1- composto por grandes empresas detentoras de grandes fatias do mercado; Nível 2 – 

empresas que possuem uma parcela importante, acima da média do mercado; Nível 3 – fatia 

modesta do mercado; e Nível 4 – participante fraco com parcela declinante do mercado. 

Quanto mais elevado o nível, maior é o risco da operação com tal empresa.  

 Combinando-se a pontuação do projeto no que concerne a sua a posição do setorial em 

relação à economia e a posição da empresa dentro do setor. Pode-se afirmar que um 

competidor em um setor menos competitivo e com participação fraca no setor possui maior 

risco de crédito risco mais elevado. 

 A qualidade das demonstrações financeiras é observada no Passo 4, o fornecedor do 

crédito deve ter plena confiança no conteúdo dos demonstrativos financeiros apresentados 

pelo tomador. 

 O risco político e econômico de um país, ou seja, o risco do não pagamento de 

obrigações devido a fatores político-econômicos em outro país é chamado de risco país e é 

levado em consideração quando o portfólio de negociações se fizer presente em mais de um 

país, variável considerada no Passo 5. 
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  A Etapa 3 contém os quatro últimos passos, que são fatores de ajuste referentes à 

operação financeira. Até agora tratamos da classificação a partir de fatores relacionados ao 

tomador, porém, quando existe a participação de uma terceira parte na operação, é analisado o 

suporte dessas terceiras partes (Passo 6): O analista precisa ficar convencido do 

comprometimento da terceira parte na manutenção do suporte financeiro continuo e 

adequado.         

O prazo da operação também é trazido à análise no Passo 7: Operações com um prazo 

mais longo possuem maior risco, enquanto que operações de prazo mais curto apresentam um 

menor risco. 

 O Passo 8 considera o efeito da estruturação da operação como condicionante de 

possíveis ajustes de classificação, pois a finalidade ou estrutura do empréstimo podem 

influenciar a classificação. A presença de cláusulas que garantem a mitigação de perdas em 

caso de aumento do risco devido a uma elevação no prazo de pagamento, tem impacto 

positivo na classificação, enquanto que a inexistência de dispositivos satisfatórios pode 

representar o efeito inverso.  

 A presença de garantias em caso de liquidação é um ponto importante para minimizar 

as possíveis perdas, que é abordada no Passo 9. 

 Todas estas informações são ponderadas pelo avaliador de forma a gerar uma CR que 

pode variar de acordo com a agência, conforme figura abaixo: 
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Tabela 4.3: Sistema de Classificação de rating das principais agências 

 

Fonte: (FRASCAROLI, SILVA, & SILVA, 2006) 

 

Como pode ser visto na Tabela 4.3 os ratings situados na escala numérica no intervalo 

de 1 a 10 recebem o título “risco menor” ou, como é mais comumente utilizado, “grau de 

investimento”, ou seja, são os títulos com melhores condições de risco. Por sua vez, os ratings 

ranqueados após a décima categoria são classificados como especulativos. De forma mais 

detalhada a tabela abaixo contém as definições das categorias de rating de dívida emitida pela 

Moody’s.  
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Tabela 4.4 - Ratings de dívida da Moody’s 

RATING DESCRIÇÃO 
Aaa Obrigações com o rating Aaa são consideradas da melhor qualidade, com risco de crédito mínimo 

Aa 
  

 Obrigações com o rating Aa são consideradas de alta qualidade, com risco de crédito bastante baixo. 

A Obrigações com o rating A são consideradas superiores à média, com risco de crédito baixo. 

Baa 
  

Obrigações com o rating Baa apresentam risco de crédito moderado. São consideradas de risco médio e, 
portanto, possuem certas características especulativas. 

Ba 
  

Obrigações com o rating Ba apresentam elementos especulativos e estão sujeitas a risco de 
crédito relevante. 

B Obrigações com o rating B são consideradas especulativas e estão sujeitas a risco de crédito elevado. 

Caa 
  

Obrigações com o rating Caa são consideradas de baixa qualidade e sujeitas a risco de crédito 
muito alto. 

Ca 
  

Obrigações com o rating Ca são altamente especulativas e foram ou provavelmente serão descumpridas, 
com alguma chance de recuperação do principal e dos juros. 

C 
  
  

Obrigações com o rating C são as que apresentam a classificação mais baixa e de uma forma 
geral encontram-se descumpridas, com possibilidades baixas de cobrança do principal ou dos 
juros. 

Fonte: (Moody's, 2010) 

 

 Assim, pode-se observar que a utilização de rating aglutina uma série de informações 

sobre determinada empresa, país ou projeto e condensa um complexo conjunto de 

informações em uma classificação de simples entendimento, um rating de risco. Dado o grau 

de aceitação e utilização do SCR no mercado financeiro, alguns esforços têm sido realizados 

no sentido de reconhecer alguns padrões de classificação nessa metodologia tão subjetiva e 

qualitativa. O próximo capítulo apresentará algumas experiências da utilização da SVM na 

área das finanças e, sobretudo na análise de rating.  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5  CLASSIFICAÇÃO ATRAVÉS DAS SUPPORT VECTOR MACHINES  

 

As máquinas de suporte vetorial ou Support Vector Machines – SVM constituem uma 

técnica de aprendizado de máquina que vem recebendo crescente atenção da comunidade 

cientifica em virtude dos bons resultados dessa técnica nas áreas de regressão e classificação, 

com aplicações exitosas no campo das finanças, resultados comparáveis e muitas vezes 

superiores aos apresentados por outros algoritmos mais populares como as Redes Neurais 

Artificiais – RNA. 

 A apresentação dessa ferramenta será iniciada com um breve histórico das SVM’s, 

Seção 5.1. Na Seção 5.2 é apresentado um dos fundamentos desse método a teoria do 

aprendizado estatístico. Em seguida sessão 5.3 apresenta a aplicação do SVM para problemas 

de classificação, o SVC. O Capítulo é encerrado na Seção 5.4 com algumas evidências 

empíricas do bom desempenho dessa metodologia em tópicos da área das finanças. 

 

5.1  Histórico do SVM 

 

Na década de 1960, a partir dos trabalhos de Vapnik e Chervonenkis surge o SVM na 

Rússia. Entretanto, devido a sua base teórica forte o SVM não foi muito difundido logo após a 

publicação de seus primeiros trabalhos. Um interesse maior por esta metodologia remonta ao  

ano de 1992, fato associado à obtenção de resultados exitosos da aplicação da metodologia no 

reconhecimento de dígitos, visão por computador e categorização de textos. Existindo hoje 

uma grande gama de aplicações e trabalhos realizados, destacando-se dois tutoriais que 

fornecem um overview das variadas aplicações da técnica: A Tutorial on Support Vector 

Machines for Pattern Recognition, de Burges 1998; e A Tutorial on Support Vector 

Regression, de Smola e Schölkopf, 2003. 

O SVM, também conhecido como Máquina de Kernel, é um método de aprendizado 

supervisionado que visa a previsão do valor de uma função de mapeamento, utilizando um 

certo número de exemplos, também chamados de dados de treinamento. Quando esta função 

de mapeamento processa dados discretos tem-se uma função de classificação Support Vector 

Classification - SVC, por outro lado, quando as saídas do algoritmo apresentam um valor real, 

tem-se uma função de regressão Support Vector Regression – SVR.  
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5.2  Teoria do aprendizado estatístico 

 
 A teoria do aprendizado estatístico ou do inglês, statistic learning theory - SLT é 

fundamentada pela generalização de um conjunto particular de eventos para o espaço 

amostral, fazendo assim uso do método indutivo8. Existem inúmeras modalidades de 

aprendizado de máquina (CRISTIANINI & SHAWE-TAYLOR, 2000), cabendo destaque ao 

aprendizado supervisionado, utilizado no trabalho, no qual tem-se a presença de um professor 

que apresenta as características do ambiente para cada exemplo. Deste conjunto de exemplos 

o algoritmo extrai a representação do rótulo. 

 Inicialmente deve-se supor uma situação de aprendizado supervisionado (situação 1), 

na qual cada observação consiste em um par iii xyx ),,(  é denominado de exemplo, vetor de 

características ou atributo, Xxi∈ , onde ),...,( 1 nxxX = .  yi representa o rótulo, uma verdade 

associada ao vetor xi. A partir das observações deve ser produzido um classificador )( f  

também chamado de hipótese, preditor ou modelo, que possa predizer com precisão o novo yi  

a partir da entrada de novos valores de x do mesmo domínio. Tal processo é denominado 

treinamento, ou seja, a indução de um classificador com base em uma amostra de dados. 

Nesse processo de busca de um classificador, se almeja uma boa capacidade de 

generalização, que é o potencial de previsão correta para a nova classe de dados. Dois 

problemas podem advir no processo de treinamento (overfitting e underfitting). Quando 

existem poucos dados em um espaço de grande dimensionalidade o classificador pode se 

especializar em demasia nos seus dados de treinamento, perdendo assim a capacidade de 

ajuste quando confrontado com outros dados de um mesmo domínio, temos então um super-

ajustamento aos dados de treinamento ou overfitting, outro problema surge quando o 

classificador apresenta uma baixa taxa de acerto em um subconjunto de dados de treinamento, 

tem-se então um sub-ajustamento ou underfitting.  

 

 

 

 
                                                 
8 Método indutivo - Método de raciocínio que consiste em chegar a conclusões de validade geral a partir de 
conhecimentos particulares, tomando-se a observação dos fatos do mundo empírico como base para 
generalizações posteriores. (SANDRONI, 1999) 
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        (a)                                            (b)                                             (c) 

Figura 5.1 – Classificadores de um problema de reconhecimento de padrões binário. 

Fonte: (SCHÄOLKOPF & SMOLA, 2001). 

 

Algumas variações do processo de treinamento são ilustradas na Figura 5.1. Na qual 

temos pares de pontos (xi,yi), classificados por um classificador não-linear, representado por 

uma linha denominada de hiperplano9. Também apresenta um problema de reconhecimento 

de padrões, deseja-se separar os círculos vazados dos círculos cheios. O classificador (c) se 

especializa tanto no conjunto de dados, de forma a dar uma classificação personalizada para 

os outliers, fato que caracteriza um overfitting, por sua vez, o classificador (a) apesar de 

apresentar um formato mais simples comete alguns erros bem passíveis de ajuste ilustrando 

assim um exemplo de underfitting e o classificador (b) desconsidera prováveis ruídos ou 

outliers e não coloca demasiada confiança em cada ponto individualmente, apresenta uma 

classificação correta para a maior parte dos dados. (SCHÄOLKOPF & SMOLA, 2001) 

O fim da SLT é colocar estes argumentos em uma fundamentação matemática que 

permita a criação de um padrão de escolha de um classificador como apresentado na figura 

4.1(b). Para alcançar um melhor patamar de generalização, deve-se começar com a 

formalização dos classificadores, através das seguintes convenções: ƒ - corresponde ao 

classificador de treinamento, F – conjunto de todos os classificadores de aprendizagem de 

máquina, f̂ - classificador estimado e T – conjunto de todos os dados de treinamento 1, ..., n. 

Para o melhor ajuste deste classificador f̂ serão apresentados em seguida mecanismos que 

levam em consideração o desempenho do classificador a partir do seu grau de complexidade e 

número de exemplos que abrange. 

                                                 
9 Segundo, (Cristianini e  Shawe-Taylor, 2000), um hiperplano é um subespaço que divide o espaço n

R  em n 
partes, duas partes se binário. 
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Retomando as características expostas na (situação 1), assume-se que os dados do 

domínio que gera o aprendizado são independentes e identicamente distribuídos (i.i.d) e a 

relação entre os atributos e seus rótulos apresenta uma distribuição de probabilidade P(x,y), 

considera-se a possibilidade da presença de ruídos nos dados de treinamento, bem como 

apresentar outliers. A partir destas últimas suposições é introduzida uma função perda, que 

representa o custo )),(( yxfc , que deve ser atribuído à capacidade de generalização em 

virtude da presença de ruídos e outliers.  

Assim a expectativa do erro de teste ou risco esperado do classificador deve conter 

esta penalização em virtude das falhas de classificação acima citadas. O risco esperado de 

uma máquina treinada é dado por: 

 

∫= ),(),(()( yxdPyxfcfR                     

                                                                                 (5.1) 

O risco esperado ou risco real não pode ser minimizado a partir desta expressão, pois a 

distribuição de probabilidade P(x,y) não é  conhecida e as únicas informações disponíveis são 

as informações de treinamento.  

A alternativa encontrada para mensuração do erro ou risco de generalização é a 

aplicação do princípio da indução, ou seja, generalizar o risco real a partir de uma partição do 

domínio, ou seja, estimar um classificador f̂ que minimize o erro a partir de uma amostra de 

dados, na expectativa de que esse procedimento leve a um menor erro sobre os dados de teste. 
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=                                                                                            (5.2) 

 

Obtêm-se assim o risco empírico (Remp) que mede a taxa de erro médio no processo de 

aprendizado, de um conjunto de treinamento T, ou seja, mede o desempenho do classificador 

nos dados de treinamento, este procedimento de indução/estimação do risco com base nos 

dados de treinamento constitui o principio da minimização do risco empírico ou empirical 

risk minimization- ERM. 
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Na equação (5.2) pode-se verificar que caso haja um aumento no conjunto dos dados 

de treinamento n→∞, pela lei dos grandes números haverá uma diminuição no risco empírico 

que tenderá a zero, todavia existem casos nos quais isto não acontece10.  

Porém com um aumento muito amplo na entrada de novas observações a partir de F, 

pode resultar em problemas. Pois o ƒ pode-se tornar pouco eficaz em virtude do conseqüente 

overfitting gerado pelo excesso de ajuste dos dados de treinamento. Por isso um ponto crucial 

para a minimização do risco de um classificador é restringir as classes de função do qual f̂
 é 

extraído, existem diferentes abordagens para resolução deste problema (LORENA & 

CARVALHO). 

Neste ponto do trabalho a utilização da teoria do aprendizado estatístico será 

restringida a aplicação à previsão de limites no risco esperado de uma função de classificação. 

Visando escolher um classificador que não incorra em overfitting na tentativa de minimizar o 

risco empírico. 

Procura-se alcançar um patamar de abrangência do classificador sem a ocorrência dos 

problemas acima citados, isto é atingido pela introdução do conceito de limites. O limite do 

risco esperado (5.3) é assegurado por uma probabilidade 1-θ. O termo h é um inteiro não 

negativo chamado de dimensão Vapnik-Chervonenkis (VC) que consiste em uma medida de 

capacidade, definida como o maior inteiro de um conjunto de pontos que o algoritmo pode 

particionar, assim a capacidade de um modelo de classificação está relacionada com quão 

complicada pode ser a limiarização de um polinômio de grau elevado. 

 

n

hnh
ffR mp

)4/ln()/2(ln(
)(R)( e

θ−
+≤                                                                     (5.3)  

 

 Da expressão (5.3) percebe-se que quanto maior for o valor de h, mais complexa será a 

classificação e mais passível a erros. Surge então a necessidade de controlar o conjunto de 

funções F, do qual o classificador é extraído. Em outras palavras, o risco esperado pode ser 

minimizado pela escolha de um classificador f̂ que minimize o risco empírico e que ao  

 

                                                 
10 Em, Introduction to large margin Classifiers.  A. J. Smola, P. Barlett, B. Schölkopf, and D. Schuurmans, 
1999. Mostram a evidência de que em alguns casos o aumento do conjunto de treinamento, não minimiza o risco 
real. 
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mesmo tempo pertença a uma classe de funções F com baixa dimensão VC, este é o princípio 

da structural risk minimization (SRM.) 

 Em termos práticos a inequação (5.3) auxilia na compreensão do principio do SRM, 

mas o computo da dimensão VC não é uma tarefa corriqueira, bem como a possibilidade de o 

valor de h ser desconhecido ou infinito, fato que dificulta o cálculo dos riscos.  

 A alternativa utilizada para a mensuração das dimensões que garantirão a minimização 

do risco estrutural é obtida através da maximização das margens do hiperplano. Considere-se 

que um hiperplano linear ótimo seja representado pela seguinte expressão: 0. =+bxw , onde 

w corresponde à direção perpendicular do hiperplano (ou norma euclidiana) e b corresponda à 

variação do hiperplano em direções paralelas a si mesmo. A margem deste hiperplano é dada 

pela seguinte relação )).(( bxwyy iiii += . O conceito de margem do hiperplano está associado 

ao risco esperado, pois quanto menor esta margem maior é a possibilidade de erro, logo pode-

se associar o conceito de margem como uma medida de confiança do classificador.  

Retomando a (situação 1), situação de classificação simples, mas que em termos 

didáticos é um ponto de partida para o entendimento da teoria. Nesta tem-se um classificador 

binário para dados linearmente separáveis no espaço característico. Neste caso as saídas 

podem ser classificadas em duas categorias }1,1{ +−∈iy , um valor positivo denota uma 

classificação correta, enquanto que um valor negativo uma classificação incorreta, a margem 

é representada por )),(( ii yxfρ . 

 

)()),(( iiii xfyyxf =ρ                                                                                                     (5.4) 

 

 Para a obtenção da margem geométrica de uma fronteira linear, divide-se o termo da 

direita da equação (5.4) por w, ou mais precisamente por w  para exemplos erradamente 

classificados, esta margem obtida é à margem de confiança.  

 Surge então o conceito de erro marginal que fornece a proporção dos erros de 

treinamento cuja margem de confiança é inferior a uma determinada constante (p>0), o risco 

marginal é dado por: 
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 A minimização do limite esperado a partir do risco marginal pode ser encontrada na 

inequação abaixo: 
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 A formulação acima resulta na seguinte implicação: uma maior margem ρ leva a um 

menor termo de capacidade. Porém esta ampliação da margem pode ocasionar um aumento na 

taxa de erro marginal, pois torna-se mais difícil, obedecer a restrição de todos os dados de 

treinamento dado o maior espaço entre a margem e o hiperplano. Almeja-se então a 

maximização da margem, aliada a obtenção de um erro marginal baixo. Assim pode-se 

concluir que a geração de um classificador deve estar embasada em uma margem elevada em 

relação ao hiperplano, que por sua vez, cometa poucos erros marginais sobre os dados de teste 

e de treinamento.  

 

5.3   Support Vector Classification – SVC  
 

A partir da construção teórica da última seção surgem as SVMs. Mais especificamente 

para os objetivos da apresentação, os SVC lineares, que buscam obter fronteiras de separação 

para dados de distintas classes. A formulação a seguir embora simples apresenta um SVM 

linear com margens suaves em um problema de classificação binário. Uma condição para a 

ocorrência deste modelo é a existência de pontos linearmente separáveis com distribuição 

linear. 

Em um problema binário de classificação o objetivo é separar duas classes de 

exemplos a partir de um hiperplano obtido pela entrada de dados, que se ajuste a novos 

exemplos desconhecidos que pertençam ao mesmo domínio. Assumamos novamente os dados  

de treinamento da sessão anterior Xxynlyx iii ∈−∈= },1,1{,...,1},,{ e resgatemos o conceito 

de margem a pouco apresentado, o conjunto de treinamento pode ser classificado por várias 

hipóteses, conforme o gráfico abaixo, todavia, apenas uma maximiza a distância entre o 

hiperplano e os pontos mais próximos de cada classe, representado pela linha verde Figura 

(5.2 a), este é o objetivo do SVC. 
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(a)                                                                                        (b)                                                                                      

Figura 5.2 – Hiperplano de separação ótimo. 

Fonte: (GUNN, 1998) e (BURGES, 1998) (respectivamente). 

 

Porém em situações práticas, dificilmente os dados poderão ser classificados desta 

maneira, Figura (5.2b), sem a ocorrência de erros de classificação e outliers. Assim faz-se 

necessária à introdução de algum mecanismo que permita a ocorrência de observações entre 

os hiperplanos H1 e H2, possibilitado a partir da introdução de variáveis de folga ξ.  

 O hiperplano ótimo (5.2a) pode ser formulado através das expressões abaixo. 

Primeiramente consideremos o seguinte hiperplano: 

  

0.)( =+= bxwxf                                                                                                           (5.7) 

 

 Pode-se considerar que o hiperplano ótimo (5.7) separa o espaço X em dois 

subespaços w.x+b>0 e w.x+b<0. Também é considerada a introdução de uma função sinal 

para a obtenção dos classificadores: 

                                                                    (5.8) 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5                                                                

 

Sem perda de generalização neste ponto é apropriado utilizar o hiperplano canônico

Que pode ser combinado na seguinte inequação:
 

xbwxy iiii ∀≥−+= (01).(

 

 O hiperplano ótimo é encontrado maximizando

entre H1 e H2, que é calculada através do computo da distância de dois pontos na fronteira.
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 Resultando na expressão: 

w

2
                                                                                                

 Assim, a maximização da margem de separação do classificador (

obtida através da minimização de 

de modo a não permitir que haja dados entre as margens de classificação, temos um SVC com 

margens rígidas, todavia, neste trabalho

margens suaves. 

 Almeja-se então minimizar a seguinte relação:
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11 Segundo Lorena e Carvalho, 2008 pode
T, como aquele em que w e b são escalados de forma que os exemplos mais próximos ao hiperplano w.x+b=0 

satisfaçam a equação . =+ bxiw

 
 

                                           Classificação através das Support Vector Machines

Sem perda de generalização neste ponto é apropriado utilizar o hiperplano canônico

                                                                           

Que pode ser combinado na seguinte inequação: 

Tyii ∈),                                                                      

O hiperplano ótimo é encontrado maximizando-se as margens12

entre H1 e H2, que é calculada através do computo da distância de dois pontos na fronteira.

                                                                                      

Resultando na expressão:  

                                                                                                                   

Assim, a maximização da margem de separação do classificador (

obtida através da minimização de w  via processo de otimização. Se restrições são impostas 

de modo a não permitir que haja dados entre as margens de classificação, temos um SVC com 

margens rígidas, todavia, neste trabalho esta suposição é rejeitada e tem

se então minimizar a seguinte relação: 

ξ
1

i



∑                                                                            

         
Segundo Lorena e Carvalho, 2008 pode-se definir um hiperplano canônico em relação a um conjunto de dados 

T, como aquele em que w e b são escalados de forma que os exemplos mais próximos ao hiperplano w.x+b=0 

1= .  
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Sem perda de generalização neste ponto é apropriado utilizar o hiperplano canônico11.  

                              (5.9) 

                                 (5.10) 

12, ou seja, a distância 

entre H1 e H2, que é calculada através do computo da distância de dois pontos na fronteira. 

                                  

                                 (5.12) 

Assim, a maximização da margem de separação do classificador (xi.w+b=0) pode ser 

via processo de otimização. Se restrições são impostas 

de modo a não permitir que haja dados entre as margens de classificação, temos um SVC com 

esta suposição é rejeitada e tem-se um SVC com 

                                                                                        (5.13) 

definir um hiperplano canônico em relação a um conjunto de dados 
T, como aquele em que w e b são escalados de forma que os exemplos mais próximos ao hiperplano w.x+b=0 
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  Como já falado, presume-se a ocorrência de observações entre os hiperplanos e 

classificadas erroneamente. Cada erro no conjunto de treinamento é indicado por um valor     

ξ>1. Logo o somatório dos ξ representa um limite no número de erros de treinamento, assim 

esta é uma das variáveis que precisa ser minimizada.   

 A constante C é um termo escolhido pelo operador do SVC para atuar como um termo 

de regularização, ou seja, para impor uma penalização pelos erros do conjunto de treinamento 

em relação à complexidade do modelo.  

 Este problema de otimização é quadrático e pode ser solucionado a partir de uma 

formulação lagrangiana. Burges 1998 cita duas razões para a utilização do multiplicador de 

lagrange, que são: 1 – a resolução é facilitada pela substituição das restrições por novos 

parâmetros que são introduzidos no multiplicador e 2 – quando o problema é formulado dessa 

maneira, nele só aparecerão os dados de treinamento. Esse procedimento torna as derivadas 

parciais nulas e obtem-se o seguinte problema dual: 
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  Da teoria da dualidade temos que *α é a solução do problema primal (5.13), enquanto 

que w*, b* e ξ* são as soluções do problema primal. 
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ii y 0α                                                                                                                         (5.16) 
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n
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*.*1,0* { αξ                                                                                (5.17) 

Obtido o valor de α com a resolução do problema dual, w* pode ser obtido em (5.15). 

As variáveis de folga ξi* podem ser obtidas em (5.16). O parâmetro b* é definido por α* e  



 - 65 -

Capítulo 5                                                                Classificação através das Support Vector Machines 

 

por condições de Kuhn-Tucker, oriundo da teoria de otimização com restrições que devem ser 

satisfeitas no ponto ótimo (LORENA & CARVALHO). Conforme segue: 

 

0*)1*).*((* =+−+ iiii bxwy ξα                                                                                      (5.18) 

0**)( =− iiC ξα                                                                                                                   (5.19) 

 

  

Algumas considerações importantes podem ser feitas a esta altura. Pontos nos quais 

*iα > 0 são pontos que se situam exatamente sobre as margens são chamados de vetores de 

suporte (do inglês support vector) SV. Considerando-se estes pontos situados sobre as 

margens, se um conjunto de dados é linearmente separável um grande número de pontos se 

dispersará na parte externa as margens e apenas um pequeno número ficará sobre as margens. 

Assim um hiperplano é determinado por um pequeno subconjunto dos dados de treinamento, 

os outros pontos podem ser alterados que em nada afetarão o hiperplano. Assim o SVM pode 

resumir as informações contidas em um conjunto de dados produzido por SV. (GUNN, 1998) 

 Obtêm-se finalmente as seguintes expressões para o parâmetro b* e para a reta que 

representa o classificador. 
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 Deve-se ressaltar que a resolução acima se refere à obtenção de um classificador 

linear, porém existem situações nas quais os dados não podem ser separados por uma reta, 

conforme mostrado na Figura 5.1. Em tais situações faz-se uso do SVM não-linear. A 

apresentação do problema linear como já afirmado é ajustado com uma apresentação 

introdutória, mas, em problemas reais os SVM não-lineares são mais aplicáveis. A formulação 

apresenta poucas diferenças da feita para o caso linear, uma apresentação mais completa é 

apresentada por Burges, 1998.  
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5.4  Evidências empíricas 

 

 Nas últimas décadas a teoria estatística tradicional tem sido empregada, em modelos 

de classificação de risco de crédito, algumas metodologias tais como: modelos de regressão 

múltipla; modelo de regressão logística; modelo probit; análise discriminante; etc, tem sido 

utilizados para classificar empresas em termos de risco de crédito. Alguns destes trabalhos 

têm apresentado bom percentual de ajuste em relação à classificação original. Tais trabalhos 

têm utilizado variáveis financeiras e classificações das principais agências de rating, para 

criar modelos de classificação de risco de crédito com a melhor aproximação possível a 

classificação produzida pelas agências, porém deve-se ressaltar a simplificação empregada 

nestes modelos, frente ao complexo e extenso processo de classificação de rating de risco 

apresentado no capítulo anterior. (HUANG, CHEN, HSU, CHEN, & WU, 2004).  

Um avanço nesse campo de pesquisa tem surgido a partir do uso de métodos de 

inteligência artificial: Redes Neurais Artificiais – RNA’s; e mais recentemente as Support 

Vector Machines. Estas têm obtido bons resultados, frente às metodologias estatísticas 

tradicionais na classificação de risco de crédito (VAN GESTEL, BAESENS, GARCIA e 

VAN DIJCKE, 2003).  

As pesquisas relacionadas à inteligência artificial aplicadas à classificação de risco de 

crédito têm buscado construir modelos que possam extrair a partir de ratings e variáveis 

financeiras (passadas), conhecimento sobre o processo de classificação de rating. Tais 

experimentos têm obtido 80% de acuracia em relação classificação original, segundo estudo 

de (HUANG, CHEN, HSU, CHEN e WU, 2004).  

Dentro da limitação do escopo da pesquisa, restringiremos nossa atenção à aplicação 

do SVM, para a classificação de risco de crédito. Análise apoiada na adaptação te tal 

metodologia para a classificação de projetos de inovação tecnológica. 
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6  PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
 

 A pesquisa se caracteriza pelo cunho exploratório proposto pela utilização da 

metodologia de ratings para a estimação do valor da tecnologia e do risco de projetos de 

inovação tecnológica. Neste sentido, ela fez uso de informações diretas e indiretas sobre 

projetos de investimento de inovação tecnológica para geração da classificação de tais 

projetos. As informações diretas são oriundas dos relatórios de projetos de investimento 

fornecidos pelo BNB para investimento industrial em empresas sediadas no estado da Paraíba; 

por sua vez, as informações indiretas são provenientes de informações: macroeconômicas, 

setoriais e tecnológicas.  

 Como mostrado ao longo do trabalho, o objetivo da dissertação é propor uma 

metodologia de rating voltada para a classificação de projetos de investimento relacionados à 

inovação tecnológica, capaz de gerar um indicador de risco e de viabilidade do valor de uma 

tecnologia introduzida a partir de um projeto. 

 A fim de atingir tal objetivo, foi tomado como base o sistema de classificação de risco 

de ativos proposto pelo modelo de (CROUHY, GALAI e MARK, 2004), o qual foi adaptado 

as especificidades e necessidades da avaliação do risco e viabilidade de projetos de inovação. 

Em linhas gerais tal procedimento é realizado a partir das fases delineadas na Seção 6.1, na 

Seção 6.2 será apresentada a natureza dos dados utilizados na pesquisa, na Seção 6.3 duas 

propostas de SCRP são apresentadas, e o capítulo é encerrado com a aplicação do SVM na 

Sessão 6.3.  

 

 

6.1 Fases do desenvolvimento e avaliação do modelo proposto para um 

Sistema de Classificação de Risco de Projetos de inovação (SCRP) 

 

A adaptação deste modelo a problemática de projetos de investimento em inovação 

tecnológica é realizada a partir das cinco fases apresentadas e descritas abaixo: 
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Figura 6.

 

A Fase 01 adapta 

(CROUHY, GALAI, & MARK, 2004)

especificidades da classificação de 

classificação de risco de projetos de inovação (SCRP). Neste sistema, as técnicas 

procedimentos usuais de classificação de risco de crédito de uma empresa, ação, país, etc, são

utilizados (adaptados) para 

financeira de projetos de projetos de inovação.

Para o estabelecimento d

disponíveis para os projetos em nível: contábil

tecnológico, com vistas à 

visou manter certa semelhança com os critérios utilizados para a seleção de variáveis em um 

modelo tradicional classificação de risco de crédito

O SCRP agrega aos parâmetros tradicionais da análise de investimentos

qualitativas macroeconômicas e setoriais

 

Fase 01
• SCRP - Definição do modelo: etapas e variáveis observadas;

Fase 02

• Atribuição de uma nota para cada uma das variáveis do sistema de classificação  

através das informações disponíveis no projeto e informações externas;

Fase 03
• Estabelecimento de ponderações para  os passos (variáveis) do projeto;

Fase 04

• Estabelecimento da ponderação para cada etapa  e indução de agências de 

classificação;  

Fase 05
• Definição das faixas de classificação através de Simulação Monte Carlo.
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Figura 6.1:Fases da elaboração e avaliação do SCRP 

Fonte: Elaboração Própria 

dapta o modelo de sistema de classificação de risco proposto por 

(CROUHY, GALAI, & MARK, 2004) demonstrado no Capítulo 4 

especificidades da classificação de projetos de inovação tecnológica, gerando um

classificação de risco de projetos de inovação (SCRP). Neste sistema, as técnicas 

usuais de classificação de risco de crédito de uma empresa, ação, país, etc, são

para a geração de um indicador de risco e viabilidade econômico

projetos de inovação. 

ara o estabelecimento do SCRP foi realizado um levantamento d

para os projetos em nível: contábil-financeiro, macroeconômico

com vistas à seleção das variáveis componentes do modelo

certa semelhança com os critérios utilizados para a seleção de variáveis em um 

modelo tradicional classificação de risco de crédito, conforme proposto na 

aos parâmetros tradicionais da análise de investimentos

macroeconômicas e setoriais, tais como: desenvolvimento e uso de 

Definição do modelo: etapas e variáveis observadas;

Atribuição de uma nota para cada uma das variáveis do sistema de classificação  

através das informações disponíveis no projeto e informações externas;

Estabelecimento de ponderações para  os passos (variáveis) do projeto;

Estabelecimento da ponderação para cada etapa  e indução de agências de 

Definição das faixas de classificação através de Simulação Monte Carlo.
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modelo de sistema de classificação de risco proposto por 

demonstrado no Capítulo 4 a problemática e 

gerando um Sistema de 

classificação de risco de projetos de inovação (SCRP). Neste sistema, as técnicas e 

usuais de classificação de risco de crédito de uma empresa, ação, país, etc, são 

risco e viabilidade econômico-

foi realizado um levantamento de informações 

, macroeconômico, setorial e 

s variáveis componentes do modelo. Tal procedimento 

certa semelhança com os critérios utilizados para a seleção de variáveis em um 

, conforme proposto na literatura.  

aos parâmetros tradicionais da análise de investimentos informações 

volvimento e uso de tecnologia no  

Atribuição de uma nota para cada uma das variáveis do sistema de classificação  

através das informações disponíveis no projeto e informações externas;

Estabelecimento de ponderações para  os passos (variáveis) do projeto;

Estabelecimento da ponderação para cada etapa  e indução de agências de 

Definição das faixas de classificação através de Simulação Monte Carlo.
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setor, do padrão competitivo do setor, conjuntura econômica, etc. As características gerais 

deste sistema de classificação são ilustradas na Figura 6.1.

 

 
 

Figura 6.2 – Sistema de classificação de 

 

A estrutura apresentada acima apresenta as etapas e variáveis avaliadas no SCRP. 

Etapa 1 ocorre a  análise financeira

viabilidade econômico financeira, indicadores de 

Nesta etapa inicial também são observados

e o custo do capital com o CMPC

Na Etapa 2, procura

exercer algum efeito na determinação e concretização do valor da tecnologia. Alguns destes 

Etapa 3: Fatores de ajuste da operação financeira

Avaliação das 

garantias reais e 

do tempo 
estimado para a 

operação

Desdobramentos: 

rebaixamento,

elevação ou 
manutenção do CR 

da etapa anterior

Etapa 2: Fatores de ajuste, ambiente externo e 

Interno a empresa (projeto)

Desdobramentos: 
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setor, do padrão competitivo do setor, conjuntura econômica, etc. As características gerais 

deste sistema de classificação são ilustradas na Figura 6.1. 

 

Sistema de classificação de risco de um projeto de inovação.

Fonte: Elaboração Própria. 

A estrutura apresentada acima apresenta as etapas e variáveis avaliadas no SCRP. 

lise financeira de um projeto de inovação, contemplando

viabilidade econômico financeira, indicadores de lucratividade, alavancagem e rentabilidade.

ambém são observados: o Tempo de Retorno do Investimento

CMPC.  

, procura-se introduzir aspectos externos ao projeto

exercer algum efeito na determinação e concretização do valor da tecnologia. Alguns destes 

Etapa 3: Fatores de ajuste da operação financeira

Etapa 2: Fatores de ajuste, ambiente externo e 

Interno a empresa (projeto)

Avaliação  setorial, da conjuntura macroecômica, da existência de um arcabouço de 

fomento a inovação e por fim, do grau de tecnologia utilizado no processo produtivo

Desdobramentos: 

rebaixamento, 

elevação ou 
manutenção do 

CR da etapa 

anterior

Etapa 1: Avaliação Financeira

Análisedo VPL, TIR, Lucratividade 

líquida, rent. total, lucratividade 

incrental , payback  e CMPC.

Saída: RATING de um projeto
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setor, do padrão competitivo do setor, conjuntura econômica, etc. As características gerais 

 

um projeto de inovação. 

A estrutura apresentada acima apresenta as etapas e variáveis avaliadas no SCRP. Na 

plando: indicadores de 

alavancagem e rentabilidade. 

nvestimento “payback” 

projeto, mas que podem 

exercer algum efeito na determinação e concretização do valor da tecnologia. Alguns destes  

Etapa 2: Fatores de ajuste, ambiente externo e 

Avaliação  setorial, da conjuntura macroecômica, da existência de um arcabouço de 

fomento a inovação e por fim, do grau de tecnologia utilizado no processo produtivo

Etapa 1: Avaliação Financeira

Chega-se  a uma classificação de 

rating inicial

de um projeto  
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aspectos são: posição da empresa no setor, ciclo de vida do produto, arcabouço de apoio 

estatal e o desenvolvimento e uso de tecnologia. Também foram considerados alguns 

indicadores macroeconômicos que podem exercer algum efeito sobre a decisão do 

investimento e no valor da tecnologia a exemplo de: expectativa de crescimento da economia, 

Índice de confiança do empresário industrial (ICEI), expectativa do saldo da balança 

comercial, expectativa da taxa de juros e expectativa de inflação. Por fim, a Etapa 3 engloba 

os fatores referentes à operação financeira, são observadas as garantias reais do projeto.  

Depois de definidas as variáveis componentes do modelo e seu agrupamento, a Fase 

02 prossegue com o processo de elaboração do rating. Esta fase atribuí uma nota para cada 

uma das variáveis do projeto (passos). Da mesma forma que um sistema de classificação de 

risco de crédito tradicional, no SCRP a avaliação das variáveis é realizada de forma subjetiva. 

As notas dos passos são agregados em etapas 3 etapas consideradas no trabalho. As variáveis 

observadas no trabalho são apresentadas na Tabela 6.1. 

Na Fase 03 é atribuída uma ponderação para cada variável (passo) analisada. Tal 

procedimento foi realizado de acordo com proposições da literatura. Chouhy, Galai e Mark 

(2004) argumentam que em sistemas de classificação de risco de crédito, comumente é 

atribuida uma maior ponderação para a primeira etapa (avaliação financeira), cabendo aos 

fatores de ajuste para o tomador e fatores de ajuste para a operação um papel de correção do 

rating inicial atribuído.  

Com base neste procedimento no SCRP foi alocada uma maior ponderação para a 

avaliação financeira. Dentro da avaliação financeira a ponderação foi concentrada nos 

indicadores de viabilidade tradicionais que possuem uso mais disseminado (VPL e TIR). Por 

sua vez, as etapas e variáveis externas ao projeto receberam uma menor ponderação, a 

exemplo das variáveis: relacionadas ao mercado, tecnologia, conjuntura econômica, etc. 

A formalização da estrutura de ponderação do SCRP proposto neste trabalho pode ser 

vista na expressão 6.1. 

 

 

 

 

 

 



 - 71 -

Capítulo 6                                                                                                 Procedimentos Metodológicos 

 

Tabela 6.1 – Variáveis do SCRP 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

!�#�"� = -1/ 0,4341 + 0,1342 + 0,0843 + ⋯ + 0,0847: + -2/ 0,0748 + ⋯ +

0,07420:  + -3/421:                                                                               (6.1) 

 

Onde: 

θ = Ponderação da agência para cada etapa; 

N = Nota de cada critério. 

 

 

 

Etapa Passo Variável 
1 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 

N1 VPL/Investimento total 
N2 TIR-TMA 
N3 Lucro líquido /Receita operacional líquida 
N4 Rentabilidade total 
N5 Payback 

N6 Lucro incremental 
N7 CMPC 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

N8 Mercado de atuação de atuação da empresa 
N9 Competitividade do mercado de atuação 

N10 Market Share da empresa no Mercado de atuação 
3 
 
 

N11 Expectativa de Crescimento da Economia 
N12 Índice de confiança do empresário industrial (ICEI) 
N13 Expectativa do saldo da Balança Comercial 
N14 Expectativa da taxa de juros (Selic) 
N15 Expectativa de inflação 

4 N16 Ciclo de vida do produto 
5 N17 Política governamental de apoio para o setor de atuação da 

empresa 
6 
 

N18 Licenciamento de tecnologia para o setor no setor de 
atuação da empresa 

N19 Percentual de patentes depositadas no setor de atuação da 
empresa 

N20 Percentual de patentes em uso no setor de atuação da 
empresa 

3 

 

7 N21 Garantias reais/ Total financiado 
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 A Fase 04 pretende estabelecer uma ponderação para as etapas da função de 

classificação do SCRP proposto no trabalho, representada na Expressão 6.1. O 

estabelecimento da ponderação das etapas é realizado de forma subjetiva através da indução 

de três agências de classificação com ponderações diferentes, com vistas à observação de 

diferentes aspectos do SCRP.  

As três agências induzidas foram: Agência-1 (AG1), Agência-2 (AG2) e Agência-3 

(AG3). Para cada agência foram utilizadas as mesmas variáveis com as mesmas notas 

atribuídas na (Fase 02) e as mesmas ponderações para as variáveis (Fase 03), divergindo 

apenas nas ponderações para as etapas, conforme acima assinalado. 

  A agência-1 apresenta uma abordagem “conservadora”, pois 70% da ponderação é 

oriunda da avaliação financeira, logo, apresenta um perfil mais concentrado nos indicadores 

“ortodoxos” de viabilidade financeira. De forma oposta a Agência-3 apresenta uma 

ponderação menos concentrada na avaliação financeira 50% atribuído a esta etapa, reservando 

mais espaço para os novos parâmetros introduzidos pelo modelo, “heterodoxa”. Agência-2 

possui uma ponderação intermediaria as duas anteriores.  

 

Tabela 6.2: Ponderação das agências de classificação 

 

Agência Ponderação 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

1 0,7 0,2 0,1 

2 0,6 0,3 0,1 

3 0,5 0,4 0,1 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A esta altura do trabalho já é possível gerar uma nota para cada projeto bem como a 

elaboração de um ranking para os projetos. Todavia faz-se necessário o estabelecimento de classes de 

rating, que é objetivo da Fase 05. Esta fase estabelece faixas de classificação de rating para cada 

agência. Em uma agência de classificação de risco, banco, etc. tal procedimento é realizado através da 

experiência pregressa da entidade.  

No caso do SCRP proposto no trabalho, para conferir maior consistência às classes de rating, 

foi utilizada a Simulação Monte Carlo para geração 20.000 números aleatórios entre o intervalo dos  
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possíveis resultados apresentados pelo SCRP. Em seguida, os valores gerados foram divididos em 

quartis para o estabelecimento dos limites de cada classe de rating. As classes de rating obtidas foram:  

  

Tabela 6.3 – Rating de projetos de inovação 

RATING DESCRIÇÃO 

 AA Projetos com rating AA são considerados da melhor qualidade. Possuem o menor risco 
de inadimplência e melhor posição em termos de viabilidade e melhores condições 
competitivas de mercado e acesso a inovação. 

A 
 

Projetos com o rating A são considerados de alta qualidade, com pequeno risco de 
inadimplência e elevada viabilidade, possuem participação considerável em seu setor 
bem como em acesso a inovação. 
  

B Projetos com o rating B são considerados medianos em termos de risco, de viabilidade, 
de participação no mercado, de competitividade no setor e inovação. 
 

C 
  

Projetos com o rating C podem apresentar risco de crédito elevado, acima da média da 
amostra e baixa ou nenhuma viabilidade econômica. São os empreendimentos no geral 
menos competitivos do setor, possuidores de parcelas de mercado inexpressivas, pouco 
intensivos em inovação. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

6.2  Natureza dos dados 

 

Os relatórios fornecidos pelo BNB contêm informações sobre projetos de investimento 

industrial aportado em empresas paraibanas, utilizou-se o seguinte critério para seleção da 

amostra de projetos: aporte de capital superior a R$ 90.000,00, e foram escolhidos 40 

financiamentos concedidos no período compreendido entre Janeiro de 2003 a Janeiro de 2011.  

Os projetos concedidos foram rotulados com um número aleatório entre 1 e 40 para a 

manutenção do sigilo sobre informações financeiras das empresas postulantes ao aporte de 

capital. 

Os projetos de investimento utilizados na pesquisa são considerados projetos de 

inovação, pois se enquadram na definição de inovação para uma empresa captada pela 

Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), que considera uma atividade de inovação 

tecnológica como a adoção de uma tecnologia para a empresa que pode vir pela compra de 

uma nova máquina, licenciamento de tecnologia e etc. (PINTEC, 2005).  
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Reforçando essa concepção (WEISZ, 2009), argumenta que um projeto de inovação 

não implica necessariamente na introdução de produtos ou processos radicalmente novos, 

podendo assumir a forma de difusão de tecnologia, transferência de tecnologia pela aquisição 

de máquinas e equipamentos novos. 

 Adotou-se então o seguinte critério na pesquisa, foi incorporado a amostra de projetos 

de inovação, o projeto que apresentasse pelo menos 50% do total do financiamento destinado 

a compra de máquinas e equipamentos, ou seja, percentuais menores foram excluídos por 

serem considerados financiamentos para necessidades de curto prazo das empresas.  

 Os indicadores macroeconômicos e as estatísticas de expectativas de mercado foram 

obtidos no banco de dados (IPEADATA) e no sistema de séries temporais do (BACEN). Os 

indicadores setoriais foram obtidos no site do IBGE, MDIC, etc., as informações referentes ao 

P&D foram coletadas nos sites da PINTEC, MCT, etc. Alguns parâmetros qualitativos 

referentes a cada projeto foram extraídos dos relatórios fornecidos pelo BNB. 

 

 

6.3  Simulação 

 

 Pela natureza exploratória da pesquisa, há uma busca pelo modelo que melhor 

represente o sistema de classificação de viabilidade/risco de projetos de inovação tecnológica 

conforme o trabalho se propõe. 

Neste intuito dois modelos de SCRP são utilizados na pesquisa, SCRP (amplo) 

descrito até esta altura do trabalho, que contempla as 21 variáveis apresentadas na Tabela 6.2 

e um SCRP (restrito) que contém um número menor de variáveis 07, conforme apresentado na 

Tabela 6.3. Os procedimentos utilizados para a geração do SCRP dito restrito (SCRPr) são as 

mesma utilizadas para o modelo amplo apresentados na Figura 6.1, as variáveis componentes 

do SCRPr foram determinadas a partir da observação de correlações entre os ratings e cada 

variável. 

 Como pode ser observado na tabela abaixo, o modelo restrito possui um menor 

número de parâmetros para cada etapa.  
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Tabela 6.4 – Variáveis do SCRPr 

Etapa Passos Variável 

1 1,2 e 3  N1 VPL/Investimento total 

N2 TIR-TMA 
N3 Lucro incremental 

2 4, 5 e 6 N4 Perfil competitivo 
N5 Percentual de patentes depositadas no setor de atuação da empresa 

3 7 N6 Percentual de patentes em uso no setor de atuação da empresa 
N7 Garantias reais/ Total financiado 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

6.4 Aplicação do SVM 

  

As Support Vector Machines são utilizadas na pesquisa para testar o sistema de 

classificação de risco de projetos de inovação proposto no trabalho. Ou seja, o grupo de 

projetos classificado pelo SCRP de cada uma das três agências é classificado segundo os 

procedimentos das Support Vector Classification. O resultado da classificação através do 

SVC é utilizado para avaliar e explorar algum possível relacionamento da classificação do 

projeto com as variáveis utilizadas. De forma a contribuir para o aperfeiçoamento do SCRP. 

 No modelo proposto, a variável dependente y é representada por 4 categorias de 

rating (AA, A, B e C) as variáveis independentes incorporadas ao modelo são apresentadas na 

Tabela 6.1.  

 Tal procedimento é realizado seguindo os pressupostos da aprendizagem estatística, ou 

seja, o conjunto de projetos será dividido em dois grupos: dados de treinamento composto de 

80% dos projetos, 32 e 20% dos projetos como dados de teste, 8 projetos, selecionados 

aleatoriamente.  

O ajuste dos parâmetros das Support Vector Machines é realizado por meio do algoritmo 

Particle Swarm Optimization – PSO13, o que implica a estratégia de vizinhança L-Melhor.  

Para operacionalização deste procedimento foi utilizado o código LIBSVM, que foi 

processado no Software Matlab.  

                                                 
13
Particle Swarm Optimization – PSO foi proposto inicialmente por Kennedy e Eberhart (1995) Apud 

(LINS,2009), é baseado no comportamento social dos organismos biológicos que se movimentam em grupo. É 
um método computacional que otimiza um problema iterativamente tentando melhorar um parâmetro candidato a 
solução de determinada medida de qualidade.  
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7  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
 

 Neste capítulo, primeiramente são apresentados os resultados do sistema de 

classificação de risco de projetos amplo (SCRP), em seguida é apresentado o sistema de 

classificação de risco de projetos restrito (SCRPr), o capítulo é encerrado com a apresentação

dos resultados obtidos pela classificação a partir das 

A simulação de três

semelhantes para a classificação obtida p

ponderações. Os projetos classificados a 

(Seção 6.3), possuem uma posição 

análise de investimentos. Esta agência apresentou

 

 

Figura
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo, primeiramente são apresentados os resultados do sistema de 

classificação de risco de projetos amplo (SCRP), em seguida é apresentado o sistema de 

classificação de risco de projetos restrito (SCRPr), o capítulo é encerrado com a apresentação

dos resultados obtidos pela classificação a partir das SVMs. 

simulação de três agências a partir do SCRP com 21 variáveis

classificação obtida por cada agência. Apesar das diferença

Os projetos classificados a partir da Agência-1, conforme pô

, possuem uma posição “conservadora” por primar pelos aspectos tradicionais da 

Esta agência apresentou a seguinte distribuição

Figura 7.1: SCRP distribuição do CR na AG-01 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nesta primeira simulação observou-se que dos 9 projetos que apresentaram a 

classificação mais elevada (AA), ou seja, 9 projetos foram apontados como mais vantajosos 

em termos de viabilidade e de risco. Os projeto de rating AA, quando confrontados com os 9 

apontados pelos critérios do VPL e da TIR, há uma correspondência de 

ondência respectivamente. 

os demais critérios observados de forma geral, a agência apr

em relação ao critério da taxa interna de retorno, seguido pelos critérios da 

payback como apresentado no gráfico abaixo. 
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30,0%

20,0%

- 76 -

Apresentação e análise dos resultados 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, primeiramente são apresentados os resultados do sistema de 

classificação de risco de projetos amplo (SCRP), em seguida é apresentado o sistema de 

classificação de risco de projetos restrito (SCRPr), o capítulo é encerrado com a apresentação 

21 variáveis apresentou resultados 

diferenças induzidas nas 

1, conforme pôde ser visto acima 

“conservadora” por primar pelos aspectos tradicionais da 

a seguinte distribuição de classificações: 
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Figura

 

 A Agência-3, por sua vez, 

ponderação para as variáveis que não são comumente observadas pela análise tradicional, 

apresentou a seguinte distribuição de classificação

 

Figura

 

Esta simulação divergiu um pouco da anterior

parâmetros mercadológicos, setoriais e tecnológicos
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Figura 7.2: Medidas de viabilidade da Agência-1 

Fonte: Elaboração Própria 

por sua vez, a qual foi configurada de forma a comportar uma maior 

ponderação para as variáveis que não são comumente observadas pela análise tradicional, 

apresentou a seguinte distribuição de classificação de rating: 

Figura 7.3: Distribuição do CR na Agência-3 

Fonte: Elaboração Própria 

divergiu um pouco da anterior, por incorporar de forma mais forte os 

parâmetros mercadológicos, setoriais e tecnológicos. Tal classificação ao dar maior ênfase nos 
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80%
TIR

VPL
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10,0%
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figurada de forma a comportar uma maior 

ponderação para as variáveis que não são comumente observadas pela análise tradicional, 

 

, por incorporar de forma mais forte os 

Tal classificação ao dar maior ênfase nos  
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parâmetros “heterodoxos”, se tornou mais criteriosa para a atribuição de ratings extremos AA 

e C.  Em relação a comparação entre os melhores projetos (AA) e os critérios do VPL e da 

TIR, esta agência obteve um ajuste de 25% e de 75% respectivamente, ajuste inferior ao 

apresentado pela Agência-1. 

No que tange o desempenho da agência frente a outros indicadores de avaliação do 

projeto, esta apresenta um maior ajuste com o critério da taxa interna de retorno, conforme já 

apresentado, seguido pelas técnicas do payback, CMPC e VPL. 

  

 

Figura 7.4: Medidas de viabilidade da Agência-3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A Agência 2, na qual foi induzida uma ponderação intermediária entre as duas 

anteriores apresentou a seguinte distribuição classes de rating: 
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Figura

 

A classe (AA), que obteve 8 projetos, quando comparada aos critérios do VPL e da 

TIR apresenta a seguinte correspondência percentual 50% e 88% respectivamente.

 

Figura

 

Esta agência apresentou resultados muito semelhantes 

maior taxa de correspondência é o critério da TIR, seguido do critério da rentabilidade total, 

payback, CMPC e VPL. 
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Figura 7.5: Distribuição do CR na Agência-2 

Fonte: Elaboração Própria 

A classe (AA), que obteve 8 projetos, quando comparada aos critérios do VPL e da 

TIR apresenta a seguinte correspondência percentual 50% e 88% respectivamente.

Figura 7.6: Medidas de viabilidade da Agência-2 

Fonte: Elaboração Própria 

Esta agência apresentou resultados muito semelhantes à Agência

maior taxa de correspondência é o critério da TIR, seguido do critério da rentabilidade total, 
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A classe (AA), que obteve 8 projetos, quando comparada aos critérios do VPL e da 

TIR apresenta a seguinte correspondência percentual 50% e 88% respectivamente. 

 

gência-1, o critério com 

maior taxa de correspondência é o critério da TIR, seguido do critério da rentabilidade total, 

AA

A

B

C

Medidas de 

Viabilidade AG-2
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A correspondência entre a classificação apontada pelas agências e o critério do VPL 

aponta para um importante ganho de informação que pode ser obtido por meio da utilização 

do SCRP para a tomada decisão em projetos de inovação, pois tal sistema dá destaque a 

alguns projetos que não estão contidos entre os 10 melhores em termos da tradicional 

viabilidade econômico-financeira.  

Todavia, segundo o modelo tais projetos possuem uma boa posição em termos de risco 

e viabilidade apresentada pelo rating (AA). Logo, são uma boa opção de investimento. A 

tabela abaixo apresenta os 10 melhores projetos em termos de: VPL, TIR e os sistemas de 

classificação de risco de projetos para as 3 agências induzidas. 

 

Tabela 7.1 – Dez melhores projetos segundo os critérios do VPL, TIR e do SCRP 

Ranking VPL 

 

TIR 

 

SCRP  

AG-01 

SCRP 

AG-02 

SCRP 

AG-03 

1º 38 34 1 3 1 

2º 13 40 3 1 31 

3º 14 23 13 13 3 

4º 37 1 22 27 27 

5º 1 7 23 22 22 

6º 34 27 27 23 23 

7º 23 31 31 31 34 

8º 12 3 34 35 13 

9º 19 22 35 34 35 

10º 3 20 40 40 40 

Fonte: Elaboração própria 

 

O SCRP da AG-1 incorpora a informação provida pela abordagem tradicional, o 

ranking dos 10 melhores projetos em termos de risco. Os projetos 40, 31, 22, 27 e 35 não 

estão presentes no ranking dos 10 melhores segundo o critério do VPL, mas estão entre os 10 

melhores em termos de risco e viabilidade segundo o SCRP da AG-01.  

Estes representam uma boa opção de investimento, pois as suas estimativas de 

viabilidade tendem a apresentar menor variabilidade se comparados as estimativas de projetos 

não classificados entre os 10 melhores em termos de risco. O rating obtido ainda apresenta 

outra implicação interessante para o processo decisório, pois os projetos acima citados têm as 

seguintes posições segundo o critério do VPL: 12°, 13°, 14°, 16° e 18° respectivamente. Ou  

 



 - 81 -

Capítulo 7                                                                                      Apresentação e análise dos resultados 

 

seja, possuem viabilidade econômico-financeira aproximada dos projetos contidos no grupo 

dos 10 mais viáveis, ao mesmo tempo em que apresentam menor margem de risco. 

A mesma correspondência entre os 10 melhores projetos classificados segundo o 

critério do VPL e os dez melhores classificados pelo SCRP, fornece informação sobre os 

melhores projetos em termos de risco e viabilidade. Ou seja, a intersecção entre estes dois 

conjuntos aponta para os melhores patamares de retorno e risco possíveis de se obter de 

acordo com a ferramenta de análise. 

 

 

Figura 7.7: Intersecção entre SCRP e critério do VPL 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No caso da AG-1 os projetos com essas características são: 1, 3, 13, 23 e 34. Estes 5 

projetos correspondem as melhores propostas em termos de risco e retorno. Logo, um gestor 

de uma carteira de projetos poderia incrementar seu banco de informações para a decisão de 

investimentos em projetos, a partir da relação risco retorno presente nessa intersecção de 

projetos. Alternativa que auxilia na análise tradicional de risco de projetos. Para as demais 

agências o resultado é semelhante. 

Se observarmos a classificação das três agências de forma coletiva sob o prisma da 

prioridade de seleção do projeto, poderemos verificar que dos 10 projetos melhor 

classificados, 4 são classificados na mesma ordem de prioridade pelas três agências, os 

projetos 27 (4°), 22 (5°), 23 (6°) e 7 (10°). Conforme apresentados no gráfico abaixo:   
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Figura 7.8: Ordem de seleção dos projetos dez melhores projetos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Ou seja, apesar das diferenças propostas nas ponderações para as 3 agências, ainda há 

alguma correspondência na classificação das agências. Possivelmente a estrutura de 

ponderação no SCRP corrobora para alguma correspondência entre as diferentes 

classificações.  

 Se observarmos os 15 projetos melhor classificados pelas 3 agências, nota-se que 

somente dois projetos não estão presentes na classificação das três agências (projetos 19 e 26). 

Assim, há um mesmo grupo de projetos que apresentam as melhores expectativas de 

viabilidade, independentemente da ponderação da agência, havendo uma a introdução de 

somente 13% de novos projetos em virtude nas diferenças de ponderação. 

No que tange aos projetos menos viáveis e de conseqüentemente maior risco pode-se 

observar que: A Agência-1 apresentou 100% de correspondência com o 8 piores projetos  

(rating C) classificados segundo o critério do VPL e 75% de acordo com o critério da TIR; na 

Agência-2 dos 8 projetos classificados como “C”, 7 estão classificados com os 8 piores 

projetos de acordo com VPL e 6 em relação a TIR; e por fim a Agência-3 apresenta 75% de 

correspondência em relação ao critério do valor presente líquido e 75% em relação ao critério  
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da taxa interna de retorno.

projetos, como foi enfatizado no capítulo anterior, foi conferida maior ênfase para o VPL e o 

TIR, logo, projetos com VPL baixo tendem a 

Visto o modelo completo, um modelo reduzido é introduzido como uma alternativa de 

ajustes para a SCRP, com vistas a comparação e obtenção de um melhor ajuste frente as 

metodologias tradicionais de avaliação, bem como, frente a classificação trazida pela 

aplicação do SVM ao problema.

 No sistema de classificação de projetos restrito (SCPr), a nota atribuída para cada 

variável é a mesma atribuída no sistema amplo, bem como

pelas 3 agências é a mesma.  Para a Agência 

modelo restrito é a seguinte:

 

Figura 7.

 

 Na classificação obtida a partir da avaliação de um menor número de variáveis 

(SCRPr) houve um aumento no percentual de projetos classificados como AA em comparação 

ao modelo amplo, 22,5% (amplo) e 35% no modelo restrito. Quando comparado o ajuste 

frente ao critério do VPL do sistema 

6%. Em relação ao critério da TIR, há uma perca de 8% no ajuste.

 

B

25%
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da taxa interna de retorno. Logo, o VPL exerce um papel importante na determinação dos 

projetos, como foi enfatizado no capítulo anterior, foi conferida maior ênfase para o VPL e o 

projetos com VPL baixo tendem a serem classificados com ratings

Visto o modelo completo, um modelo reduzido é introduzido como uma alternativa de 

ajustes para a SCRP, com vistas a comparação e obtenção de um melhor ajuste frente as 

metodologias tradicionais de avaliação, bem como, frente a classificação trazida pela 

aplicação do SVM ao problema. 

No sistema de classificação de projetos restrito (SCPr), a nota atribuída para cada 

variável é a mesma atribuída no sistema amplo, bem como, a ponderação das etapas  atribuída 

pelas 3 agências é a mesma.  Para a Agência – 01, a distribuição de resultados a partir do 

modelo restrito é a seguinte: 

Figura 7.9: Distribuição do CR na AG-01 (SCRPr) 

Fonte: Elaboração Própria 

Na classificação obtida a partir da avaliação de um menor número de variáveis 

(SCRPr) houve um aumento no percentual de projetos classificados como AA em comparação 

ao modelo amplo, 22,5% (amplo) e 35% no modelo restrito. Quando comparado o ajuste 

o critério do VPL do sistema amplo frente o restrito, percebe-se um ganho no ajuste de 

6%. Em relação ao critério da TIR, há uma perca de 8% no ajuste. 
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Logo, o VPL exerce um papel importante na determinação dos 

projetos, como foi enfatizado no capítulo anterior, foi conferida maior ênfase para o VPL e o 

serem classificados com ratings mais baixos. 

Visto o modelo completo, um modelo reduzido é introduzido como uma alternativa de 

ajustes para a SCRP, com vistas a comparação e obtenção de um melhor ajuste frente as 

metodologias tradicionais de avaliação, bem como, frente a classificação trazida pela 

No sistema de classificação de projetos restrito (SCPr), a nota atribuída para cada 

, a ponderação das etapas  atribuída 

01, a distribuição de resultados a partir do 
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(SCRPr) houve um aumento no percentual de projetos classificados como AA em comparação 

ao modelo amplo, 22,5% (amplo) e 35% no modelo restrito. Quando comparado o ajuste 

se um ganho no ajuste de 
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Em relação à Agência 

distribuição da AG-1 do mesmo sistema

 

Figura 7.

 

O resultado da AG

classificados como AA e uma redução de 15,5% nos projetos classificados como A. Logo, a 

redução no número de variáveis ampliou as diferenças entre os melhores projetos. Em 

ao ajuste frentes aos critérios do VPL e da TIR, não houve nenhuma mudança em relação ao

critério do VPL e uma perca de 2% em relação 

Por sua vez, a AG

atribuição do rating AA, 27% dos projetos foram classificados como AA. Em relação ao 

ajuste dos 10 melhores projetos 

de retorno, houve uma elevação de 25% e de 5% respectivamente
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Em relação à Agência – 02 do sistema restrito, a distribuição do 

do mesmo sistema, conforme figura abaixo:  

Figura 7.10: Distribuição do CR na AG-2 no SCRPr 

Fonte: Elaboração Própria 

AG-02 aponta para um amento de 15% no percentual de projetos 

classificados como AA e uma redução de 15,5% nos projetos classificados como A. Logo, a 

redução no número de variáveis ampliou as diferenças entre os melhores projetos. Em 

ao ajuste frentes aos critérios do VPL e da TIR, não houve nenhuma mudança em relação ao

perca de 2% em relação ao critério da TIR. 

Por sua vez, a AG-3, continuou mais seletiva em relação às outras duas para a 

AA, 27% dos projetos foram classificados como AA. Em relação ao 

dos 10 melhores projetos frente os critérios do valor presente líquido e da taxa interna 

de retorno, houve uma elevação de 25% e de 5% respectivamente. 
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, a distribuição do rating é semelhante à 

 

 

um amento de 15% no percentual de projetos 

classificados como AA e uma redução de 15,5% nos projetos classificados como A. Logo, a 

redução no número de variáveis ampliou as diferenças entre os melhores projetos. Em relação 

ao ajuste frentes aos critérios do VPL e da TIR, não houve nenhuma mudança em relação ao 

3, continuou mais seletiva em relação às outras duas para a 

AA, 27% dos projetos foram classificados como AA. Em relação ao 

frente os critérios do valor presente líquido e da taxa interna 
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 No que tange ao ranking

critérios tradicionais de análise de investimentos, pode

das três agências apresenta uma intersecção de 5 projetos com os dez melhores projetos 

classificados pelas três agências. No que tange a

intersecção de 6 projetos e as AG
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Tabela 7.2 – Dez melhores projetos segundo os critérios do VPL, TIR e 

Ranking 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 

9º 

10º 

 

B

23%
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Figura 7.11: Distribuição do CR na AG-03 (SCRPr) 

Fonte: Elaboração Própria 

ranking dos 10 melhores projetos classificados segundo o SCRP

critérios tradicionais de análise de investimentos, pode-se perceber que o modelo resumido 

das três agências apresenta uma intersecção de 5 projetos com os dez melhores projetos 

as três agências. No que tange ao critério da TIR a AG

intersecção de 6 projetos e as AG-2 e AG-3 possuem 8 projetos em comum com os 10 

, segundo o mesmo critério. 

Dez melhores projetos segundo os critérios do VPL, TIR e 

VPL 

 

TIR 

 

SCRP  

AG-01 

SCRP 

AG-02 

38 34 1 3 

13 40 3 1 

14 23 13 13 

37 1 22 27 

1 7 23 22 

34 27 27 23 

23 31 31 31 

12 3 34 35 

19 22 35 34 

3 20 40 40 

Fonte: Elaboração própria 

AA

27%

A

30%

C

20%
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dos 10 melhores projetos classificados segundo o SCRPr e os 

se perceber que o modelo resumido 

das três agências apresenta uma intersecção de 5 projetos com os dez melhores projetos 

TIR a AG-1 possui uma 

3 possuem 8 projetos em comum com os 10 

Dez melhores projetos segundo os critérios do VPL, TIR e do SCRPr 

SCRP 

AG-03 

1 

31 

3 

27 

22 

23 

34 

13 

35 

40 
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Quando comparadas as classificações dos sistemas, amplo e restrito da AG-01, nota-se 

uma variação na classificação de rating de 10 projetos. A mesma comparação realizada com 

as classificações da AG-02 aponta para uma variação de 12 projetos e por fim a mesma 

comparação da AG-03 apresenta 17 projetos divergentes.   

  

 

Figura 7.12: Classificação da AG-01 para os sistemas amplo e restrito  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Também pode-se perceber que a redução do número de variáveis no SCRP 

proporciounou uma maior uniformização entre as classificações das três agências, quando 

comparado ao modelo completo. No sistema restrito, as classificações das três agências 

divergiram e 20% dos projetos, enquanto que no sistema amplo essa variação foi de 27,5%. 

Conforme pode ser visto no gráfico abaixo: 
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Figura 7.13: Classificação conjunta AG-01 AG-02 e AG-03 (SCRPr) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A aplicação das Support Vector Classification para a classificação de rating de 

risco/viabilidade de projetos de inovação proposto na pesquisa, foi realizada em duas etapas, 

na primeira etapa foi aplicado o SVC para o SCRP amplo, descrito nesta dissertação, em 

seguida as support vector machines foram utilizadas no sistema restrito.  

Na primeira aplicação as classes de rating foram tomadas como variável dependente e 

as 21 variáveis apresentadas na tabela 6.1 como independentes. Na segunda aplicação, as 

mesmas classes de rating foram tomadas como variável dependente e as 07 variáveis 

mostradas na tabela 6.2 como independentes. 

Dos 40 projetos, 32 foram aleatoriamente selecionados como dados de treinamento e 8 

projetos como dados de teste. No SCRP, para a Agência-1, os projetos foram divididos nas 

duas etapas conforme apresentado no gráfico abaixo:  
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Figura 7.1

 

A Figura 7.11 se refere

SCRP, o conjunto de pontos que vai do exemplo 1 até o exemplo 32 representa o conjunto de 

dados de treinamento, enquanto que as observações de 33 a 40 foram utilizados como dados 

de teste.  
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Figura 7.14: Dados de teste e de treinamento da AG-1.

Fonte: Elaboração Própria 

7.11 se refere ao processo de treinamento a partir de dados da 

, o conjunto de pontos que vai do exemplo 1 até o exemplo 32 representa o conjunto de 

dados de treinamento, enquanto que as observações de 33 a 40 foram utilizados como dados 
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Figura 7.15: Classificação a partir do SVM para projetos da AG-1(sistema amplo) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Pode-se observar que o modelo de classificação de rating projetos de inovação a partir 

do SVC, apresentou uma baixa acuracia, pois apenas 3 projetos de 8, foram classificados 

corretamente, representando um percentual de 37,5%.  

 Se por sua vez, consideramos a acuracia do modelo em relação a classe de rating, 

conforme Figura 7.12, pode-se observar que somente o rating AA apresentou um bom 

percentual de acerto, a categoria A obteve 28,5% de acerto e as categorias de rating B e C 

apresentaram percentual acerto zero. 
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 No sistema restrito, os procedimentos de distribuição dos dados de teste e de 

treinamento são os mesmos utilizados no modelo amplo. Pode

dos projetos realizada a partir de um sistema composto de um número menor de parâmetros 

ainda apresentou um baixo ajuste de 25%. Como pode ser visto na figura abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AA

                                                             Apresentação e análise dos r

Figura 7.16: Acuracia do modelo por tipo rating 

Fonte: Elaboração Própria 

restrito, os procedimentos de distribuição dos dados de teste e de 

treinamento são os mesmos utilizados no modelo amplo. Pode-se observar que a classificação 

dos projetos realizada a partir de um sistema composto de um número menor de parâmetros 

sentou um baixo ajuste de 25%. Como pode ser visto na figura abaixo:
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Figura 7.17: Classificação a partir do SVM para projetos da AG-01 (sistema restrito) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Desse modo a acuracia geral da classificação através do SVC para a classificação de 

projetos de inovação gerada pelo SCRP e SCRPr, para a AG-01 se mostrou baixa, fato que 

pode se dever a: 1 – caráter exploratório da pesquisa e processo indutivo na seleção da 

variáveis e o ausência de referencial específico para o problema; 2 – utilização de variáveis 

dependentes discretas (dummy’s); e 3 – tamanho da amostra, restrita a 40 projetos. 

Dadas estas características e limitações da pesquisa, a utilização do SVM nesse caso se 

mostrou pouco exitosa, se comparada a outros exemplos da utilização de algoritmos de 

inteligência artificial para a classificação de sistemas de classificação de risco presentes na 

literatura de rating, a exemplo dos trabalhos de: (HUANG, CHEN, HSU, CHEN e WU, 

2004), (AMARAL e TÁVORA, 2010) e (FRASCAROLI, SILVA e SILVA, 2006)   

 Por esse desempenho do SVM no modelo desenvolvido no trabalho a 

explanação dos resultados das outras agências foi suprimida, pois apresentam resultados 

semelhantes aos apresentados na Agência-1. 
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 Feitas estas ressalvas, deve-se novamente salientar o ganho de informação trazido pelo 

SCRP em situações nas quais o gestor deve selecionar um projeto dentre diferentes projetos 

com indicadores de viabilidade econômico-financeira aproximados, situações nas quais uma 

seleção somente por um critério ordinal do VPL ou da TIR, pode não representar a melhor 

escolha em virtude do percentual de variação presente nas estimativas dos fluxos de caixa 

destes. 

Também deve ser assinalado que em um processo de classificação de projetos tão 

complexo como a metodologia de rating associado a uma atividade proporcionalmente 

composta de incertezas quanto projetos de inovação, a utilização do SVM para geração de 

uma classificação de ratings de risco de projetos, pode apresentar dificuldades no processo de 

seleção das variáveis, pela ampla gama de variáveis tomadas na elaboração de ratings, bem 

como na subjetividade presente em várias etapas, que dependem da avaliação do analista. 

A experiência com o trabalho aponta para a necessidade de uma investigação mais 

profunda para a indicação das variáveis mais relevantes para a classificação, para que o SVM 

possa reconhecer os padrões de classificação da agência de rating de projetos de inovação de 

forma satisfatória, bem como para uma ampliação da amostra, para que a partir deste ponto tal 

metodologia possibilite a classificação projetos e exploração de cenários de transição a partir 

de informações desse projeto. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 
 

 Ao fim do trabalho, pode-se observar que o SCRP, conforme proposto ao longo deste 

texto, pode auxiliar o avaliador do projeto de investimento ou de um projeto de inovação, 

complementando ferramentas tradicionais na estimação do valor da tecnologia, bem como em 

ocasiões em que os valores dos projetos sejam aproximados e a decisão precise ser pautada 

em uma perspectiva da variabilidade das estimativas dos mesmos. 

 Como mostrado o SCRP apresenta preliminarmente um bom ajuste na classificação 

dos melhores projetos segundo o critério da taxa interna de retorno e para os piores projetos 

um bom ajuste com o critério do VPL. Informação que aumenta o escopo de informações 

disponíveis ao gestor, quando tal informação é cruzada com o ranking dos projetos. Tal 

metodologia possibilita a combinação de projetos em uma carteira de investimentos a partir da 

observação da intersecção dos grupos de projetos classificados segundo a ótica tradicional de 

viabilidade e o grupo de projetos classificados segundo o risco/viabilidade (SCRP), bem 

como tal metodologia pode apoiar a introdução de projetos em uma carteira de investimentos, 

sobretudo nas situações em que projetos de menor risco estejam próximos da fronteira dos 

melhores projetos em termos de viabilidade. 

Situação bem ajustada à dinâmica da avaliação de projetos de inovação tecnológica, na 

qual há uma margem de variação nas estimativas de fluxo de caixa, mesmo nas etapas mais 

avançadas do projeto. Assim projetos que possuam VLP’s aproximados podem apresentar 

resultados bem distintos do estimado. Logo, tal metodologia pode fornecer uma posição mais 

pautada na minimização do risco, por apresentar uma escala com diferentes graus de risco 

para diferentes projetos de inovação tecnológica.  

Nesse tipo de projeto pelo seu elevado patamar de risco conforme enfatizado ao longo 

do trabalho percebe-se que qualquer metodologia que auxilie e diminua as incertezas pode 

representar uma considerável melhoria, sobretudo devido ao montante envolvido e pela 

importância do desenvolvimento da tecnologia para o desenvolvimento e competitividade de 

uma nação.   

Todavia, com o desenrolar da pesquisa torna-se nítido que dado o caráter exploratório 

da pesquisa, associado a complexidade e subjetividade de ratings pode ter corroborado para o 

baixo ajuste apresentado pelo SVM. Da mesma forma é plausível que o SCRP pode ganhar 

maior potencial de informação, capacidade de retratar a situação de uma empresa e precisão  
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através de um estudo minucioso das variáveis com maior poder explicativo na viabilidade do 

projeto, bem como com a introdução de variáveis que captassem de forma específica e precisa 

a estrutura de P&D da empresa, a organização da produção, o planejamento estratégico da 

empresa, controle de qualidade, engenharia de processo, o montante despedido com inovação, 

o número de profissionais atuantes no setor de P&D, através de entrevistas ou de surveys para 

cada projeto. 

Variáveis que pela limitação da pesquisa e pelo conteúdo das informações contidas 

nos relatórios disponibilizados, não permite essa análise mais apurada do processo de 

inovação de cada unidade produtiva. Tal avanço pode conferir maior fidedignidade ao modelo 

proposto com a metodologia de classificação de risco de crédito.  

 Ainda assim, apesar dos limites do trabalho, a classificação de projetos de inovação 

tecnológica pela metodologia de rating pode representar um passo inicial para a 

sistematização de uma ferramenta capaz de aportar informação na estimação do valor de uma 

tecnologia, pela incorporação de variáveis relacionadas ao setor de atuação da empresa, 

variáveis macroeconômicas, referentes à tecnologia, etc., permitindo a ampliação no número 

de informações disponíveis para a seleção de projetos.  

  

Tal pesquisa pode suscitar trabalhos futuros nas seguintes linhas: 

 

• Análise das variáveis qualitativas mais determinantes para o sucesso de inovações; 

• Adoção de variáveis internas a estrutura de P&D e operacional da empresa em um 

rating de projetos de inovação; 

• Utilização do SVM para classificar o rating de projetos de inovação com uma maior 

amostra; 

• Utilização do escopo de um SCR para avaliar outros tipos de investimento; 

• Comparação do processo de classificação através do SVM com outras metodologias 

de inteligência artificial. 
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