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INTRODUÇÃO 

As razões que nos levaram a optar pelo tema "reposição de 

equipamentos"são basicamente duas. Uma, é a falta de publicações 

e estudos mais exaustivos sobre o assunto. Outra, é a importân -

cia deste tema num momento em que as constantes evoluções tecno

lÓgicas exigem decisões mais rápidas e precisas no campo dos in

vestimentos em imobilizados sujeitos a esta evolução. 

A reposição de equipamentos é tema obrigatÓrio de quase to

dos os estudos de Engenharia Econômica e dos métodos de avalia

ção de alternativas. No entanto, são poucos os trabalhos dirigi

dos especificamente para este assunto. 

À exceção de George Terborgh(l), que dirigiu todo um grupo 

de estudos destinados ao desen,-olvimento de um modelo universal 

e consistente para a análise e avaliação da reposição de equipa

mentos, as referências bibliográficas têm sido apenas em forma 

de artigos que enfocam aspectos especÍficos ou de um único capÍ

tulo de obras mais abrangentes. 

A importância deste tema é justificada, por tratar da otimi 

zação dos inves·. :i.mentos de maior peso na indústria de transforma 

ção, serviços e ou.tros tipos de indústrias. 

(l) TLRBORGH, George. RYnamic eguipment policy. New York, 
McGraw-Hill, 1949. 
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Tratando-se de assunto bastante amplo, vários enfoques 

p~deriam ser seguidos. Nossa opção foi analisar diversos modelos 

de otimização e apontar as variáveis e considerações expli 

citas e implÍcitas em cada um. Reunindo e ordenando estes dados, 

chegamos a uma classificação geral dos principais tipos de equi

pamentos, segundo suas formas de comportamento fÍsico e econÕmi-

co. 

Verificamos que as diferenças entre modelos de avaliação 

têm origem na suposição de diferentes comportamentos fÍsicos e ~ .. 
conomicos de um equipamento. Nossa tarefa consiste em identifi 

car estes possíveis comportamentos e encontrar o método de avali 

ação econÔmica mais indicado em cada caso. 

No capitulo 1, detemo-nos em elaborar definições básicas 

e descrever os principais métodos de análise de alternativas. No 

capÍtulo 2, nosso objetivo é mostrar os vários fatores fÍsicos e 

econômicos que afetam a vida de um equipamento e uma análise de 

alternativas. Nos capÍtulos 3 e 4 classificamos e ordenamos os 

principais tipos de equipamentos e respectivas formas de avalia-
- A çao economica. 

Muitos foram os que contribuíram para a realização deste 

trabalho. Entre eles, destacam-se o Professor Orientador, os in

tegrantes da banca examinadora e demais Professores da EAESP-FGV 

que, atrav-és de orien;ação, críticas, sugestões e apoio, muito 

contribuL·am para que os objetivos fossem alcançados. Os funcio

nários e a direção da Escola que sempre estiveram prontos a dar 

sua colaboração. Por fim, os faniliares que renunciaram a muitos 

bons momentos para que esta tarefa pudesse ser realizada. 

A todos Lgradeço. 



1. ENGENHARIA ECONO.MICA E REPOSIÇÃO DE E'~UIPAMENTOS 

Para demonstrar o significado e a amplj.tude do tema "reposi_ 

ção de equipamentos", definiremos a sua colocação dentro de um 

quadro mais amplo dos conceitos de Análise de Investimentos e, 

especificamente, da Engenharia Econômica. 

No conceito original de Engenharia Econômica, havia uma di~ 

tinçào entre a amplitude dos campos de atuação desta e da Teoria 

de Análise de Investimentos, onde a primei.ra podia ser vista co

mo uma subdivisão da segunda (Figura 1). 

A larga utilização de ambas, no entanto, fez com que hoje 

normalmente sejam entendidas como sinÔnimas. 

A reposição de equipamentos, inicialmente um campo dentro 
• .A .. € • , • , 

ãa Engenhar~a Econom~ca, com caracter~st~cas propr~as, e hoje 

uma área especÍfica dentro da Teoria de Análise de Investimentos 

como um todo. 

Figura 1. Posicionamento origin3l da Engenharia Econômica e repo 
sição de equipamentos no ambiente tot;;l da Teoria de 
Análise de Investiment.:>s 

Jllbiente da 
~eoria de Análise de 

Investimentos 

~ 
Ambiente da Engenharia 

EconÔmica 

---
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1.1. DELIMITAÇÃO DA ENGENHARIA ECONO.MICA 

Thuesen & Fabrycky & Thuesen( 2 ) bec como DeGarmo & Canada 

(3), classificam o engenheiro como um tÍpico :r ... aticante ele pes -

quisa aplicada. Os primeiros afirmam que: 

"The purpose of the ecientict is to a.dd to 
uankind •s inventory o:! systematic knowledge 
and to discover universal laws of bahavior. 
The purpose of the engfneêr :c 3 to apply this 
k:n0wledge to particular si tue.tions to produ
ce products and services.n(4) 

Desta forma, a partir de um conceito especÍfico de engenha

ria, temos a figura do engenheiro como um elemento preocu.pa.do em 

otimizar o aproveitru1ento dos recursos físicos naquilo que ele 

se propõe produzir ou construir. Seu objetivo, portanto, está 
. .. - , , 

l~gado a eficiencia tecnica, onde a meta e maximizar o aprovEit~ 

mento de recursos como materiais e energia. A fÓrmula desta 
A 

eficiencia pode ser representada como: 

Eficiência Técnica = 
Produto 

Insumo 

Em termos fÍsicos, a meta de eficiência m~~ima terá sido a

tü:;gida quando esta relação for de 100%, ou seja, ne:mum.a perda 

de recursos f:Ísicos ocorreu duran·te o processo. 

Assim temos de um lado, a produção de bens e serviços; é e 

outro, os des:jos e necessidadas individuais que geram o con.Bu.mo 

(2) THUESEN, H. G.; FABR;:cu r W~ J. & TEUESEN, G .. J. ~_p~i~ring 
econolll!,. Englewood Clif:"s Ner. Jt-rsey, Prcntice-rta.ll, 
1971. p. .:». 

(3) DeGARMO, E. Paul & CANADA, John ~. ~gj --~-~!.;i.n~ ~_o.nomz. 
ed. New York, McMilla.n l:'ublishinr;r 1~73. p. 2. 

(4) THUESEN, H. G.; FABRYCKY, Vi' .. J. & TEUESEii, :~ • .r. Op. Cit. 
p. 3. 
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daqueles, cuja utilidade será tanto maior quanto melhor um bem 

ou serviço satisfizer um desejo ou necessidade. I ta utilidade, 

numa economia capitalista, P':>de ser avaliada atrs: é3 da medida 

comum que é o dinheiro. 

Na prática, os diversos bens e serviços não têm o mesmo va

lor monetário e a eficiência física não leva . necessariamente à 
maximização do valor econômico para o produtor. Numa economia c~ 

pitalista é justamente o valor econômico que nos interessa, pois 

ele retrata os benefÍcios reais através da satisfação de desejos 

e necessidades. 

Com isto chegamos ao conceito de eficiência econÔmica: 

Eficiência EconÔmica = 
Produto x a-s 
Insumo x Cr$ 

Nesta fÓrmula, o limite mÍnimo para que a produção ou cons

trução de um bem ou serviço seja economicamente vantajosa é uma 

relação de lO(}fo, e não há, teoricamente, um limite máximo. 

A partir destas afirmações, podemos entender a Engenharia 

como uma atividade atuante,tan~o no ambiente fÍsico como no eco

nômico, conforme mostra a Figura 2. 

O engenheir:l manipula elementos do ambiente f:Ísico para cr!, 

ar utilidades nr; ambiente econÔmico. Esta necessidade de a Enge

nharia atuar de forma eficiente tanto no ambiente f:Ísico como no 

econÔmico, deu origem à .Engenharia Econômica. 

O conceito original de Engenharia Econômica representa as 

análises econÔmicas aplicadas a projetos técnicos de Engenharia, 

ou sej&, é a atuação d.a Engenharia no ambiente econômico. Para 
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que a atuação neste segundo ambiente possa ser eficiente é nece~ 
sário que se conheça os elementos econÔmicas mais relevantes 

quanto ao comportamento dos custos, receitas e demais aspectos 

que interferem numa análise de investimentos. Para refiorçar esta 
- (5) - • afirmaçao, Machline coloca a Engenharia Economica na confluea 

cia 3ntre a Engenharia, a Contabilidade de Custos e a 

de Empresas. 

Economia 

Figura 2. A ligação da Engenharia com o ambiente econÔmico 

Meio ambi-
f

~ . 
~B:l.CO 

Objetivos da 
Engenharia 

Eficiência FÍsica: 

output 

Meio ambiente 
como um todo 

Produçao 
-- ou 

Construçao 

Fonte: Thuesen & Fabrycky & Thuesen(G) 

Meio ambi
ente econÔmico 

Satisfação de das~ 
jos e necessidades 

valor 

Todavia, a conceituação até aqui demonstrada refere-se ao 

conceito original de Engenharia Econômica. Muitos autores, entre 

eles DeGarmo & Canada(7), afirmam que, devido à amplitude dos 

seus conceitos e métodos de análise, sua aplicação tem se expan

dido para outras áreas da gestão de negÓcios, abrindo-se para a-

(5) IIACHLINI Claude e outros. Manual de adr~inistracF-C'· da produ--- 2 ed. Rio de Janeiro, FG1J, 1972. 95 1. çao, p. v. 

(6) THUESEN, H.G.; FABRYCKY, w. J. &: THUESEN, G. J. Op. Cit. p.7. 

(7) DeG.ARJlO, E. Paul & CANADA, John, R. Op. ci·.; .. p. 2. 
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nálises não restritas a aspectos técnicos. Hoje,os conceitos de 

Engenharia EconÔmica e Análise de Investimentos tendem a se con

fundir. A primeira atua praticamente em todas as <ireas da segun

da, uma vez que os princÍpios fundamentais das técnicas emprega

das são os mesmos. Ambos se referem ao estudo das diferenças de 

resultados econômicos entre alternativas e pouco importa se es

tas alternativas sao estritamente técnicas ou não. 

A partir d~sta conclusão, podemos adaptar a Figura 1 para a 

nova configuraçao do ambiente dos métodos de análise econômic~. 

de alternEtivas. A Figura 3 mostra a coincidência entre as áreas 
de atuaçáo da Engenharia Econômica e da Análise de Investimentos. 

Figura ). Ambientes relativos aos métodos de Análise de Alterna
tivas 

Ambiente da Engenharia Economica ou 

Análise de Investimentos 

Ambiente da Reposiçao 

de Equipamentos 

Há, no entanto, autores que ainda t;:-;;ribuem à Engenharia Eco 

nÜmica BEn. conceito originti. Neste Sé~ tido, a sua a.plicara.o na 

empresa tende a se restringi:::- basicamente ao ~~studo de investi -

mentos ou reposiçao no âmbito dos equipamentoa e insts.ln.ções. Ma 

chline(B), por exemplo, divide as áreas de aplicação em cinco ca 

(8) MACHLINE, C~aude, e outros. Op. cit. p. 95 v. 1. 
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tegorias: 

1) escolha entre equipamentos diversos; 

2) escolha entre investimentos de natureza diferente; 

3) escolha entre alugar ou comprar um equipamento ou servi-

ço; 

4) escolha entre fazer ou comprar una peca; 

5) escolha entre substituir ou conser\~ar um equipamento. 

A Última destas categorias será o tema central deste traba-

lho. 

1.2. DELIMITAÇlO DA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Uma vez delimitada a Engenharia EconÔmica, cabe demonstrar 

que a reposição de equipamentos apresenta algu: as característi -
, . ......... , , 

cas propr~as, normalmente nao encontradE..S em outras are as das te 

cnicas de análise econÔmica. 

1.2.1. O SiBP:ificado de ''Repo_'·icão" 

Reposição~ para efeito deste trabalho, ê o ato de deslocar 

um equipamento da função que e}e exerce e de pÔr outro em seu lu 

gar. O: que não necessariamente im:Oliea n~a retirada fÍ.sicr do 

equipamento, mas sempre r:erá o deslocamento da funçáo que ele e

xerce. 

Traduzido de "replacement ", à primeira vista, o termo re· lO

sição pode parecer p:Juco adequado para s. amplitude. do significa

do que terá neste trabalho. i palavra repor nos dá uma conotacão 
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de recoloca.ção d·J algo que foi. ::.:onEumido fisicamente. Isto ocor

re quando falamos em repor estoques, peças, etc., ma..s raramente 

acontece quando nos re~arimos a equipamentos. 

Expressões como "d.is:~la.cement", "reequipxr~ent", "retirement: 

'' b d t " "d . . -"I " t 1 . t t a an onmen e 1sposC'i,..l.. , e c., surgem na 1 era ura com cono-

tações muitas vezes coincidentes ou pelo menos semelhantes, mas 

o termo reposição tem sido o mais empregado, e o seu significado 
, 
e descrito por Taylor: 

"... replacement does not mean that equip' 
ment will be duplicateá at the end of its li 
fe; it does not imply like-for-like substitu 
tion .. n(9) -

Grant & lreson & Leawenvorth entendem a reposição no mesmo 

sentido do de Taylor: 

"lf an asset (or group of assets) is retired, 
ani another asset (or group of assets) is a~ 
q1,.: red to perform tb.e E• ame service, this is 
a :. oplacen.ent. 

"It frequently happens that new assets 
ar acquired to perform the services of exis
ting assets, with the existing assets not r~ 
tired but mere1y transferred to some other 
use -frequen.tly an 'inferior use' (such a 
stand-by service). In such cases, the acqui
sition of the ~ew assets sometimes is also 
described as a rep1acement."(10) 

George Terborgh, na sua primeira versao do método MAPI, co

loca a reposição nu.n:3. sociedade dinâmica nos seguintes termos: 

"It is the displacement of capital goods from their funcion or 

( 9) TAYIOR, George A. ~anagerial and e~neering economy: eco
~~mic decision-making, Mew Yark, Nostrand Reinhold, 
1964.- p. 191. 

(10) GRANT, Eugene ~.; IRESON, W. Grant & LEAVENWORTH, Richard S • 
.!Tínciples __ ::_f enpneering economy, 6 ed. New York, R·., -
nal.d Pre!' ., 1976. p. 3f5. 
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A colocação de a· s"UD.S au .. ores, que entendem a rc•posição co

mo também sendo a tré: .. sferência de proprieà.ade ou a extinção fi
Bica de um equipemento, é contestadi!~ por Torborgh: 

"Beth of these popular conoepte turn out 
whe.t happens to an asset after replacement 
but fail to define replaoement itself - the 
app:opriatio~ of the asset's function by a 
competitor."ll2) 

Desta forma, fica claro o sentido da palavra reposição como 

sendo "retirar e colocar outro no lugar". Este conceito é oompar 

tilhado por autores ccmo Thuesen & Fabrycky & Thuesen(l3), Ga= 

yett(l4 ), DeGarmo &: Canada(l5 ), Fleischer(lG) e outros. 

O termo "retirement", significa a simples retirada de um e

quipamento, sem levar em consideração (existindo ou não) a subs

tituição do mesmo. Esta é a mesma conotaçao dada por Peterson &: 
Hydon(l?) para o termo "abandonment". 

(11) TERBORGH, George. Dynamic eouipm.en.t po1icy. New York, 
McGraw-Hill, 1949. p. 23. 

(12) Ibido p. 24. 

(13) THUESEN, H.G.; FABRYCKY, W.J. & THUESEN, G.J. Op. cit. 
p. 166-200. 

(14) G.AVETT~ J .. William. Production and operations management. 
New York, Harcourt 8 1968. p. 303-336. 

(15) DeGARMO, E. Pal~ & CANADA, John R. Op. cit. p. 379-414. 

(16) FLEISCHER, Gera1r A. Teoria de: aplicação do capital: um es 
tt?io das decü..;Ões de._invest:t;·:nento .. Trniução: SANTORO, Jdi 
gt: ü Cezar, S. Paulo Edgard Blt1cher, 1968. p. 113-129. 

(17) PETERSON, D.E. & HAYDOL, R.B. A ouantitative fr3l!lework for 
financial management. Homewood, IllinoiS, Richard Irwin, 
1969. p. 366-403. 
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"Displacement" é ume decorrência inerente à reposição, pois 

no ato de repor, um equi:p!tmento desloca outro da sua função·. Tq 

lor(lB), no entanto, c:>nsidera "tisplace::ment" como sinÔnimo de 

·reposição, nc SE'U z ~ntiúo mais am:rlo, para qualquer campo de a

tucii.ção da a.nLlise c e investimentos. A expressão "dieposal" tem 

o mesmo sentido de "retirement" e "abandonment". ''Reequipment", 

aposar det frequentemente, aparecer com o mesmo sentido de repo

sição, é geralmente entendido como reposição de grupos de máqui

nas ou atualização global de uma empresa em perÍodos discretos 

no tempo. 

1.2.2. O Significado de "Eguipamenton 

Entendemos por equipamentos todos os bens de capital tangi 

veis e depreciáveis. 

Não nos parece ser necessário tecer maiores comentários so

bre o termo. Fartmos uma breve abordagem da classificação dos 

bens de capital de uma empresa, apresentada por Murdick & Deming 

(l9 ) a partir de uma definiçao raais ampla, separando os bens de 

capital da lista dos ativos fixos totais. 

"Capital assets are tangible assets with te.!: 
minab1e 1ife uti1ized in production and/or 
distribution of products or services. Capi -
tal assets are thus distinct from fixed as
sets which inc1ude 1and." 

Portanto, uma característica fundamental dos bens de capi 

tal é que eles são tangíveis e depreciáveis. Murdick & Deming f~ 

zem uma su.bdivisao destes bens segundo a fonte geradora dos in -

(18) 

(19) 

TAYLOR, George A. Op. cit. p. 191-217. 

MUHDICK, Robert G.,- & DEMING, Donald D. The mana~~e.;;;;;m;.;;;;e.,;;;;;n;.;;;;t _ _.;;.o~f 
capital expenditures. New York, .McGraw-Hil1, 1968. p. 4. 
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1) Estrutur'a fÍsica da emprttsa 

a., novos prédj_os e ampliaç~õe 3 

b. a rraioYia dos reparos e inovaçoes nestas estruturas. 

2) Equipa.1'1lento 

a. equipamento adicional para. um novo produto 

b. equipamento adicional pars aumento de produção 

equipamento reposiç,ão 
, -c. para por varias razoes 

d. equipamento para redução de custos 

e. a maioria dos reparos em equipamentos. 

3) Ferramentas 

a. Ferramentas adicionais para um novo produto 

b. ferramentas adicionais para aumento de produção 

c. ferramentas reposiçáo por várias -para razoes 

d. ferramentas para redução de custos 

e. a maioria dos reparos em ferrHmentas. 

4) Administraçâ.o 

a. equipamentos do setor administrativo 

b. reparos. 

Trata-se de uma relaçao de ativos tangíveis e depreciáve.s, 

incluindo desde ferramentas até a estrutura fÍsica da empresa 

{prédios). São,portanto, bens que sofrem desgaste físico e obso

lescência no tempo e cuja continuidade terá que ser mantida atr~ 

vés da reposição. 

Apesar do rigor da definição de "reposição de equipamentos'; 
, 

e9te trabalho podara, eventualmente, extrapolar os limites do t~ 

wa quando d: discussão das bases para os modelos. Exemplo disto 

é o estudo de uma retirada sem reposiçáo, que não é uma reposi -
- - , çao propriamente dita, mas cuja inclusao ira contribuir para uma 



ref cr·cm a. :métoê~os me.í::: ela'oora.ã os. embora com maiores restriç_ ões 

de ap~_ica.bi.l:Lcls.de prática .. 

Ape:1ar de os -,;~ êf ~.,étodos em questã.o apresentarem algumas C!:, 

racteristic-.::. coLcms entre eles, cada qual se refere a uma meto

doloGia de anilise própria, C(-m isto, tendem a se adaptar também 

a a..1 t(:rnativa.s c:>m características prÓprias, de acordo com os da 

dos disponíveis, objetivos da análise, comportamento do fluxo de 

cai:r ~'"' extensão da vida Útil, etc .. Os métod.os CAUE, VPL e TIR to 

mam por base o fluxo de caixa presente e futuro de cada alterna

tiva.. Mediante o ct--1hecimento da vida Útil provável e: da taxa mi 

nima de atrativiãadep de~erminam paraoetros de valor monetário 

ou percentuais hc,mc,geneos e descontados no tempo (normalmente P!!; 

ra o período zero). Estes parâmetros servem como base para a co~ 

par< .ção entre o valor econÔmico das alternativas em consideração. 

a) O Método do Custo Anual Uniform.e Equivalente ( CAUE) 

, 
Este metodo consiste em comparar os custos de um ano ti-

pico entre duas ou mais alternativas. Os custos se apresentam de 

forma uniformizada em termos de valor do dinheiro no tempo, cal

culado à taxa mÍnima de atratividade. Incluem-se nos cálculos to 
,. 

dos os gastos incorridos por uma altern&tiva durante sua vida u-

til, inclusive in\estimento inici8.l e valor residual.. 

De acordo com a concepção origü·<-ü deste método, ele se a

dapta. nos Cê . .SOS de comparação entre al ternati\~a.s com capacidade 

de produção idêntica, on e o fato~ decisivo serào os custos des

ta produção. Estes casos de custos desiplais e receitas equiva -

lentes permitem que as rc:ceitas sejam excluÍdas da análise, de 

acordo c :>m ~ tGrceiro princÍpi :l ftmd8.1!JE: 1tal da aplicação do capi 

tal · nuc~iado por Fleischer: uapenas as diferenças entre alterna. 

tivas são relevantes" (21
), UJ.'J!a vez que fatores iguais se equiVC:;·-

(21) FLEISCHER, Gerald A. Op. cit. p. 4. 
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lem .. 

Um exe:::pJ o ps:,·a. ~.ste tipc de análise é o da. produção de e

nergia elétrica~ Se a pretensão é atingir 20.000 kw/h e posso 

obter c s ta quant id ad.e por vG.rios métodos, seja. por hic,relétrica, 

te:riiloe1l.ét::-ica., motor ó.ie~el~ compra de terceiros, etc., é condi

ção necessária qu~ o limite estabelecido de produção seja atingi 

do. Para efeito de análise, o fator decisivo está na minimização 

dos custos, que é o objetivo do método CAUE. 

CAUE a~Gna.s a.' compara.ç-ao en+re al-i:3te aspecto restringe o 1J.... .. 

ternativ~ f imp:··dindo que ele seja usado para fins de v·erifica

ção ç_ua.nto à. viabtlidade ou não de uma alternativa individual. 

Ser : o·eut~:.:nt:o, fugirmos da concepÇão original e incluirmos o 

flt:xo de receitas na análise, este método nos permite verificar 

a viabilidade de uma única alternativa bem como comparar alte~ 

tivas com recei t~'-S diferentes. Assim, estaremos uniformizando no 

tempo o fluxo de caixa liquido e não apenas a parte referente 

aos custos. 

Um dos principais aspectos negativos deste método é que a 

sua aplicaçãc direta para comparação entre alternativas con::.. vi-
- , t ., 

das desiguais nao e possJ.v~~l. Necessitaremos de uma hipotese adi 

cton.al de reimplementação das al tema ti vas após sua vida útil, 
, 

com os mesme;s vc:.lores originais, tantas vezes quanto for necessa 

rio pa.ra atingir um período comum entre as alternativas. Normal

mente adota-se o mÍnimo mÚltiplo c::-~mum ou assumem-se vidas perpf 

tuas. Esca:.s são as duas soluções principais sugeridas por auto -

res como Grant & Ireson & ~ eavenworth (22 ). Qu·;,ros caminhos têm 

sido índicad s" ma;.; não serão objeto da nossa análise. 

(22) GRANT, Eugcne L@; IRESON", W. G::-.. ant &: LEAVENWORTH, Richard S. 
Op .. cit, p. 77 e 87. 
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JtJ;GfLtr d.é<- nc ccssidaá..e de' u....ma hipótese de reimplementação, de 

vido à s j_ stcr!látict... adotada para a de:termin:~~ção do CAIT'B, o cálcu

lo }Jê::r'Ei t:llll periuto 1;n.íco leYa. ao r::'.amo resultado do que se ti-.1!-es 

se sido feito pE.:.ra perÍodos repetitivos. Isto nos possibilita re 

~- - h" • d tit" "d d t' 4' SUilir os C9~- cu.J.os mss a 1.potese a repe J.Vl. a e a e um perl.o-

do comum tLl que se r mantida. 

Goncluincio, o :~:~.todo CA'JE no: indiC!éo. a. melhor entre várias 

alternativas através do menor CAUE, e a alternativa sera economi 

camente van·çajosa quando CAUE <O, á.esde que tenham sido inclui

das as receitas na análise. 

b) !~~tod.o do Valor Presente Liquido (VPL) 

~ , .. & 

~ste metoQo cons1.ste em somar as receitas e despesas das ~ 

ternativas descontadas ao valor presente pela taxa mÍnima de a -

tratividade. t o valor liquido no periodo zero, de todas as en 

tra.das e saidas de caixa verificadas durante a vida Útil da.s al

ternativas, o que será a base de comparaçao entre as mesmas. 

Tal como o CAUE, este método também faz uso da taxa minima 

de atrativiàade para o desconto dos valores no tempo, e do fluxo 

de caixa até o Último perÍodo de vida Útil. A distinção fundamen 
# 

ta.l entre s.mbos esta no fato de que o CAUE compara valores em 

termos de "prestações", enquanto o VPL o faz em termos de valo -

í as presentes. 

O VPL inclui t2:1.to entradas como saídas de caixa, o que pe.!: 

rrti te uma a.nálj se eJI: · .rmos de · ,lor monetârio liquido gerado pe

la alternativa., poss: oili tan.do J.I1la escolha direta da melhor en -

tre várias a.l terr. .. ti\ llf', Lc.m como a verificaçao imediata das va.n

"tagens econÔmicas de t:.ma alternativa independente. O critério p~ 

·c-a o primeiro caso toma :n: r base o maior VPL, e, para o segunó.o, 

o VPL terá que ~-::e r pos i t ~.-. o. 
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No caso de comparação entre alternativas com vidas diferen

tes, o VPL também necessita da hipÓtese da repetitividade até um 

perÍodo comum no futuro, seja eute o mÍnimo mÚltiplo comum ou o 

infinito. Outrossim, temos um agravante operacional para este ca 

ao, uma ve~ que, para ( VPL, será necessário, além de assumir a hi 

pÓtese da reimplementação das alternativas, fazer os cálculos de 

desconto no tempo de todas as reimylementações futuras até o pe

riodo inicial da primeira alternat~ ;a da série. 

Aspectos comparativos adicionais entre o CAUE e VPL serão a 

bordados após relatarmos o terceiro método, uma vez que algumas 

características básicas Sf, verificam em todos eles. 

c) J itodo da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

, 
A t:axa interna de retorno e a taxa que, usada para descon-

tar no tempo o fluxo de caixa de uma alternativa, faz com qve o 

seu VPL seja nulo. Em termos algébricos, a TIR é a raíz (ou raí

zes) da equação do VPL, ou seja: é o valor de "x" (TIR) quando 

"y" {VPL) = O. 

Neste método, a taxa mínima de atratividade (i) não é utili 
, , , 

zada diretamente nos cãlculos. Ela so sera chamada no momento da 

comparação, onde uma alternativa em que TIR>i será economicamen 

te vantajosa e onde TIR~i será, em princÍpio, inviável, pois, 

neste caso r também VPL< O e CAUE> o. 

Pelo fato de não levar em consideração a taxa "i" nos cá.lc:!! 

los, o método 1·IR recebeu a cone .;ação "interna", uma vez que 
, 
e 

uma ~~~a inerente ao comportamento do fluxo de caixa e não atri

bufdc. ou imposta a ,;le. Segundo Solomon, Keynes chamava esta ta

xa de "eficiência marginal do apital". (23) 

(23) SOLOMON, Ezra. Teoria da administracão fina: .. ceira. 3 ed. 
Tradutcr: AZEVEDO, .Jose Ricardo Brandão. Rio de Janeiro, 
&ahar, 1977. p. 178. 
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Não nos é poss:f.vel utilizar este; n. étodo, na sua forma orig!, 

nal, pe:..~a a comparação entre al ternativa.s quando estas apresen -
, -tam va.lorE:s de investimento inicial diferentes entre s1. A razao 

disto está. no fato de se tratar de uma medida. de proporção e não 

de volume .. Por exemplo, um retorno de 10% sobre Cr~ 100,00 é mais 

vantajoso do quf é O% sobre Cr$ 40, 00, apesar da segunda taxa ser 

maior que a primeira. No entanto, isto só será válido na medida 

em que pudermos manter as hipÓteses da "indivisibilidade" e da 

"não repetitividade" das alternativas. 

Para exemplificar estas hipÓteses, adotaremos um exemplo 

com base no que foi demonstrado por Mishan( 24 ), através de duas 

alternativas hipotéticas com duração de apenas um período, con -

forme Quadro 1. 

Quadro 1. Dados para a demonstração das hipÓteses da indivisibi
lidade e da não-repetitividade 

============================================~=================== 

Al tema ti vas 

A 

c 

Total de 
custos 

(K) 

100 

20 

Total de 
receitas 

(B) 

150 

50 

Relação Relação 
absoluta percentual 

(B-K) (B-K)/K 

50 50% 

30 150% 
================================================================ 

Um primeiro fato que nos chama atenção é que, pela rela~ão 

absoluta, (semelhante ao VPL), optaríamos pela alternativa A, en

quanto a relação percentual, (semelhante à TIR), nos levaria a 

optar pela segundr alternativa. Mas a escolha efetiva depende de 
, ~ -como as duas hipoteses em questao estao sendo consideradas. 

(24) MISHAN, E.J. Ele:ne~~tos de análise de custos-benefÍcios. Tr.!!, 
dutor: GARSCHAGEH, Do:naldson M. .. Rio de Janeiro, Zahar, 
1975. p. 175. 
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Uma dlternativa indivisível não permite investimento parci

al, como é o caso de uma máquina. Ou ela é adquirida por inteiro 

ou não é adquirida. Isto já não ocorre com investimentos em for

ma de papel, como as açÕes e as letras em geral. Em suma, a ind! 
, 

visibilidade refere-se a alternativas fisicamente imparcelaveis. 

A não-repetitividade se refere à impossibilidade de repetir por 

mais de uma vez a mesma alternativa ao mesmo tempo, como poderia 

ser o caso da colocação de um ou vários táxis na praça ao mesmo 

tempo. 

Podemos sugerir algumas combinações destas hipÓteses para 

as duas alternativas do Quadro 1. Para isto, suporemos urna res -

trição de capital no valor de ~$ 100,00, o que nos impede de im

plementarmos as duas alternativas de forma integral e simul tâ 

nea. Logo, a repetitividade de A não nos interessa. 

1) A é indivisível mas C é repetitivel: 

Como temos 100 para investir, a melhor solução será repetir 

cinco vezes a al te_:-nativa c, uma vez que isto gerará um retorno 

absoluto de 250, (supondo a inexistência de fatores de escala ao 

repetirmos cinco vêzes a opção C). 

2) C nao é repetitível mas A é divisível: 

Neste caso, o melhor será investir 20 em C e 80 em A, o que 

resultará num retorno de 30 + 40 = 10. 

3) Ambos sao indivisíveis e não renetitíveis: 

Agora o II'elhor se:~á optar por A, pois esta nos gera maior 

volume de retemo, embora a um percentual menor. 

Portanto, mediante a presença das hipÓteses da indivi~ibili 
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esta.mm-: d:tante da. impo sibilida.de 

de, cif- (:idir q_i.lanto "'a me:> JOr alternativa, no caso de L"\restimentos 

pela sim.ples comparaçe.o das taxe.s :lO Il!S. o·io da Ta.xa 

Interna Qe Retorno. 

Este i: x .. ;se,. no entanto, é resolvião pela adoçáo da Taxa 

Interna de Retorno Increm.e:nta.l, tal como sugerida por Fleischer 

( 25) e Van Hcn ne ( 26 ), entre outr:>s. Verifica-se a viabilidade e

conÔmica de cada. investimento marginal necessário para se aband.2_ 

nar uma alternativa de investimento inicial menor em favor de ou 

tra com investimento m,. ior. A viabilidade def~·te investimento in

crementai é constatada atravéa da determinação da TIR dos fluxos 

de caixa incrementais gerados por este investimento adicional, 

comparada. com a tE~a minima de atratividade. A melhor alternati

va será aquela cuja TIR incremental, em relação a todas as de

mais, tenha sido maior que a taxa mínima de atratividade. Este 

resultado será coincidente ao do fo:~necido pelos métodos do VPL 

e CAUE. 

Se as alternativas forem fisicamente excludentes entre si, 

bastará verificar as -~:axa.s incrementais de uma a uma até o maior 

investimento inicial. Caso não haja exclusão ff.sica mas houver u 

ma restrição de capital, bast Lrá fazer todas as combinações pos

sf.veis ent1e as alternativas e seguir o mesmo procedimento do c~ 

ao da exclusão fÍsica, até ser atingida a combinação de investi

mentos iniciais máxima permitida pela restrição de capital. 

-Como a TIR se restme em calcular a raiz de uma equaçao, um 

outro problema pode ocorrer, pois, para um polinÔmio de grau "n ·~ 

poderão existir nn r· raízes iguais ou diferentes, reais ou imagi

nária.s 5 A rigor, só teremos a TIR verdadeira quando todas as ra-

(25) FLEISCHER, Gerald A. Op. cit. p. 63-72. 

(26) VAN HOR!lE, J2mes. Op. cit. Pc 51. 
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Ízes reais e posi ti va::s forem iguais. Havendo mais de uma taxa, 

nossa dificuldade será quanto à escolha da taxa mais adequada. 

Embora autores como Massé, através de algum critério opte 

por um.a ou outra taxa (27 ), Solomon afirma que nenhuma delas 
, 
e 

correta(28 ). Consequentemente, nenhuma será relevante para 

de análise, embora Solomon sugira um critério alternativo. 

fins 

Nossa opinião a este respeito é a de ClÓvis de Faro( 29 ), ou 

seja, trata-se de uma situação para a qual nenhuma solução sati~ 

fatória tem sido encontrada. Sabe-se apenas que, através da Lei 

de Sinais de Descartes, a condição necessária, mas não sufici~n

te, para que haja mais de uma TIR é que exista inversão de sinal 

durante a sequê: cia do fluxo de caixa no tempo. Outrossim, o nú-
, , . , .,. 

mero de taxas SE::ra, no max1mo, igual ao numero de inversoes. 

Desta forma, quando temos um investimento inicial seguido 

por um fluxo sempre positivo, apenas uma taxa irá ocorrer, pois 
< , 

havera apenas uma inversão de sinal. 

1.2.4. Comparando os Métodos 

Para que uma comparação entre os três métodos possa ser fe~ 

ta de forma mais objetiva, incluindo-se a maior parte dos aspec

tos fundamentais de cada um, adotaremos um exemplo numérico acom 

panhado do respectivo g~áfico, envolvendo uma escolha entre três 

alternativas. 

(27) MASSt, Pierre. Optima1 investment decisions: rules for ac
tion and cri teria for cho_j:~· Englewood Cliffs, N. J. 
1962. p. 20-23. 

{28) SOLOMON, Ezra."The arithmetic of capital budgeting decisions" 
Journal of Business, April, 1956. In: SOLOMON, Ezra. Ed. 
The management of corporate capital. G1encoe, 1961. 
p. 74-79. 

(29) FARO, Clov:ts de. Elementos de engenharia econômica. 3 ed. 
S. Paulo, Atlas, 1979. p. 51-67. 
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Inicia.lJI;.ente, c,,:oe reto~-nar a.o critério de decisão a.dot( .do 

por caâ.a um d: métodos a partir de resultado relatado pelos cál 

culos. 

Quadro 2. l:-rocef~so decisÓrio para os três métocios fundamentais 
de e.ná.lise de alternativas 

=======================================-======================== 

MÉTODO 

============= 

CAUE 

VPL 

TIR 

- ' r. cisao quanto a via-
biliC~ade de uma única 
al te~na·.~i va 

------·------+---------------------------------------
CAUE <O 

SÓ para casos em que se 
inclui as receitas na a -nálise, caso cnntrário, 
esta decisão se torna 
impossível 

VPL >O 

r>i 

Decisão quanto à mellor , . 
entre varias alternat1-
vas 

======================== 

O menor CAUE 

O maior VPL 

A alternativa (ou combi 
nação de alternativas)
de maior investimento 
inicial cuja ·,:axa incre 
mental seja ~aior que .... ., 

1 • 
=============-=========================-======================== 

O exemplo r!ue desenvolveremos consiste na adaptação e conj,!!; 

gaçã.o dE três a.l ternati\~as de investimento apresentadas por Van 

Horne, oa~a uma com três a'l'lOS de vida Útil (30). 

Os valores calculados no Quadro 4 e representados graf.:..ca -

mente na Figura 4, dão-nos o comportamento do VPL e CAUE para as 

três al ter 1.2. ti vss sugeridas e para tax<"?.'"': de desconto variando de 

O a 250 • Cabe ressa.l ta.r que o CAUE fo .... utilizado na. sua forma 

(30) V AN H ORNE,. ,·,ames. PolÍtica e adminis"cra.çào financeira. Op., 
cit. }.. 49. 



Quadro 3. Dados de três alternativas de investimento 

=============~=====:============================================ 
Fluxo df' Caixa 

PERÍODO 
Alt. A Alt .. B Alt. c 

o -1.552,15 1.552,15 9.700,00 

1 1.000,00 o,oo 60.000,00 

2 o,oo o,oo -110.000,00 

3 1.000,00 2.210,00 60.000,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

modificada, ou seja, trabalhamos com fluxos lÍquidos, isto é, as 

receitas aparecem com sinal negativo {por serem custos negativos) 

e as despesas na forma positiva. 

Observando os resultados, verificamos que, quando i<l,612~, p~ 

los métodos VPL e CAUE as três alternativas são viáveis e a me

lhor delas é B. Com i>l,612~, C torna-se inviável e B permanece 

como melhor solução. Com i = 10%, A e B coincidem em termos de 

VPL e CAUE, o que nos leva a um empate entre aa duas alternati 

vas. Ultrapassando 1~, A passa a dominar B até i tender para o 

infinito, quando novamente haverá um encontro entre as duas cur-

va.a. 

O ponto de inversão de dominãncias entre as alternativas A 

e B, quando i = 10%, coincide com a taxa interna de retorno in 

cremental entre amba.!J, também conhecida por taxa "fisheriana"()l! 

Apesar de a taxa incremental ser pouco significativa para alte.:-nati 

vas com investimentos iniciais de igual valor, pois neste caso a 

dominância de uma alternativa sobre outra pelo método da TIR é 

dada pela maior taxa, mesmo assic podemos ·;rerificar a veracidade 

da coincidência da taxa fiaheriana com o ponto de inversao de 

dominânc:.as .. 

{31) FARO, Clovis de. Op. cit. p. 33-38. 



Quadro 4. Variações do VPL e CAUE para as principal~ taxas relevantes 

==============~F====================================~r========================================= 

1o 
(i) 

o,oo 
1,612 

8,0 

10,0 

Alt. A 

447,85 

167,61 

108,25 

12,0 52,49 

12,5 39,07 

14,0 o,oo 
23,5 (minimo) 

50,0 -589,19 

81,443 

100,0 -927,15 

14),4 (máximo) 

200,0 -1.181,78 

235,5 

250,0 -124),11 

00 -1.552,15 

VPL 

Al.t. B 

657,85 

202,22 

108,25 

20,88 

o,oo 
-60,46 

-897,34 

-1.275,90 

-1.470, )O 

-1.500,60 

-1.552,15 

Alt. c 

)00,00 

o,oo 

-1.)84,61 

-811,11 

o,oo 
)00,00 

544,28 

)00,00 

o,oo 
-137,32 

-9.700,00 

Al.t. A 

-149,28 

o,oo 

418,64 

1.059,00 

2.454,46 

).181,99 

00 

CAUE 

Alt. B 

-219,28 

o,oo 

6)7,58 

1.457,45 

).05),70 

).841,09 

00 

Al.t. c 

-100,00 

0,00 

576,32 

o,oo 
-342,69 

-62),08 

o,oo 
351,50 

00 

===========:==~========================~====~~=~====-======================~======~============ 



figure 4. Comportamento do VPL e CAUE em runç~o do crescimento da taxe de desconto 
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Quadro 5. Cálculo da TIR incremental entre as alternativas A e B 

================================================================ 
PerÍodo Alt. A Alt. B B- A 

o -1.552,15 -1.552,15 o,oo 
1 1.000,00 o,oo -1.000,00 

2 o,oo o 00 , o,oo 
3 1.000,00 2.210,00 1.210,00 

================================================================ 

Procedendo ao cálculo vem: 

- 1.000 (1 + r)-1 
+ 1.210 (1 + r)-3 = o,para r= 1~ 

Isto nos leva a confirmar que B domina A para i< 10%, pois 

para que a dominância pelo critério da TIR se verifique é neces

sário que a taxa incremental seja maior que "i". 

A causa desta inversão de dominância está no comportamento 

do fluxo de caixa, pois A apresenta valores não crescentes ao 

longo do tempo, fazendo com que taxas maiores de desconto não im 

pliquem numa redução brusca do VPL. No caso B se verifica o con

trário, pois há uma concentração do valor no Último perÍodo. 

O método do CAUE. conforme mostram os cálculos, nos dá os 

mesmos resultados, ou seja, A é economicamente vantajoso para 

i<l4% =r e B para i<l2,5% =r, com um ponto de inversão de do 

minância em 10%. 

A alternativa C, pelas características do seu fluxo de cai

xa (inversáo de sinais), merece atenção especial no que se refe

re ao me-r;odo da TIR. Quanto ao VPL e CAUE, a alternativa é eccno 

micamente vantajosa para i<l,6l~e 81,443~<1<235,5~ enão o se 

rá para 1,612%<iC::::.81,443~ e 1<235,5%. Logo, a alternativa C 
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nos apresenta três taxas internas de retorno: 

- = 1,6il~ "'1 

r2 = 81,443fo 

r3 = 235,500%. 

Temos um ponto de mÍnimo em 23,2~, sendo que a 
, 

curva sera 

assintótica para r = oo e apresenta pontos úe máximo em 0% e em 

143,4% (máximo absoluto). 

Como já mencionamos anteriormente, não temos meios para a

firmar qual destas taxas é a mais correta, tampouco se existe u 
, 

ma correta entre elas. O ideal, neste caso, seria :.tbandonar o me 

todo da TIR e tomar uma decisão a partir do VPL ou CAUE, pois es 

tes partem de uma taxa Única pré-estabelecida, dando o valor da 

alternativa naquele ponto. 

Há um aspecto fundamental, levantado por Van Horne(32 ), a 

respeito das diferenças entre métodos, especialmente quanto ao . , , 
VPL e TIR. Esta impl~cita, no calculo de desconto no tempo, a hi 

pÓtese de que as receitas lÍquidas geradas pelas alternativas se 

rão reinvestidas à taxa utilizada no VPL ou encontrada na TIR. 

Isto faz com que empresas com custo de capital elevado tenham 

que reinvestir suas receitas em alternativas mais nobres do que 

as com "i" menor. Outrossim, a TIR para um projeto economicamen

te vantajoso, terá r ::::-i. Se "r" for muito elevado, implica na su 

posição de reinvestimentos também muito mais nobres do que o su

posto no VPL. Como o futuro é incerto e a taxa de reinvestimento 

"em sempre pode ser mantida, a TIR poderá levar a um resultado 
"" . ..-.ao realista. 

Esta característica, em conjunto com o problema das taxa·,: 

(32) VAN HORNE, James. Op. cit. p. 49. 
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mÚltiplas, leva alguns autores (entre eles Van Horne(33)) a con

cluir que, ao menos teoricamente, o VP~ é um método superior à 
TIR. Por extensão, poaemos 1.evar esta superioridade tá.mbém"'·ao~-m.é 

todo do CAUE, uma vez que adota critérios idênticos ao VPL. Grant 

& Ireson & Leavenworth afirmam, no entanto, que apesar da existên 

cia desta.s opiniões, qualquer método, desde que apropriadamente 

empregado, pode levar a conclusÕes satisfatÓrias(34 ). 

Nossa opinião é favorável a Grant & Ireson & Leavenworth. A 

questão do método mais adequado está muito relacionada às carac

terísticas de cada caso em análise e de como se apresenta a con

juntura do momento. O VPL e CAUE apresentam vantagens como o ca

so das taxas de reinvestimento, mas possuem desvantagens como a 

dificuldade de sua aplicação para alternativas com vidas difere~ 

tes. A TIR tem o problema das taxas mÚltiplas e da relativa di fi 

culdade operacional para a execução dos cálculos, além do aspec

to da taxa de reinvestimento. 

Na aplicação destes métodos nos estudos de reposição de e

quipamentos, verificamos uma forte tendência para o uso do CAUE 

nas obras de referência deste trabalho. Esta tendência se verifi 
,. 

ca para todos os estudos de Engenharia Economica, tal como inici 

almente definida. Os livros de finanças, relativos à análise de 

investimentos, orçamento de capital, etc., dificilmente fazem re 

ferência a este método. Isto se deve ao fato da Engenharia Econô 

mica e, em especial, a reposição de equipamentos, o.-·erecerem co!! 

diçÕes propÍcias para a aplicaçao do CAUE. Normalmente estaremos 

comparando alternativas de igual desempenho fÍsico (pois produ 

zem o mesmo produto) mas com diferentes desempenhar economicos 

em termos de custos de produçáo. Como o método do CAUE, na sua 

(33) VAN HORNE, James. Op. cit. p. 50. 

(34) GRANT, Eugene L.; IRESON, W. Grant & LEAVENWORTH, Richard S. 
Op. cit. p. 556-557. 



concepção original, tende a comparar custos ao longo do tempo, 

este será o meio mais indicado para _es~te tipo de análise. 

1.2.5. Os Métodos de Análise e a Reposição de Eguipamentos 

Os métodos acima analisados, aplicados à análise de alter

nativas, seja para verificar a viabilidade de uma ou selecionar 

a melhor ou melhores entre várias alternativas, são comumente u

sados para analisar um único fluxo de caixa para cada a1 ternati

va. Considera-se o investimento inicial e o fluxo de entradas e 

saídas futuras até o limite da vida Útil de cada alternativa. A

plica-se um dos métodos e processa-se a comparação entre as al -

ternativas ou verifica-se a viabilidade de uma alternativa inde

pendente. 

Uma característica essencial, que se manifesta neste proce~ 

so, é a consideração das alternativas uma a uma para um período 

entre o ponto zero até o término da vida Útil prevista. O p~nto 

zero, neste caso, além de ser o ponto de referência temporal pa

ra a análise, é também o momento de inÍcio da vida econômica da 

alternativa. 

Mesmo nos casos de vidas diferentes, quando sao adotadas as 
hipÓteses de reinvestimento pelo VPL e CAUE, até um limite de vi 

da comum entre as alternativas, a repetição das vidas é sempre 

suposta como uma repetição do período de zero até o fim da vida 

Útil. Este é o critério normal de aplicação dos métodos em Enge

nharia Econômica. 

No caso da reposição de equipamentos, este critério tende a 

ser modificado de forma a dificultar o processo de análise. Esta 

modificação é colocada por Merret & Sykes como sendo causada pe

lo fato de ;ue toda análise de reposiçao envolve o deslocanwnto 
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de um ativo já existente, o que não acontece nas análises oonven 

cionais(3 ~). Uma vez :.3ndo interrompida. a vida de um equipamento 

para dar lugar a. outro, este novo equipamento sofrerá interrUJ· -

ção idêntica no futuro. Isto faz com que tenhamos constantes con 

frontos entre equipa.I! 3ntos novos e os já instalados ou entre 'tl.e

safiantes" e "defensore:Jn, respectivamente, de acordo com a no

menclatura de Terborgh(36 ). 

Este Úl time> autor, para dar ênfase ao cerne da questão de 

reposição, chama-a de "roubo de função.,( 37 >, pois um desafiante 

estará deslocando um defensor da sua funçao para outra inferior 

ou para fora da empresa. Terborgh1faz uma comparação com o mundo 

biolÓgico, dando ênfase a três características fundamentais que 

diferenciam o processo de reposição de equipamentos do processo 

de equilÍbrio bio1Ógico( 3B); 

) 
t ,. 

1 Os animais se destroem entre s~ mas respeitam a sua espe 

cie, enquanto máquinas tendem a se agredir e destruir in 

discriminadamente, tanto á prÓpria espécie como as outras; 

2) Os animais lutam com "modelos" constantes no tempo para 

cada espécie e um número de espécies que tende a ser 

constante, enquanto máquinas enfrentam modelos cada vez 

mais evoluídos além de novas espécies que vao surgindo 

pela evoluçàc tecnolÓgica; 

3) Os animais tendem a morrer repentinamente enquanto com a 

máquina isto se dá de forma gradual ou em estágios, tran~ 

formando-se em 11Cadá.ver mecânico" quando nao mais tiver 

condições de exercer sua funçao de forma competitiva. 

~----------

(35) MERRET, A.J. & SYKES, AJlen. ,Ç_apit&l budgeting and compa.ny 
finance. London, Lons-man Group, 1974. p. 72. 

(36) TERBORGHf George. Op. cit. p. 54. 

(37) Jbj_d. p. 23. 

(38) Ibid. p. 16. 
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A questão central da reposição é a determinação da "vida e

conômica" de um equipamento em função do surgimento de desafian

tes novos e mais evoluidos. O perÍodo desta vida econÔmica pode 

ou não coincidir com a vida Útil, conforme veremos. 

Um i1...vestimen1,o conve:1.cional tende a não ser abandonado en

quanto apresentar uma perspectiva de VPL o, pois o investimento 
I t-'' 

inicial ocorreu no passado e convem explora-lo enquanto der al-

gum resultado p.osi tivo. Já na análise de reposição, o V:PL resta!:_ 

te de um defensor tem que ser comparado ao de um desafiante de 

hoje, pois o que importa é maximizar o VPL da empresa e não o a

proveitamento de um investimen"';;o individual até sua Última miga

lha de retorno. 

Em favor destes comentários, reproduzimos altumas citaçÕes 

de autores .como os que seguem: 

Thuesen & Fabrycky & Thuesen: 

"The idea that replacement should occur when 
it is most economica1 rather then when the 
asset is worn out is contrary to the funda -
mental concept of thrift possessed by many 
people."(39) 

DeGarmo & Canada: 

"Economic studies of replacement alternati
vas are performed in the same manner as eco
nomic studies of any two alternativas - the 
only difference is that one alternativa is 
to keep an existing (old) asset, and there 
are one or more other alternativa replacement 
(new) assets. If a few basic concepts are ~ 
derstood, replacement economy studies are 
little more complex than other types."(40) 

(39) THUESEN!, H.G.; FABRYCKY, W.J. & THUESEN, G.J. Op. cit. p.l67~ 

(40) DeGARMO, E. Paul & CANADA, John R. Op. cit. p. 379. 
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Vaughn & Norg-a.ard & · Benner: 

".. .. • capital i tems usually need eervicing, 
d~~eríorate over iâme, and must compete with 
~~ec!mologica.l improvements. In addi tion, ma
: :.y items have some scrap value at the end of 
·;.h e ir economic life. The::-efo:;"e, replacement 
planning is of vital interes:; to the mana.ge
ment of a firm engaged in capital planning 
and budgeting .. "(41) 

· Colocado desta forma, a grande parte das decisões de inves

timento de uma emp.resa relaciona-se à reposição. Merret & Sykes 

chegam a propor que na área privada é provável que a metade des

tas decisões se refiram à reposição(42 >. Isto nos mostra a impc~ 
tância que representam as decisões adequadas de reposição nas 

quais efetivamente haja um melhor aproveitamento dos recurosos 

investidos em equipamentos. Ne. civilização atual, uma das preo

cupaçÕes do Administrador é a multiplicação dos efeitos do esfoL 

ço humano em utilizar os recursos naturais através da intensifi

cação do emprego de capital. Assim, temos um peso cada vez maior 

dos investinentos em equipamentos, e cada vez mais precisas te

rão que ser as decisões envolvendo o aproveitamento econÔmico 

de;Jtes equipamentos. 

Os modelos desenvolvidos nesta área procuram justamente uma 

otimização destas decisões, para que as inovações tecnolÓgicas 2 

bedeçam a um critério unicamente econômico, evitando perdas meti 

vadas por precipitações na introdução destes avanços ou pela não 

utilização dos mesmos. 

(41) VAUGHN, Donald E.; NORGAARD, Richard L. &: BENNER, Hite. !:.!= 
nane] ~1 planning and r::.anagement: a budgeting approach. 
lacific Palisades, California, G(odyear, 1967. p. 76. 

(42) MERRET~ A.J. & SYKES, Allen. Op. cit. p. 72• 



2. ELE~SNTOS FUNDAMENTAIS PARA A ANÁLISE 

Uma vez delimitado o campo de ação da Engenharia Econômica 

e feita a colocação dos estudos de reposição du equipamentos, C,! 

be aprofundar o tema, analisando os determinantes fundamentais 

dos numerosos modelos desenvolvidos para otimizar as decisões de 

reposição. 

2.1. TIPOS DE VIDA DE UM EQUIPAMENTO 

Gavett(43), Peterson & Hayd.on(44) e Taylor(4S) relacionam 

uma série de tipos diferentes de vidas que podem ser atribuídas 

a um equipamento, dependendo da finalidade para a qual necessit~ 

mos considerar esta vida. 

(43) GAVETT, J. Wil1iam. Production and ouerations management. 
New York, Harcourt, 1968.· ,p. :)03-336 

(44) PETERSON, D.lT. &: HAYDON, R.B. A ouantitative framework for 
finacial ~anagement. Homewood, Il1inois, Richard Irwin, 
1969. p. 366-403. 

(45) TAYLOR, George A. Manageri~l and engineering economy: econo 
mie decision-~king. New Yokr, Van Nostrand Reinho1d, 
1964. p. 163-217. 
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Taylor relata um total de sete tipos de vidas. Embora as d,! 

finiçÕes de algumas sejam praticamente coincidentes, o autor ale 

ga que o conhecimento destes tipos permite entender melhor o si

gnificado da principal delas, a vida. econÔmica. 

Analisaremos oito tipos diferentes de vidas, classificadas 

por Taylor e outros autores. Estas são: 

Vida de Propriedade 

- Vida Útil 

- Vida Contábil 

- Vida F!sica 

- Vida de Serviço 

- Vida de Serviço Primária .. . 
- Vida Econom1.ca 

- Vida de Estudo 

Nossa intenção, ao abordarmos cada um destes tipos de vida, 

é mostrar o que a literatura nos pÕe à disposição em termos de 

terminologia neste campo. A preocupação fundamental é dar desta

que à vida econÔmica de um equipamento. 

a) Vida de Propriedade 

t o perÍodo transcorrido desde a aquisição até que o equipa 

mento seja vendido ou excluÍdo da propriedade de outra forma. 

Trata-se, portanto, do perÍodo durante o qual uma empresa é pro

prietária legal de um equipamento. 

-Embora Taylor nao especifique a utilidade de cada um áos ti 

pos de vida, a vida de propriedade poderá, eventualmente, ser ú
til para fins de análise da rotatividade dos equipamentos. Um 

"turnover" elevado pode ter várias causas: 

- rápidas evoluções tect:'DlÓgicas; 
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insts.,bilidade d.o mercado dos bens produzidos por um dete.!: 

minado tipo de equipamento; 

uma economia em rápido crescimento que gera uma constante 

atualização das empresas em relação ao consumo e concorrê~ 

c ia; 

uma medida de eficiência na utilização de métodos de aná

lise de rep:osição, os quais delimitam a vida de propried!. 

de em função da otimização dos investimentos em equipam.e!! 

tos. 

A vida de pr ,;priedade não nos será de mui ta utilidade para 

fins de análise de reposição de equipamentos. 

b) Vida Útil 

Podem ser duas as definiçÕes de vida Útil: 

1) ~ o perÍodo pelo qual o equipamento ir~ produzir bens ou 
. , . 

serv1.ços ute1.s. 

2) ~ o perÍodo durante o qual o equipamento desempenha ade

quadamente uma determinada função. 

Este tipo de vida refere-se ao aspecto da eficiência técni

ca e obsolescência tecnol6gica. Pela primeira definição, suc~ssi 

vos bens ou serviços produzidos pelo equipamento poderão deixar 

de serem Úteis na medida em que sua qualidade não mais atender 

seus requisitos ou quando o produto em sí foi superado no merca

do. TE:.:nbém se, por falha técnica, a máquina repentinamente não 

mais produzir e não for recuperável, ela perderá a sua utilidade. 

Esta vida tende a ser o limite máximo da vida de proprieda-

de, uma vez que a propriedade normalmente não é mantida 

que a máquina deixou de ser Útil. 

depois 
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A segunda definição restringe esta utilidade a uma determi 

nada função do equipamento. Se ..una máquina foi adquirida para 
... 

produzir rebites de uma determinada bitola e limites de toleran-

cias, ela deixará de ser Útil quando esta tolerância não mais p~ 

der ser mantida dentro dos sets limites. Com alguma adaptação, !. 

la poderá, event~lmente, produzir rebites de uma bitola maior, 

com um limite maior de tolerância. Assim, a máquina terá entrado 

para um novo perÍodo de vida Útil. Neste sentido, poderá ter uma 

sequência de vidas Úteis dentro da mesma vida de propriedade, a

través do seu deslocamento para outras atividades. 

A conceituação mais adequada para a vida Útil é a segunda, 

ou seja, o perÍodo de utilidade para a produção de um bem ou ser 

viço especÍfico, podendo entrar para um novo periodo de vida ú
til numa outra função, ou mesmo em outra empresa, embora isto fu 

ja do estudo de reposição no âmbito a que nos propusemos. Não 

estamos preocupados com um estudo a nível macro que nos dê a se

quência de vidas de propriedade de um equipamento, mas a nível 

de economia de empresa na procura da otimização interna de um em 

preendimento. 

c) Vida Contábil 

t o perÍodo durante o qual o equipamento é depreciado. 

Sabe-se que, teoricamente, podemos adot r vários perÍodos de 

referência para a depreciação, segundo conveniência da empresa, 

principalmente no aspecto financsiro. PerÍodos menores de depre

ciação são mais interessantes, pois implicam em postergar reco -

lhimento de imposto de renda e geram maior capacidade de reinves 

timento para a empresa. 

Nos apega.~- 3mos ao objetivo fundamental da depreciação con·.;á 

bil, onde a empresa lança como despesa do perÍodo a partt do des 
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gaste de equipamento ou prédio que se efetivou em forma de insu

mo (custo) da produção final. Através deste processo, a empresa 

mantém a cap~cidade produtiva inalterada. Os recursos retidos 

via dep~eciação, terão que ser destinados unicamente à manuten 

ção do n!vel de investimentos em equipamentos. Para a expansão, 

terão que ser gerados recursos adicionais através dos lucros ou 

fontes externas. 

Neste conceito, portanto, a vida contábil mais adequada se

rá equivalente à vida Útil, conforme ela foi definida. Conceitu

almente, o desgaste fÍsico do equipamento, até o limite em que ~ 

le deixa de ser Útil para detf!rminada função, se enquadra perfei 

tamente no conceito de depreciação, que é o perÍodo de remunera

ção deste desgaste fÍsico. 

Conceitualmente, a vida contábil é o período em que o equi

pamento consome sua utilidade. Em termos práticos, a vida contá

bil será sempre aquela que a empresa efetivamente usou para fins 

de depreciação. 

Cabe observar que, para fins de análise de reposição ~e e

quipamentos. o valor contábil não é considerado. Usa-se o valor 

de mercado, conforme veremos mais adiante. 

Nesta análise não estamos considerando o aspecto legal da 

depreciação. A legislação, ·de alguma forma, estabelece critérios 

e limites anuais dos percentuais a serem depreciados, os quais 

somente poderão ser aumentados através de autorização expressa. 

Igualmente, nao nos deteremos nos métodos de depreciação, S,!L 

j~~ eles teóricos ou legalmente permissíveis, por nâo interferi

re::1 na análise a que nos propomos. 
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d) Vida F!sica 

O conceito de vida fÍsica relaciona-se à prÓpria existência 

do equipamento como tal. ApÓs várias vidas de propriedade e uma 

sequência de vários níveis de vida Útil, ainda resta a vida f!si 

ca, até que sua constituição como máquina tenha terminado. Isto 

pode acontecer através da desmontagem ou mesmo pela deterioração 

da matéria, pois ambos levan a uma desfiguraçao do seu estado fi 

sico original. 

Também fatores como acidentes, catástrofes, etc., podem de

terminar o término da vida fisica. 

e) Vida de Serviço 

" . A este tipo de vida, Taylor se refere como sendo a propr1a 

vida Útil. Apesar de na0 ser um acréscimo à relaçáo de tipos di

ferentes de vida, esta colocação se toma relevante pelo fato de 

mostrar que os conceitos de vida Útil e vida de serviço devem 
... ser entendidos ~omo s1non1mos. 

Outros autores, como Massé, entendem a vida de serviço como 

sinônimo de vida econômica(46 ). Adotaremos o conceito de Taylor. 

f) Vida de Serviço Primária 

É o primeiro período de vida econÕmica de um equipamento. 

Para conceituarmos a vida de serviço primária, o ideal se

ria definirmos antes o que é vida econômica. A fim de que não h~ 

(46) MASS~, Pierre. Optimal investment decisions: rules for ac -
tion and crtteria for choice. Englewood Cliffs, I. J. 
1962. p. 4.:-81. 
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ja interferência no direcionamento da evolução dos conceitos, f~ 

remos uso de consideraçàes mais adiante especificadas~ Um equip~ 

mento pode ter uma sequência de várias vidas econôaicas na medi

da em que for sendo deslocado das suas funções. A vida de servi

ço primária será o primeiro período de vida econômica que poderá 

-coincidir com a vida de propriedade ou nao. Desta forma, a vida 

de serviço primária se verifica a partir do momento em que se i

nicia a vida de propriedade até o limite da sua vida e·:.onÔmica 

para a primEira funçào que lhe foi atribu!da. 

Exemplo disto poderia ser um torno universal, adquirido pa

ra a linha de produção e que ao atingir sua vida econômica nesta 

função é deslocado para a ferramentaria, onde se inicia um novo 

perÍodo de vida econÔmica. Este primeiro per!odo de permanência 

na linha de produção seria então a vida de serviço primária. 

g) Vida EconÔmica 

Q, conceito de vida econÔmica é fundamental para o desenvol

vimento de todo o restante do esquema a que nos propomos. A sua 

definição e demais considerações a respeito serão desenvolvidas 

em item especÍfico. 

Até aqui relacionamos os sete tipos de vida de um equipame~ 

to enumerados por Taylor. Acrescentaremos mais uma classificação 

citada por Gavett, que além da vida de serviço e vida econÔmica, 

tal como Taylor, faz referência à vida de estudo< 47 ). 

h) Vida de Estudo 

t o perÍodo de vida Útil prevista em estudos de Engenharia 

Econômica. 

{47) ~AVETT, J. William. Op. cit. p. 306. 
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Trata-se do per!odo de vida escolhido a ser usado para fins 

de estudos econÔmicos de investimentos ou reposição. Os critéri

os parE. a sua especificação são variáveis. Podendo significar: 

a prÓpria vida Útil ou de serviço, caso esta seja inferi

or ao per!odo durante o qual a função a ser executada pe

lo equipamento subsistir; 

o perÍodo além do qual é impossível prever parâmetros de 

custos e receitas para fins de análise, ou a partir do P.! 

r!odo em que eles se tornem economicamente insignifican -

tes em termos de valor atual; 

- o perÍodo durante o qual existe a necessidade daquele e -

quipamento, ou seja, até que a função exercida por aquele 

equipamento deixar de existir ou mesmo quando, repentina

mente, ele é superado tecnologicamente ou destruÍdo por 

algum motivo. 

Enfim, a vida de estudo é o per!odo que a Engenharia Econô-
, , , 

mica comumente usa como "vida ut:il. prevista", a qual e necessa -

ria para fins de cálculo da vida econÔmica do equipamento e,por 

este motivo, fundamental para nossa análise. 

2.2. VIDA ECONÔMICA 

2.2"' ;. Conceituação 

Para. a conceituação de vida econÔmica de um equipamento, P.2. 

i'., ~ recorrer a alguns autores que elaboraram definiçÕes para 

(~-G tipo de vida. 



(48) Taylor enumera ç ua-.::'0 à efíniçÕes fw:""J.é. a..mentais de vida 

econÔmica.f a.s quais fora.~ p, steriormente reproduzidas por Peter

son & Haydon (49 ) co;..1o s :·:gue: 

a) Vida econÔmica é o periodo para o qual um dado equipame~ 

to tem o seu menor Ct3to lu'1.ual Uniforme Equivalente 

( CAUE). 

Vista sob este aspecto, c. vida econômica poderá ser calcul_!! 

da simplesmente a partir do seu fluxo de custos em cada um dos 

periodos da "vida de estudo". Por tentativas discretas, ou por - - , .derivaçao de uma equaçao geral, chegaremos a um per1odo que re-
, 

presentara o menor CAUE. 

Trata-se, portanto, de uma definição que se adapta a um ca

so especÍfico de estudo de reposição de equipamentos. Conforme 
, 

veremos em analises posteriores, o CAUE de um determinado equip!! 

mento apenas nos interessa quando quere~os simplesmente retirar 

sem repor, ou então, substituir por equipamento idêntico. O fato 

é que estaremos comparando os custos anuais entre manter o equi-
( -pamento por mais ou menos per1odos, em relaçao a ele mesmo, ou 

... 
a um substituto identico. 

b) Vida econÔmica é o perÍodo que será determinado quando 

um equipam·:mto tiver um CAUE menor do que o custo de man 

ter o atua~ por um ou mais anos. 

Esta definição já é bem mais ampla que a anterior. A sua a

plicação é mais generalizada pelo fato de se adaptar ao caso 

mais comum de reposição, que é o de um equipamento que se deteri 

(48) TAYLOR, George A~ Op. cit. p. 186. 

(49) PETERSON, D.E. & H .. ~_YDCN, R.:E"~. Op. cit. p. 366. 
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o:ra fisicamen.te e sofre obsolescência, sendo substi tuido por um 

desafiante mais ev-olu:ido tecno1ogicamente. Neste caso, o nosso 

interesse e·::tá em saber se o CAL~ de um desafiante é inferior ou 

não ao CAUE do dEfensor, para cada um dos vários perÍodos de ex-
... 

tensão da sua psrman·::ncia~ 

Trata-se, no entantot de um "momento" e não uma extensão de 

tempo futuro. 

) 
- , f , 

c Vida economica e c per1odo que tera decorrido antes de 

um determinado equipawento ser deslocado por outro, como 
, .. 

resultado de uma a:-lalise economica futura. 

Este é um conceito mais geral. Refere-se a uma extensão àe 

tempo entre a aquisição e o momento em que o equipamento será 

deslocado por outro, de perfor.Jlance econ3mica superior. Momento 

este, definido em "b". 

d) Vida econômica é o perÍodo de tempo em que o equipamento 

permanece na "sua" função, antes de ser deslocado 

uma nova atividade ou entà.o eliminado. 

para 

Esta definição também se refere a uma extensão de tempo e, 

em sua essência, tem o mesmo sentido da anterior. Sempre que hou 

ver reposição, há um deslocamento do defensor pelo desafiante. 

Este deslocamento pode provocar a ida do defensor para uma fun

ção inferi c .;o ou seu exclusão da empresa, através da venda ou des 

truição. 

Os motivos que levaram à fragmentação da definição de ,,.Lia 

econÔmica, ao invés da elaboração de um Único conceito abran{en

te, são justificados pelo prÓprio Taylor quando afirma: 
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~ ••• ~e are not attempting to coin one defi
niti.on tha·, will sui t a.ll circunstances for, 
r s \ve obs erYed, economic li f e d epends on mo
re than one factor. '1 (50) 

Mesmo assim, tanto ': 3.ylor como Peterson & Haydon tentam dar 

um enfoque mais geral às definiçÕes qu~~ào acrescentam: 

f'Spea.k:!.ng more gener2..lly, we can say that e
conomic life reprlsents a period of time for 
wich a facility is expected to perform a par 
ticuler function or yeld a certain service.~ 
(51) 

Gavett( 52 ) tenta ser mais abrangente ao definir a vida eco

nÔmica, afirmando que se trata do perÍodo para o qual o valor a

tual dos custos totais são mínimos e alega que neste caso assume 

-se reposição por equipamento idêntico ou por um modelo mais a

vançado. Isto não deixa de ser correto. 

Segundo Thuesen & Fabrycky & Thuesen( 53 ), é o perÍodo que 

minimizao CAUE ou maxj~iza as receitas anuais equivalentes, po

dendo ser chamado de vida de custo mÍnimo ou o intervalo Ótimo 

de reposição. 

(50) TAYLOR~ George A. Op. cit. p. 186. 

(51) PETERSON, D.E. & HAYDON, R.B. Op. cit. p. 367. 

(52) GAVETT·, J. V!il1iam. Op. cit. p. )J3-336. 

(53) THUESEN, H.G.; FABRYC~~, W.J. & THUESEN. ~ineering econo
S!· Eng1ewJod Cliffs, New Jerseyt Prentice-Hal1, 1971. 
p. 176. 



DeGarmo & Cana1a também elaboram um conceito: 

"'In a.n econ, m3"" s ::udy we are concerned wi th 
the lengtb of ti:1e during which &. physical 
asset can be usel5, in competition, se as to 
be pro fi ta.ble . ., \?':un:. i t no longer can be used 
profitably, i~ has no : urther co~nercial va
lue, and 'í?e ó.o not wisL to possess it longer. 
Consequently, we are co~cerned with what of
tem is c uled economic life. '' (54) 

Nota-SE:! que todas as definições procuram, à sua maneira, 

chega~ a um mesmo ponto comum~ umas de forma mais especÍfica e 

outras menos. 

Se nos restringirmos ao cerne do conceito de reposição, tal 

como foi exposto na fase inicial deste trabalho, algumas destas 

definiçÕes podem perder o significado, uma vez que llffia retirada 

sem reposiçao, por exemplo, a rigor, não é uma reposição. Pode 

mos dividir os conceitos acima sob dois enfoques: -uma defini 

ção global (como "intervalo Ótimo de reposiçãott, por exemplo); 

- ou uma definição mais operacional, como são as de Taylor. Es

te, procura conceituar a vida econÔmica em função de casos espe

c!ficos, relacionados à determinação operacional do peri:odo de 

vida econÔmica. 

.... . Em resumo, o conceito de vida econom1ca tem seu ponto cen-

t.r~l ligado à prÓpria definição de Engenharia EconÔmica, que se 

.<:'e à otimalidade econÔmica de alternativas. Neste caso, a al 

;_, __ ;_! _- ati;a em análise é um equipamento, para o qual um perÍodo de 

v1'iB- economicamente Ótimo para a empresa terá que ser determi

n~'~,-. ~ A análise lEv-ará em consideração os fatores internos do 

pl-·~'!•rio equipamen"to e da empresa e os externos referentes r no-

( 5~) DeGARMO, E. Paul & CL .. -.illA, J-;hn R. Engineering economy. 5 ed., 
New York, Mc:rtillan, 1973 p. 156e 
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vos equipamer.""tos ~ s:.mbiente econômico 1 mercado cons ·~mJ.idor, concor 

rência, etc •. Este perÍod;) será a '1vida econômica" do equipamento. 

O nome dadc. a este conceito pode variar na literatura., onde 

1 "ia.~ ·'til" tt-,crl.'da :..t1.'ma." e "vida de serv1.'ço". e e aparece com~ v a ~ , . v 

o fundament~.l, >orém, e;: tá na coincidência. da essência destes 

conceitos. 

Um aspecto importante que se manifesta nesta conceituação, 

é o fato de que um equipa.Lento pode ter uma sequência de vidas ~ 

conômicas durante sua vida fÍsica. Na medida em que for atingin

do o momento Ótjso do seu desloca~ento por um desafiante para u

ma função inferior, inicia-se um novo perÍodo de vida econômica, 

o que pode se repetir por várias vezes até ele virar sucata ouser 

vendido .. No caso de ser vendido, uma nova série de perÍodos de 

vida econÔmica pode se verificar para este equipamento. Este ca

so foge à nossa análise, u a vez que nos preocuparemos apenas 

com sua vida eccnômica den ~o de uma única vida de propriedade. 
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.... . 
2.2.2. Dete}:"mi.ne.ntes da Vide Ecm ')ffil.Ce 

Nenhum equipamento tem vida infir.i ta. Em algum ponto no fu

turo prÓximo teremos o limite da sua vida econômica, motivado 

por fatores interne .3 e externos em relação ao equipamento e à em 
-presa. Estes fatores ·exercem açao sobre o eqLipamento provocan-

do a sua "ma.rte" fÍsica e econÔmica de forma progressiva ou re -

pentina. 

A, este respeite., citaremos textualmente a colocação de um 

dos maiores (ou o maior) estudiosos do problema da reposição: 

"The ha.•1.d of time lies heavy on the works of 
man, whether ancient or modern. 
This is a fact, obviously 1 of the most practi 
cal consequence. It confronta the o~ners of 
these nominally "durable" but nevertheless ~ 
phemeral goods with two problems. The first 
is to distinguish the quick from the dead; 
in other words, to tell whether goods not 
yet physically exhausted have outlived their 
economic usefulness, either generally of for 
the particular function they now perform. 
The second is to make financiai provision a
gainst the wastage of durable assets over 
their service life. The one involves renlace 
ment, or re~quipment, policy; the other: de= 
preciation policy." (55) 

Para a abordagem dos fatores que determinam o limite da vi

da econômica de um equipamento, iniciaremos por um esquema apre

sentado por Terborgh( 56 ). Este se refere à queda progressiva da 

produtividade de um equipamento em relação a ele mesmo e aos 

seus desafiantes; denomina este fato como Degradaçao Funcional e 

o subdivide em degradação quantitativa e qualitativa. 

(55) TERBORGH, George. Op. cit. P~ 1. 

(56) Ibid. p.. 17-19. 
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Refere-se ao volume de :;:. fdu.çâo (horas trabalhadas, km rod_! 

dos, etc.) oue vai diminuindo coo o tempo em relaç~o ao desempe

nho inicial ou à de um substituto mais evoluido. 

b) De.o;radaci,o Qualitativa 
__..:,.- .... -

Da mesma forma como c equipamento vai perdendo a capacidade 

" relativa de produçao quanto ao volume, isto tambem ocorre com a 

qualidade do produto fabricado por este equipamento. 

Terborgh <57 ) apresenta outra classificaçao :!uando se refere 

às causas da degradaçao funcional, que levam à "inferioridade o

peracional" de utn defensor em rela.çao aos seus desafiantes. 

a) Deterioraçao FÍsica 

~ o desgaste fÍsico que o equipamento sofre pelo exercício 

de suas funçoes e pela açao da natureza. Seus reflexos se dao de 

duas formas: 

1) aumento do custo operacional em relaçao ao mesmo equipa

mento quando novo; 

2) queda no v-alor do produto, também em relaçà.o ao mesmo e

quipamento quando novo. 

b) Obsolescência 

E a perda de pcsiçao relativa do equ.:.pamento em relaçao aos 

seus desafiantes mais e·;roluÍdos. t detectada através de: 

(57) TERBORGH, George. Op. cit. p. 61. 
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1) custo operacional ó.e -.: aa. répli.ca nova do equip{, ·o.ento em 

relaçao a um desa:fiante novo; 

2) valor do serviço, igualr.ente de uma réplica nova compara 

da a u111 desa.:iante novo. 

Terbo~gh consideré implÍcito na obsolescênci~ pela diminui 

çao do valor áo serviço, a obsolescência do próprio produto fabri 

eado por um equipamento.., ··Esta_ tem reflexos diretos sobre o mes 

mo, principalmente se for um equipamento altamente especializado 

(fabricaçao de válvulas e~etrÔnicas por exemplo). 

Torna-se claro,nestas definiçóes, que a deterioraçao fisica 

é um fenê ·eno do equipamento para com ele mesmo, é um fator in

trínseco :> próprio equipamento. A. obsolescência é UJ1'i 

fenÔmeno .trinseco, que pode ser em relaçao a outros equipamen

tos ou o ~os fatores externos. 

Thu€~. ;en & Fabrycky & Thuesen sa.o da mesma opiniao de 

borgh., confo:::-me podemos verificar p.:!' esta citaçao: 

Ter-

"There are two basic reasons for considering 
the replacement of a physical asset; physi
cal impairment and obsolescence. Physical i~ 
pair~ent refers only to changes in the physi 
cal condition of the asset itself. Obsoles -
cence is used her3 to describe the effects 
of changes in the environment external to an 
asset. Fnysical impairment and obsolescence 
may occur independently or they may occur 
jointly in regard to a particular asset." 
(58) 

Todos os autores que abordam o tema enquadr~de alguma fo~ 

ma,a deterioraçao fÍsica e a obsolescincia na lista dos fatores 

que determinam a vida econômica de um equipamento. Pelo reco-

(58) T~UESEN, R.G~; FABRYC~Ip N.J. & THUESEN, G.J. Op. cit. 
p. 168. 
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nhecimento da sua importância, dedicaremos um item especÍfico & 

.,}ada um 

Com vistas a um aprofundamento deste ponto, vamos en~ 

merar as tr'ês prir cipais contribuiçoes quanto aos motivos que le 

vam à substituição ou retirada de um equipamento. 

a) DeGarmo & Canada(5g) 

1) Término da vida fÍsica (por desgaste ou acidente); 

2) Inadequaçao (por nao atender à demanda); 

3) Obsolescência 

3.a) Funcional (pela queda na demanda do produto); 

3.b) EconÔmica (pela possibilidade de produzir por me 

nor custo); 

4) Possibilidade de aluguel ou leasing. 

b) Grant & Ireson & Leavenworth(GO) 

1) A disponibilidade de alternativas mais evoluídas para 

o mesmo serviço; 

2) Mudanças .nos requisitos do serviço (montante ou tipo) 

devido a variaçoes na demanda ou no produto; 

3) Mudanças no prÓprio equipamento (pelo desgaste fisico, 

gerando maior manutençao, menor qualidade, etc.); 

4) Mudanças nos requisitos legais em relação ao equipa

ment.o; 

5) Casualidades. 

(59) DeGARMO, E. Paul & CANADA, John R. Engineering economy. 5 ed. 
New York, MC'Millan, 1973. p. 380. 

(60) GRANT, Eugene L.; IRESON, W. Grant & LEAVENWORTH, Richard S. 
Principies of engineering economy. 6 ed. Hew York, Ronald 
Iress. 1976. p. 145-146. 
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(61) 
c) Marston & Wir: ''rey -& Hemustea.d 

1) Conc:.içÕes f!s ica.a 

l.a.) acidente 
, 

1. b) catastrofe 

1. c) destruição por c:.ção da natureza 

l.d) desgaste e desajuste pelo uso 
4 

2) Circunstancias funcionais 

2.a) inadequação 

2.b) obsolescência 
... . 

econom~ca 

funcional (de estilo ov moda) . . 3) Circunstanc~as externas 

).a) término da necessidade do equipamento 

3.b) abandono por parte da empresa 

3.c) imposição legal 

Note-se que a deterioraçaa fÍsica, principalmente na classi 

ficaçao de Marston & 'i"/infrey & Hempstead, pode acontr -~er de for-

ma repentina ou gradual. A primeira nao é exat .lilente uma 

deterioração, mas uma interrupção ou morte brusca do equipamento. 

Outro aspecto fundamental é a subdivisão da obsolescência 

em econÔmica e funcional. Embora Terborgh( 62 >, conforme já vi

mos, não faça esta distinção formalmente, ela está implÍcita nas 

formas de detectar a obsolescência citadas por este autor. 

(61) MARSTON, Anson; WINFREY, Robley & HEMPSTEAD, Tean C. Valora 
cion de instalaciones industriales. Barcelona, HiSPano 
Europea, 1969. p. 164. 

(62) TERBORGH, George. Op. cit. p. 61. 



Outra ob;;: c1-vaçio cabe a respeito d.o termo inadequação nas 

relações a.cima .. Embora possa ser entendida como uma. forma de ob

solescênc:iaf, ela. apresent~ e>'"lgumas ce::--acter:!stic:ai! pe·culiares. 

A substituição pelo "leau ing" r·numera.da por DeGarmo & Cana

da(62) e T~ylor(Gj), apesar de ser uma forma prÓpria de fazer u-

ma reposição, a nosso ver, enquadra-se na obsolesc:ência econÔmi 

ca, uma ,vez que houve a supe:cação econÔmica por outra maneira de 

se operar. 

A partir destes comentários, vamos reordenar e explicar ca

da um dos fatores que podem levar à substituição ou retirada de 
- , -um equipamento, ou seja: deterioraçao f1sica, obsolescencia e 

inadec;uação. 

a) Deterioração FÍsica 

a.l) Repentina 

- acidente: normalmente causado por uso inadequado, 

explosão, colisão, queda, etc. 
, , 

catastrofe: e uma forma de acidente de açao gene-

ralizada; como incêndio, temporal, inundação, 

terremoto, guerra, etc. 

- morte natural: quando se dá o término repentino 

da vida Útil de um equipamento; como uma lâmpada, 

uma válvula eletrÔnica, etc. 

--------
(62).: DeG. RMO, 3 .. Paul & CANADA, John R. Op. cit. p. 380. 

(63) TAYLOR, Geo ge A. Op., cit. p. 209-210. 
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a. 2) Gradual 

acãc d~_natu~ez_§:!: fato:'~es como oxidação e outros 

p:r )Cessos quÍmicos e fis icof, co~o a.s rrr. 1.de.nças de 

tc;mperatura, têm seus efei toE. sobre o funcionamen

to do equipamento, provocando sua destruição com 

o tempo. 

desgaste~pelo __ ~: o equipar:..ento sofre desgaste 

fÍsico durante o exercÍcio de sua~ funções; por a 

trito, manuseio~' impactos, tensões, vibrações e 

fadiga dos materiais. 

~ O desgaste provocado pelo uso e pela ação da natureza carac 

teriza-se pela exigência de crescentes gastos em manutenção e 

por uma queda progressiva na qualidade do produto, levando à in

ferioridade do equipamento em relação a uma réplica nova. 

b) Obsolescência 

b.l) EconÔmica: di-se pelo surgimento de modelos que, p~ 

ra a mesma produção, operam a custos menores. Tam -

bém podemos onc,;uadrar aqUÍ a substituição pele lea

sing, pois a nosso ver, terá sido uma reposição coa 

ven-::i.onal, diferente apenas pelo fato de ter sido 

levada a efeito através de um contra·.-o de locação. 

b.2) ~.nc5.onal: quar.dor pelo mesmo custo, temos à. dispo

siçao um desafiante que !:os possibilita um aumento 

na produção e/ou qu.alidade; ou quando o produto não 

mais satisfaz os requisitos de mercado, devido a e

voll~Ões tecnolÓgicas no setor. 

c) I":ladeauacãc 

c~l) Pelo volume da Produção: quandc o equipamento -na o 

mais a.·;ende ã demanda ou es'( 
~ , 

nao e suficic::1te 
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~ :f,_.ra q ~.e se possa proó.uzir economicamente. C;'·So co

mu.n:1 cleste tipo de ins:iequação a: :.>ntece na utiliza -

""' çao de computadores de alta capacidade. 

c .. 2) Pelas exigências de c:ualidade: a;;mdo o nível de 
-·-"~ r:-·--~--·--····-· •· 

(~ ':::-li.d.ade xig:'do parao produto ;.:io pode ser atingi 

do pelo equipamento ou quando a alta qualicade da 

produção torna o produto economicamente inviável. 

c .. 3) Pelas características da matéria-Drima:nos casos em 

que um equipamento foi concebido para o uso· de 

matéria-prima de determinadas características, ele 

se torna inadequado na medida em que esta matéria 

prima tiver sido esgotada ou suas características 

já não forem as me~mas. 

c.4) Pelas características da mão-de-obra: quando nâo te 

mos mão-de-obra especializada à disposição ou quan

do esta for muito cara,o equipamento se torna inade 

quado. 

c.5) Reauisitos le~ais: a legislação pode restringir ou 

mesmo proibir o uso de um eauiuamento de forma dire - ~ -
ta (por motivos de segurança, poluição, etc.) ou i~ 

diretunente, proibindo a venda do produto (remédios, 

in~eticidas,. armamentos, etc.). 

c.6) Término da necessidade: quando cessa a necessidade 

daquele produto, seja por intençao da empresa ou im 

posiçao do mercado. 

Apesar de ser uma classificação especÍfica para os ca$os de 

inadequação, e~a não ir::;.plica na al teraçe dos métodos de e 1.áli

se de reposição, poh~ a quantificação econômica é necessária e 

semelhante para todos os casos. Em termos operacionais sempre 

será possível enquadrar os dados, de alguma forma, na classific~ 

ção mais amp1a é a deterioração fÍsica e obsolescência. •. 
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u~:ta distinção fundamental entre inadequação e os demais fa-
, 

tores e que esta ocorre predominantemente de forma casual e esp~ 

rá.dica dentro &a empresa. A deterioração fÍsica e a obsolescência 

tendem a ser constantes e 
.. , 

sua ocorreneia e certa para a maio-

ria dos equipame:. tos. Não é sempre que leis nos pro i bem de f abri 

car um produto, que a matéria-prima se esgota ou que o mercado 

seja insuficiente, mas é certo que o equipamento se desgasta fi

sicamente e/ou que vai se tornando obsoleto ao longo do tempo. 

~ nesta evolução contínua que se baseia a maioria dos mode

los, e não nos casos esporádicos. 

2.2.3. Dados para a Análise EconÔmica 

- . Cada um dos fatores determinantes da vida econom~ca possui 

um conjunto de componentes economicamente relevantes, cujo com

portamento determina a prÓpria existência daqueles fatores. Tra

ta-se dos dados re~vos a custos e receitas para cada equipa -

menta, os quais serão o ponto~de partida para um estudo de repo

sição. 

Extensas listas destes dados relevantes são econtradas na 

literatura pertinente ao tema e, embora muitos :fatores apareçam 

nestas relaçÕes, dificilmente existirá uma que os esgote. Carson 

(64 ) apresenta algumas dessas relações, já citadas anteriormente 

por Alford & Bangs( 65 )i uma destas segue abaixo: 

{64) C~~ON, Gordon B. Production handbook. 2 ed. New York, Ro
nald Press, 1~.67. p. 20-22 Seçao 22. 

(65) ALFORD, L .. P. & BANGS, John R. 
York, Rona1d Prese, 1953. 

Production handbook. 
p. 829-847. 

New 
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1 .. Para o eauiuamento em uso 

a) Considerar: 

- custo operacional 

- custo de reparos e ~utenção 

custo das perdas de tempo, por paradas 

- valor residual 

custo envolvido em produzir menor volume ou um pro

duto inferior 

- custo ó.e reconstrução ou recondicionamento 

b) Não considerar: 

- custo original 

- gastos com manutencão e reparos já incorridos 

- valor contábil irreal 

2. Para o eauioamento novo 

a) Considerar: 

- custo inicial 

- custo do capital investido 

valor residual ao final da vida Útil 

vantagens de um produto melhor 

- poupanças de mao-de-obra 

- vida e~on3mica primária 

- efeitos sobre o imposto de renda 

b) Não considerar: 

- poupanças nao claramente conhecidas 

- encargos fixos e arbitrários 

Esta lista tem a vantagem de especificar, além dos dados 

que t __ m que ser considerados, aqueles que devem ser desprezados. 
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{66) . ,. .. ,. 
Taylor -~;::; ·nbem propoe uma serie de fatores como exemplo 

de "check list" pe.ra a análise de reposiçao: 

1. Mão-de-obra para operação, manuseio, movímentação e guar 

da; 

2. Inspeção; 

3. Combustível e energia; 

4. Diferenças de custos de ~>upervisão e indiretos; 

5. Perdas e desperdÍcios; 

6. Mão-de-obra, material e custos indiretos perdidos por 

perdas de produção; 

7. Impostos de aquisição (IPI); 

8. Seguro; 

9. Custo dos riscos nao segurados; 

10. Manutenção (material, máo-de-obra, custos fixos); 

11. Revisão per!Ódica, reparos ou outras despesas. 

Para evitar maior prolongamento neste tema, sem prejuÍzo no 

seu conteÚdo, estamos relacionando,nos Anexos l e 2, duas "check 

lista" bem mais amplas do que as citadas anteriormente. 

Cabe ressaltar, no entFnto, um aspecto fundamental, refere!! 

te à análise econÔmica da reposição, citado por Carson. Ele faz 

referência aos fatores que não devem ser considerados para o e

quipamento em uso. 

O primeiro fator é o custo original que, juntamente com os 

gastos de manutenção e reparos já incorridos, deve ser desprez~ 

do para fins de análise. Um custo incorrido e quitado no passa

do jamais poderá fazer rarte dos valores presentes e futuros que 

servirão de base para um cálculo econômico. Os valores presente.s 

(66) TAYLOE, George A. Op. cit. p. 199. 



-e futuros sÊ:o efetivamente realizáveis, enquanto oe passados nao 

3erão recuperados, e já não importa se foi um bom ou mau investi 

mento. Trata-se de uma conseguência direta do 3º principio da te 

oria de aplicação do capital citado por Fleischer: 

·.· 

"Apenas ar· diferenças entre alternativas sao 
relevante: •••• Como conseqfiencia direta des 
te princÍpio, pode ser formulado um importan 
te axioma: Todos os custos já empatados sao 
irrelevantes para a escolha econÔmica entre 
alternativas. Neste caso, um custo empatado 
é definido como uma despesa (ou receita) que 
ocorreu antes da decisáo. "(67) 

Outro item da citaçao de Carson é o valor contábil irreal 

que tampouco deve ser levado em conta diretamente, pois, novamen 

te, só nos interessam valores efetivamente realizáveis em termos 

de fluxo de caixa. Um valor realizável é o preço de mercado atri 

buido a um equipamento e nao o saldo contábil resultante de uma 

depreciação normalmente irreal em termos da perda de valor do e

quipamento, e que,somente por acaso irá coincidir com o real va

lor de mercado. 

Grande parte dos autores obse~ra,no entanto, que apesar da 

irrelevância do valor contábil, há uma tendência errônea dos ana 
- , listas de o levarem em consideraçao. Um destes autores e Ter-

borgh, quando afirma: 

"Although authorities on equipment policy a
re by no means unanimous on the point, the 
prevailing view - wi th which we agree - is 
that replacement decisions should no-::: be in
flu.enced by the book value, or unrec.)vered 
cost, of tbe asset considered for retirement." 
(68) 

(67) FLEISCHER, Gerald A. Teoria da anlicacao do canit~l: um ese
tudo da~ decisc:_~~ de investimento. Traduçao: SANTORO, Mi 
guel Cez .r, S.l~ üo, Edgard Blt1cher, 1977. p. 4. 

(68) T&RBORG::. G-~ orge. Op. cit. p. 4. 
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A questão não é o uso do valor contábil nos cálculos, mas u 

ma influência mais psicolÓgica do.que real deste valor (princi 

palmente quando resultante de uma má polÍtica de depreciação) no 

momento da decisão, como o prÓprio Terborgh segue afirmando: 

"Not infrequently there is marked unwilling
ness to 'take a loss• on the disposal of as
seta with substantia.l remaining book value, 
and their replacement is handicapped accor -
dingly. 

"R:_ght or wrong, rational or irrational, 
this prejudica exists in many places and 
must be reckoned with. It means that a depr~ 
ciation policy which yields a retarded write 
-off of capital assets is conductive to tar
dy replacement." (69) 

(70) . Grant & Ireson & Leavenworth vao mais longe, elaborando 

uma relação de quatro erros comuns nos estudos de reposição; 

que podem ser assim resumidos: 

1) 

2) 

Considerar o excesso dt valor contábil,em relaçao ao a-

tu.a.l valor de mercado, como um custo adicional de investi 

manto para o novo equipamento; 

Cálculo da depreciaçao e custo de recuperaçao do capital 

do defensor,com base no seu valor original,ao invés do 

valor de mercado; 

3) Alocaçao de custos indiretos, com base numa proporçáo dos 

custos diretos,sem verificar se uma reduçáo nos custos 

diretos le·va a uma efetiva reduçao dos indiretos na mes 

ma proporçao; 

4) Cálculo do custo tmitário de produçao,com base na capaci 

dade total de 1~ desafiante de maior produtividade, sem 

considerar o coeficiente de utilizaçao do mesmo. 

(69) TEaBORGH, George. Op. cit. p. 4. 

(70) GRANT~ Eugene L.; IRESON, W. Grant & LEAVENWORTH, Richard S. 
Op. cit. p. 403. 
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O valor ccntábil nao é de todo irrelevante, se o consider~ 

mos sob o aspecto do imposto de renda. Um equipamento vendido a 

..un valor superior ao vaJ r contábil gera lucro tributável para a 

~mpresa. Se, naquele per .odo fiscal, a empresa como um todo ti

ver lucros (pois sem lucro não há imposto de renda), o retorno 

real, pela vend; de um defensor, será o valor efetivamente rece

bido menos o percentwl do imposto de renda. 

Se, por outro lado, este equipamento for necociado abaixo 

do valor contábil, o prejuÍzo real resultante será o prejuÍzo 

contábil da máquina menos o imposto de renda que a empresa dei -

xou de pagar, caso ela tenha obtido lucros naquele perÍodo. 

Conclui-se que, ao menos sob o ponto de vista de análise de 

reposição, um Ótimo período para repor equipamentos é um ano em 

que a empresa prevê prejuÍzo contábil. Os lucros das vendas 

serão tributados e os prejuÍzos da empresa serão reduzidos. 

-na o 

Is-

to, se os defensores puderem ser vendidos acima do valor contá -

bil. 

Este é um aspecto da influência do valor contábil sobre as 

decisões de reposição de equipamentos. Embora tenhamos apenas 

citado o fato, extensos artigos e capÍtulos têm sido escritos a 

respeito, incluindo modelos quantitativos e exemplos práticos, 

como Oakford(7l)' Peterson & Haydon{72 ), Rapp( 7J) e outros. 

(71) OAKFORD, Robert V. Canital budgeting: a quantitativa evalua 
tion of investment alternativas, New York, Ronald Pre9s, 
1970. p. 105-125. 

{72) PETERSON, D.E. & HAYDON, R~B. Op. cit. p. 366-403. 

{73) RAPP, Birger. Models fc~ outimal investment and maintenance 
decisions, Stockholm, Sweden, Almgvist & Wiksele, 1974. 
p. Seção III. 
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2.). O FATOR DETERIORAÇÃO FÍSICA 

Segundo vimos, a deterioração fÍsica pode ocorrer nas for -

mas gradual ou repentina. O caso mais comum relaciona-se à forma 

gradual. A forma repentina ocorre casualmente (no caso de aciden 

tes e catástrofes) ou é restrita a alguns poucos tipos de equip~ 

mentos, nos casos de morte natural pelo uso. Será pela forma gr~ 

dual que :1ormalmente entenderemos a deterioração fÍsica, a nãi> 

ser nos casos especÍficos em contrário. 

Taylor(74 ) elabora uma relação de deterioração fÍsica, que, 

uma vez quantificados, nos dão a posição relativa do equipamento 

em termos de valor econÔmico comparado ao seu estado novo. 

1) Aumento no cor~umo de combustível e forç~ causados pela 

menor eficiência; 

2) Crescimento da manutenção e reparos devidos a falhas de 

peças; 

3) Crescimento de perdas de mão-de-obra devido·· ao aumento 

na freqüência de paradas; 

4) Aumento de refugos e desperdÍcio de mão-de-obra e mate

riais devido ~ diminuiçio da precisio; 

5) Aumento de mão-de-obra devido à redução da velocidade e 

menor produtividade; 

6) Crescimento nos custos de inspeção pela perda de preci-
-sao; 

7) Perdas com devoluções de mercadorias ou maiores despesas 

com vendas para a colocação de um produto inferior; 

8) Crescimento nos custos fixos devido à imprecisão do equi 

pame: to. 

(74) TAYLOR, George. Op. cit. p. 170. 
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Hoffma.nn (?5) faz. uma demonstração gráfica do comportamento 

dos principais custos decorrentes da deterioração fÍsica, confo~ 

me mostra a figura 5c 

Analisando t figura, o autor atribui a queda inicial do c~ 

to total ao declÍnio rápido do VélOr residual (via depreciação) 

nos perÍodos iniciais. A. diminuição dc9se custo é compensada pe

lo acréscimo nos demais. Os custos de operação tendem a crescer 

de forma constante na medida em que, para manter o nível de pro-
f"V , , • 

duçao, e necessar1o incrementar os insumos. Os custos de manuten -

ção iniciam a um nível baixo, crescendo rapidamente enquanto· ai,a 

da não houver uma maior familiarização com o equipamento, pass8!1. 

do,posteriormente,por um período de estagnação e crescendo nova

mente com a idade. Os custos resultantes de paradas e perdas de 

material, inicialmente baixos, também crescem com o tempo de uso 

do equipamento. 

Peterson & Haydon<76 ) mostram estas relações de forma um 

pouco diferente, incluindo as receitas e as poupanças de impos -

tos pela depreciação, conforme podemos ver pela figura 6. 

Numa outra figur~Peterson & Haydon( 7?) mostram os mesmos d~ 
dos, com exclusão da receita, em termos de CAUE (Figura 7). 

Um aspecto relevante da deterioração fÍsica é que sua inte~ 

sidade é função inversa -dos custos de manutenção e re 

paros. Portanto, altos custos de manutenção tendem a reduzir o 

grau de deterioração bem como os custos que dela provem, como a 

perda por p~-1as, imprecisão, devoluções, etc. 

(75) HOFFHMiN, Thomas R. Production: Management and manufactu 
ring s~stems. California, Wadsworth, 1967. p. 145. 

(76) PETERSON, D.E. & RAYDON, R.B. Op. cit. p. 368. 

(77) Ibid. P. 378. 
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Figura ~ráfico de comportamento dos principais custos de man
ter e operar um equipamento 

Cr$ Custo Totel 

,, , 
I 

/ 
~' ~ -,_,- ,.- Deprec"açao ,., ____ ,~ 

~---------~Custos de ParalizaçÕes 
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Figura 6. Comportamento do VPL cumulativo para um equipamento 
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Figura 7. Comportamento do CAUE de um equipamento 
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Para fins de estudo da reposição, um dos problemas fundame~ 

tais, como aliás em qualquer espécie de análise de alternativas, 

é a questão do futuro incerto. Isto também se manifesta no caso 

da deterioração fÍsica. 

A partir dos dados técnicos e o conhecimento do comportame~ 

to histÓrico de· um equipamento, bem como as condições de uso e 

manutenção, poderemos ter uma aproximação da evolução da deterio 

-raçao. 

Há equipamentos que se deterioram como um todo, outros têm 

partes cujo desgaste se antecipa às demais. Englobando a de

terioraçao para o equipamento como um todo, Taylor(7B) nos mos

tra um método bastante simples de estimar um gradiente de deter! 

oração através dos aumentos nos custos de operaçao. 

Uma máquina que já atingiu seu 4º ano de operação apresen

tou o seguinte fluxo de despesas operacionais, sendo que para o 

5º ano a previsão é de 440. 

o 112 163 315 377 440 
I-----I-----I-----I-----I-----1 
o 1 2 3 4 5 

Despesas 
operacionais 

Anos 

Partindo destes dados,para uma previsão visando a aquisição 

de um equipamento idêntico, podemos verificar que não há um cres 

cimento constante nos custos. Pois: 163 - 112 ~· 315 - 163 ~ 377 

- 315 # 440- 377. 

Se, para fins de aproximação, pudermos assumir a linearida

de destes custos, nosso gradiente será: 

(440 - 112)/4 = 82 

(78) TAYLOR, Geroge. Op. cit. p. 169. 
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Consequ~ntemente, o fluxo de custos operacionais previsto 

para o novo equipamento se comportará de forma linear, como se-

gue: 

o 112 194 276 358 440 
I-----I-----I-----I-----I-----1 
o 1 2 3 4 5 

Despesas 
operacionais 

~t\nos 

Supondo crescimento exponencial deste gradiente, poderemos 

encontrar uma taxa "P" de crescimento anual segundo Peterson & 

Haydon( 79 >, ou seja: 

112(1 + p)4 = 440 
4 (1 + p) = 3,9286 

p. = v 3, 9286 i - 1 = 0,4078 = 40, 78~ 

Em co~nseqtlência, nosso fluxo de crescimento dos custos ope-
, 

racionais se tornará: 

o 112 158 222 311 440 
I-----I-----I-----I-----I-----1 
o 1 2 3 4 5 

Despesas 
operacionais 

Anos 

Trata-se,portanto, apenas da evoluçao dos custos operacio

nais. Caso o novo equipamento seja mais evoluÍdo tecnologica -
~ , ~ 

mente, o fator obsolescencia tera que ser inclu1do. 

(79) PETERSON, D.E. &: HAYDON, R.B. Op. cit. p. 379. 
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2.4. O FATOR OBSOLESC~NCIA 

2.4.1. O Significado da Obsolescência para a Análise de Reposi -

A obsolescência é entendida como a perda de posiçao relati

va, quanto a.o custo operacional e valor do serviço de um equipa -

mento quando novo, em relaçáo a seus desafiantes mais evoluidos 

tecnologicamente. 

;; 
-;-\ 

Para a determinaçâo desta posiçao relativa, Taylor(BO) enu-

mera alguns itens relevantes que,uma vez quantificado~ nos dao u 

ma visao deste aspecto em termos econÔmicos. 

1. Maior consumo de combustíveis e energia devido ao dese

nho menos eficiente; 

2. Menor produtividade; 

3. Maiores custos de manutençao e reparos por causa do dese 

nho menos adeouado; 

4. Maiores paradas por danos; 

5. Menor precisao pela sua construçao inferior; 

6. Maiores perdas de materiais; 

1. Maior consumo de mão-de-obra e supervisão devido à baixa 

automação; 

8. Maior ocupação de espaço fÍsico. 

Temos a observar, no entanto, que a obsolescência não obed~ 

ce à apenas um sentido único. , ! possível a ocorrência de 

vantagens de espaço, supervisão e mão-de-obra através de um mo

delo mais evoluído, mas por outro lado podemos estar incorrendo 

(80) TAYLOR, -George. Op. cit. p. 171. 
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num maior cons u::no a. e energia f m3.nut enç i o, 

ma, etc. O que importas neste 
, . 

c as o , e s a. o e se a soma geral ra 

sulta Gm saldo pcsitivo. 

,.~ , 4 1 1 ·- .. b ., .... . . rta um aspeeto fLL"'1u.amenta corr re açao a o so.LeS<.:encJ.a CUJOS 

efeitos se refletem sobre toda a teor~a de reposiç~o de eauiua-
~ . 

rnentos. Apes.s::- da deterioração fÍsica e obsolescência exercerem 
A .ç. - • ' sua influencia Qe ~orz~ conJun~at é a obso~escência que, na cr~ 

de !l1aioria dos casost determina o linite da vida eccnÔmica de um 

equipamento. Este fato já foi citado por Terborgh em 1949, como 

pode ser visto abaixo= 

f!The majority of durable goods require êu
ring their service life a flow of maintensn
ce expenditures, which as a rule ris' s irre
gu~arly with age a.."ld use. Most of them suf
fer a deterioration in the aualitv of their . " 
service as time goes ou. IJ.oroever, in a dy-
namic tecrmology such as ours, they are sub
ject to the competition of improved substit~ 
tes, so that the quality of their service 
may decline 'relative to available alternati 
ves' even when it does not deteriorate abso= 
lutely. Xnere these complicating factor are 
present, replacenent does not await the ul
timate pbysical collapse of the E~set concer 
ned. - indeed in ma..TJ.y cases this point is ne= 
ver reached if tbe narts are renewed nieceme 
alas they wear out·- but is controll~d ins= 
tead by economic considerations."(81) 

Terborgt segue afirm~do: 

up-nysical deterioration is still a..'1 impor 
tant factor in lim.i t ing ser.rice li f e - vary
ing widely in significance from case to case 
- but in the me iern world extern?...l ch::ng-e ,___ __ 
must be gi"ren :?·ce_ater weig~t. With the heig!! 
tempo of scientific and technical progress, 

(81) TERBORGH, C orge. Op. cit. p. 2. 
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capital goods are incre.asingly pushed out of 
service, or displa;;eà., rather than me:~ely r~ 
placed a:fter the.y expire fro:n :physical decay. 
(82) 

A necessidade de considerar priorit~rios os fatores exter -

nos deve-se ao rápião crescimento tecnolÓgico que o mundo tem ve 

rificado nas Últimas décadas. Este crescimento tende a se acentu 

ar cada vez mais, uma vez que atualmente vivem 90% de todos os 
·' (83) # cientistas que o mundo Ja con..'-leceu • Isto fez com que, alem do 

surgimento de um maior número de novos conhecimentos, o perÍodo 

que separa a concepçao original de um invento e sua aplicação 

prática tem sido radicalmente reduzido. 

A este respeito, Gerstenfeld(B4 ) cita a decorrência de 2000 

anos entre' a descoberta das secções cônicas e sua aplicação em 

problemas de engenharia. Passaram-se séculos entre a descoberta 

e o uso efetivo dos anestésicos. Pesquisas nos EUA revelam que, 

-antes de 1920, um produto, desde a sua concepçao ao auge da sua 

produção industrial, levava 34 anos. Em perÍodos recentes, há c~ 

sos em que: este tempo foi reduzido a apenas 8 anos. Como exe:nplo, 

temos os televisores e a combinação entre máquina de lavar e se-

car. 

As evoluções revolucionárias tendem a ocorrer de forma dis

creta enquanto as evoluç·Ões de aperfeiçoamento tendem a ocorrer 

continuamente. Ano a ano temos inovações 

de produção industrial, que é um aspecto 

lise de reposição de equipamentos. 

(82) TERBORGH, GeorEe. Op. cit. p. )e 

, 
em quase todas as areas 

fundamental para a aná-

( 83) GERST'ENF.ELD, J:...rthur. "'recnologica.l .Forecasting", in: BUTLER, 
William P.; DAV:SSH., Robert A. & PLA·rT, Robert B. Ed. Me
thod.s and tech.niaues of business forecasting. Englewood 
Cliffs, New Jersey, Prentice-Ball, 1974. p. 222. 

( 84 ) ro í d. p. 2 2 2. 



TÉ :::nica.s sofisticadas ter:: sido ã es er.:..vol vidas pa:.::a permitir 

à empresa wr;a prev·isão ào com.:porta:nento ::uturo da tecnologia pa-

r a se precave r contra os reflexos e';entu2.l::n:::nt e negativos deste 

fenômeno~ Isto õ.eu origem a um conjun~co de métodos conhecidos c.2_ 

mo "Previs'ão TecnolÓgica", sobre os qusis muitos volumes e arti

gos têm sido publicados; como é o caso de Butler & Kavesh & 
Platt(SS), Bright & Scho6man( 86 ) e outros. 

2.4.2. Um M:odelo de :2studo da Obsolescência 

~ . ~ . . - f' . , • ~ , . ~ 
~>iBSl.m como a. Cieter:Loraçao l.Sl.Ca e um es ... a;.~.o re ... at1.vo ao e 

- A , 

quipa.mento,em relaçao a ele mesmo, a obsolescencia e um estado 

relativo a modelos mais evoluÍdos. Neste sentido, Boyce(B?) de 

senvolve um modelo bastante simples de mensurar a obsolescência. 

relativa de ~ equipamento. 

Boyce, num artigo entitulado "How to Audit Obsolescence", 

parte do pressuposto de que a obsolescência é função de vários 

fatores; a. maior parte de natureza qualitativa. Através de urna 
·N"' ' -" ,... - 't ~ "< • l + + , ~ seq""'enc12 ue t passos, propoe um me oa.o u.e Ju..Lgamenvo a~,raves a.e 

ponderaçÕes numéricas. Isto resulta numa avaliaQão relativa, não 

quantifica.da monetariamente, para vários equipamentos ou mesmo 

processos ou métodos alternativos de produção. 

(85) 

lº }asso: Relacionar todas as possíveis características re-

levantes para a elaboração do produto ou serviço 
!, . em a."'lt1-l-l.se. 

BUTLER, William F.; KAVESH, Robert A. 
!..lethods anc tecr..nic ues o f bus iness 
Cliffs, Ne-r 

& PLATT, Robert B. Ed. 
forecasting, Englewcod 
1974. 

( 86) BRIGHT, Ja:nes R. & S C:iOE~lAN, !r.'!il ton G. F. Eà.. ~i~e to Prac 
tical technolo~ical forecasting, Englewood Cliffs, Kew 
Jersey, ?:-entice-Rall, 1973. 

(87) BOYCE, Carrol We "How to Audit ObsolescE:nce". In: MURDICK, 
Robert G. & DEMING, Donald D. The rna::1a~ement of capital 
exoenditures, N. York, McGraw-riill 1q68 p 17~ 18~ - .... ....-. -· , -- ~ -. ,..,/- /• 
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posso fazê-lo com 

vários tipos de te rr os, furadeiras, pl2.inas ou fresadoras, bem 

co:no atraYés de processos elétricos como a eletroerosao~ etc. 

Cada uma destas alternativas terá suas características prÓ-

prias de custos, precisão, produtividade, espaço ocupado, peric~ 

losidade, necessidade de mão-de-obra, facilidade de manutençao, 

flexibilidade de operação, etc. 

A preocupação,neste primeiro passo, é elaborar u 

ma lista destes fatores de performance que exercem influência so 

bre a em questão. 

2º passo: Atribuir pesos a cada wn dos fatores de performa!!_ 

ce especificados no 1º passo de acordo com a sua 

importância para a situação particvlar em análise. 

.... 
Por exemplo, se o produto a ser fabricado é de alta produçao 

e competitividade, os fatores custo de fabricação e produtivida-
~ , . . ,_. 

de serao cr1t1cos e receoerao peso maior do que fatores como pr~ 

cisão, espaço etc. 

- , A escala de atribuiçao de pesos e indiferente mas, segundo 

o autor,o ideal é usar pesos de l a 10. 

3Q passo: Selecionar as Alternativas. 

Nesta fase, cabe levantar todas as formas poss!veis de se e 

xecutar a mesma tarefa. ~ fQ~êamental a imagi~açào de processos 

alternativos, como a passagem de métodos mecânicos para elétri 

cos ou quÍmicos, bem como as várias altern2tivas à disposição 

dentro do mesmo processo. ?esQuisas,neste sentido,podem ser fei-

tas junto a fornecedores e associaçoes de classes produtoras. 
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4Q passo: Determinaçáo do Quociente de ~odernizaçao (QM) 

Este quociente é üZJ.a espécie de nota atribuÍda a cada fator 

para cada alternativa relacionadae Esta nota, Posterioroente mul - -
tiplica.da pelo seu respectivo peso, resulta numa ponderaçao rela 

tiva deste fator em relaçao às demais alternativas. 

O autor, no en·;;anto, ao invés d.e simplesmente atribuir uma 

nota de 1 a 10 como nos pesos, preferiu atribuir notas relativas 

em relaçao ao processo atualmente em uso. O processo a~ 

tual recebeu nota 100 para cada fator e as dem~is alternativas u 

ma nota proporcional a 100. Dest?. forma, o quociente de moderni

zaçao é uma medida de posição tecnolÓgica de um fator especifico 

de uma alternativa nova em relação à atual. Se,por exemplo, a 

produtividade da nova alternativa é 4 vezes maior que a atual, o 
, 

quociente sera 400 para aquele fator. 

52 passo: Cálculo do Quociente de :'todernizaçao Ajustado 

( QI!A). 

Basta. nul tiplicar o peso pelo quociente de :nadernizaçao e 

teremos o quociente E <ustado. 

6Q passo: Cálculo do Quociente de Modernizaçao Global Ajus

ta:io ( QrtGA). 

t a soma dos quocientes ajustados para cada alternativa. Ca 

so a nova alternativa nao venha a ser utilizada na sua capacida

de total, este fato deverá ser levado en considera.çao no momento 

de atribuir valores, uma vez que vários fatores alteram seu va

lor qu:L11.do da utilizacao parcial de U!:la. :náquina.. 



Quadro 6. Exemplo de avaliaçao da obsolescênéia relativa entre equipamentos 

========================:=====================================================================~=== 

SITUAÇAO ATUAL ALT. 1 
FATORES DE PERFORMANCE PBSO 

Q.M. Q. M. A. Q. r~. Q. M. A. 

---------------------------------------------------
1. Custo de a.r]Uisiçao e insta.laçao ... 4 100 400 110 440 

2 O d f
, . 

• cupaçao e espaço 1s~co ••••••• 2 100 200 80 160 

3. Produtividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 100 1.000 60 600 

4. Facilidade de operaçao •••••••••• 8 100 800 120 960 

5. Facilidade de manutenção ........ . 8 100 800 130 1 .. 040 

6. Montante de manutençio necessiria 8 100 800 110 880 

7. Precisáo ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . 3 100 300 120 360 

8. Segurança ...................... . 2 100 200 140 280 

9. Facilidade de ajustamento ••••••• 5 100 500 110 550 

10. Insalubridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 100 500 100 500 

Q. M .. G. A. 5.500 5.770 

Q .. M. 

120 

90 

80 

110 

120 

110 

130 

140 

120 

110 

Q. !-.1.. A. 

480 

180 

800 

880 

960 

880 

390 

280 

600 

550 

6.000 

================================================================================================== 
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1º passo: Selecionar a tlelhor ~~ternativa 

Neste passo, escolhe-se a alternativa cuja soma de quocien-

tes ajustados foi maior e processa-se um novo estudo das su?~ ca 

racteristicas para Q~a decisão definitiva. 

No Quadro 6 demonstra.1nos lli"lla. adaptação resumida do exemplo 

desenvolvido pelo autor. 

A partir dos dados deste quadro, percebe-se pela soma das 

colunas do Q~A, que a alternativa com melhores caracte 

risticas tecnológicas em relaçao às ; 

rlemais e a 2. 

Quanto aos fatores de perfor;nance considerados, todos nos 

parecem justificáveis e avaliáveis. O que 
- ; nao esta claro é 

a forma de comparar os custos de aquisição e instalaçao, ~a vez 

que,para a alternativa existente (defensor), este dado 
, . , . 
e !us to r~-

co e seu valor teria que ser corrigido no tempo. 

Not3.-Se que u.rn dos aspectos fur .. damentais deste método é a 

necess idad.e de um correto levantamento de fatores releva...'1tes co-

mo indicadores de obsolescência. Neste sentido, reproduzimos no 

A . .-""lexo 3 l.ll!la extensa "check list" destes fatores, traduzida do 

artigo do prÓprio Boyce. 

Enquanto o modelo acima trata de analisar as determin::4'1tes 

da obsolescência,a partir da avaliaçao comparativa dos seus ele

mentos, outros autores sugerem uma análise mais global, através 

de técnicas como a regressão. 

(88) , ~ l. Vernon L. Smith , atraves da aplicaçao de regressao ~ne 

(88) SMITH, Vernon L. "Econornic Equiprnent Policies: an Evaluati
on". in: BOW.ilAN, Edward E.. & FETTER, Robert B. A...nalvsis 
of industrial onerations, Romewood, Illinois, Richard 
Irwin, 1959. Pc 444-467. 
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ar, demonstrou a evolução da obsolescência de caminhões, correl~ 

cion~~do tempo com capacidade média de carga em toneladas. 



3. TIPOS DE EQUIP.PJfl:N:I;_OS SEGUNDO AS CAUSAS QUE DETERMINAM SUA VI 

DA ECONÔI'!ICA 

A classificação dos equipamentos de acordo com as causas 

que determinam o limite da sua vida econ2mica é de importância 

fundament~~ para este estudo, pois os modelos de análise de rep~ 

sição tendem a ser formulados a partir desta classificação. Cada 

equipamento apresenta características prÓprias que exigem a con

sideração de aspectos especÍficos para a idealização de um mode

lo de análise. 

De modo geral, a literatura se refere a apenas duas classi

ficações básicas; equipamentos de morte sÚbita e gradual. 

a) Eauipamentos de Morte SÚbita: onde se enquadram as lâmpa 
__.._ -
das elétricas, válvulas eletrÔnicas, etc, cuja caracte -

rística é a manutenção de uma performance constante de 

funcionamento até um ponto em que esta cesse repentina -

mente. Estesequipamentos tendem a não sofrer obsolescên~ 

cia de forma gradual, e sim aos saltos pela sua supera 

ção completa através de novas descobertas cientÍficas. 

Este foi o caso da válvula eletrõnica, por exemplo, sup~ 

rada repentinamente pelo transistor. 

b) EquiPamentos de Morte Gradual: nesta classificação se 

enruadra a maioria dos equipamentos. São os que sofrem 

de·c.erioração fÍsica e obsolescencia gradual. É sobre es-
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tes que se baseia a maioria dos modelos desenvolvidos. 

Os modelos tendem a incluir e excluir variáveis de forma a 

atender a ca~os especÍficos de reposição. Exemplos disto, são hi 
, 

poteses quanto a: 

- exixtência ou não de valor residual; 

aumentos ou não nos custos de operação no decorrer do tem

po; 

- capacidade de produção constante ou não, etc. 

A nosso ver, estas hipÓteses são adotadas pardais motivos 

básicos; um puramente didático e outro com base prática. 

O primeiro, devido à necessidade de impor determinadas res

triçÕes para que a formulação de um modelo seja pratícável ~a 

vez que incluir todos os aspectos e generalizá-los para todos 

os casos é i~possível. 

Este é um argumento meramente didático, permitindo que se 

mostre um aspecto especÍfico de determinada categoria de equipa

mentos, sem <r.J.e outras variáveis interfiram no estudo do modelo. 

O segundo motivo te::n origem na existência real de várias 

formas de comportamento do equipamento e da realidade em que ele 

está inserido, exigindo modelos especificrunente direcionados pa

ra cada ca.so. Exemplos destes dados práticos, que os modelos t.e

rão que levar em consideração, são: 

há equipamentos cuja vida acaba repentinamente, enquanto 

outros se deterioram aos poucos; 

há equipamentos com valor residu~l positivo, nulo ou nega 

tivo; 

- etc. 
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Não deixaremos de reconhecer a necessidade de fazer suposi

çÕes e impor restriçÕes ao comportamento da realidade para fins 

de explicação de partes desta, mas nossa preocupação fundamental 

neste trabalho está em ampliar o segundo motivo. Tentaremos elas 

sificar os modelos segundo as determinantes "naturais'' que dire-

-cionam a sua concepçao. 

Visando estas causas, vamos expor a classificação dos equi

pamentos a partir de dados apresentados por Taylor(Bg) e Peter -

son & Haydon(90)• Por enquanto não faremos referência às formas 

de determinação da vida econÔmica, o que será abordado mais adi

éLllt e. 

Os autores acima referem-se a esta classificação do segui~ 

te modo: 

"Our object in this chapter, therefore, is 
to promete better prediction of the life of 
equipment. As an aid to this, we suggest cr~ 
ating basic classifications of eauipments ac - -
cording to the factor that influence their 
life periods. The following five classifica
tions have been suggested solely to assist 
tne analyst in his predictions of economic 
life." (91) 

"An extremely useful approach to the determi 
nation of economic life involves classi:fying 
various t~pes of facilities according to the 
factors that affect their lives." (92) 

(89) TAYLOR, George. Managerial and engineering economy: econo 
mie decision-making. New York, Van Nostrand Reinhold, 
1964. p~ 163-217. 

(90) PETERSON, D.E. & HAYDON, R.B. A guantitative framework for 
financiai management. Homewood, Il1inois. Richard Irwin, 
1969. p. 366-403. 

(91) TAYLOR, George. Op. cit. p. 165. 

(92) PETERSON, D.E. & HAYDON, R.B. Op. cit. p. 374. 
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3.1. A CLASSIFICAÇÃO DB TAYLOR 

A classificação a seguir foi inicialmente apresentada por 

Taylor em 1964 e posteriormente reproduzida por Peterson & Hay

don em 1969. Seg~~do eles, são cinco os tipos básicos de equipa

mentos: 

a) Obsolescência Nula- Deterioração SÚbita 

b) 
... . 

SÚbita Deterioração Nula Obsolescenc1a -
c) Obsoles cência Nula- Deterioração Gradual 

d) Obsolescência ~, . vUb1ta - Deterioração Gradual 

e) Obsolescência Gradual - Deterioração Gradual 

a) Obsolescência Nula - Deterioração SÚbita (One-Horse Shay): 

Esta classificação compreende os equipamentos que não sofrem 

obsolescência e cuja vida fÍsica acaba repentinamente. Sua efici 

ência é constante no decorrer da sua vida até que repentin~ente 

deixa de fQ~cionar por completo. A deterioração existe de forma 

latente e se manifesta apenas u~a vez, definitiv~~ente, sem que 

durante a vida do equipamento tenham ocorrido custos de m&~uten~ 

-çao. 

Como exemplos desta classificação temos: 

-lâmpadas elétricas e fluorescentes; 

- algumas ferramentas de corte; 

postes telefÔnicos de madeira; 

- etc. 

No caso dos postes telefÔnicos de madeira, se durante a exis 

tência destes surgir a possibilidade economicamente vantajosa de 
... 

substitui-los por cabos subterraneos, por exemplo, este deixaria 

de ser um equipamento do tipo em questão. 
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b) Obsolescência SÚbita - Deterioracão Nula (Military ~4ir

craft) 

O ponto fundamental deste tipo é uma obsolescência sÚbita, 

fazendo com que os equipamentos nesta categoria se tornem repen~ 

tinamente obsoletos em termos econÔmicos para a função que foram 

destinados, não sofrendo deterioração fÍsica. 

O fator preponderante para a determinação da vida econÔmica 

é a obsolescência que subitamente se verifica em intervalos que 
,. (. -. , 

fazem com que a deterioraçao fl.Sl.ca ou nao existe ou e irrelevan 

te. 

, . 
Equipamentos desta natureza se encontram em areas nas qua1.s 

se verificam altos investimentos em pesquisas tecnolÓgicas, como 

a eletrônica, processos de trabalho em metais, processos quÍmi -

cos, etc. 

Cabe a.quÍ um retorno à definição de vida econômica (ver item 

2.2.1.), onde vimos que um equipamento pode ter uma seqUência de~ 

tas vidas na medida em que for sendo deslocado para funções inf~ 

riores. 

Isto se enquadra perfeitamente no caso do tipo Obsolescên -

cia SÚbita - Deterioração Nula, pois um equipamento em perfeitas 

condiçÕes fÍsicas pode ser deslocado para outra fQ~ção pelo re -

pentino suTgimento de um desafiante mais evoluído tecnologicame~ 

te. 

Como exemplo, podemos citar a seguinte ilustraçao na área 

dos mini-computadores: 



86 

Um pai, formado na faculdade, importa uma calculadora que 

faz as quatro operaçoes básicas e algumas outras de forma incri

velmente rápida e precisa. Só o pai sabe operar com ela, o fi

lho está proibido de tocá-la. De repente o pai compra uma máqui

na que,além de custar menos que a anterior, guarda dados na me

mÓria., perm.i te ser programada e faz uma série de operaçoes adiei 

onais. Agora o filho já pode levar a- máquina antiga para fazer 

as contas d.o colégio e mostrar aos amigos. 

Pouco tempo depois, o pai importa outra máquina, desta vez 

programável. por fita magnética, vastíssimo número de memórias e 

tem até um "plotter" acoplado. Agora o filho já faz uso da má 

quina de programaçao manual e o primeiro mini-computador da fa-

mÍlia está na caixa de brinquedos do caçula que de vez em quando 

a usa·para brincar de robÔ com os amiguinhos. 

c) Obsolescência Nula - Deterioração Gradual (Like-for-Like) 

Alguns equipamentos tendem a não sofrer obsolescência 

sofrem deterioração fÍsica que implica em aumento de custos 

mas 
I 

ate 

atingir o ponto Ótimo de reposição. Esta reposição sempre será 

por equipamento idêntico ao atual, uma vez que não ocorre a obso . . . ,.., , -- , 
lescenc1a, ou seJa, nao ha evoluçao tecnologica no setor. 

Um exemplo desta classificação são os trilhos de uma ferro

via, os quais se desgastam, sofrem manutenção e quando atingem o 

limite de troca são substituÍdos por trilhos idênticos. 

d) Obsolescência SÚbita - Deterioração Gradual (Military 

Aircraft with Deterioration Gradient) 

Um equipamento desta classificação caracteriza-se por uma 

deterioração fÍsica anual mas numa taxa não suficiente para atin 
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gir o término da vida econÔmica antes que uma obsolescência re -

pentina determine este término. t uma combinação entre os tipos 

Obsolescência SÚbita - Deterioração Nula e Obsolescência Nula -

Deterioração Gradual. 

t, portanto, Qm caso de obsolescência com deterioração fÍsi 

ca mas com predominância da obsolescência, a qual passa a ser a 

determinante fQDdamental do limite da vida econÔmica. 

... 
Colocado de outra forma, trata-se de um tipo com obsolesce~ 

cia e deterioração onde a obsolescência não se dá de forma gra

dual nem a intervalos muito curtos, e sim de forma discreta, em 

intervalos maiores, permitindo que ocorra deterioração fÍsica 

nestes intervalos. 

Pode ocorrer, no entanto, que não haja evolução tecnolÓgica 

significativa num espaço menor do que o necessário para atingir 

o limite da vida econ~mica através da deterioração fÍsica. Nes

te caso, o fator predominante seria a deterioração e não a obso

lescência. Uma subdivisão para efeito de suposição, quanto a do-
A - I 

min~~cia desta classificaçao, sera feita mais adiante. 

A condição de predominância do fator obsolescência tem sido 

o caso de grande nlli~ero de equipamentos industriais que, através 

de "saltos" tecnolÓgicos, têm se tornado obsoletos em suas fun

çÕes. Com o surgimento da programação nlli~érica aplicada a freza

doras, por exemplo, mui tas destas máquinas convencionais tiveram 

que abandonar a produção contínua de grandes séries para ocupar 

~a posição de apoio (séries menores, ferramentaria, etc.) onde 

ainda eram economicamente viáveis. 

Os tornos wecânicos tiveram várias destas evoluções sucessi 

vas, partindo da placa m~~ual para o sistema hidráulico ou pneu-
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mático, aQ~entos de velocidade e outros recursos, chegando hoje 

a máquinas de operações combinadas e de controle inteirrunente au 

temático. 

e) Obsolescência Gradual - Deterioração Gradual (Deteriora

xion and Obsolescence) 

Esta classificação se caracteriza por uma evolução gradual 

tanto da deterioração fÍsica como d~ obsolescência. A cada ano 

que passa, na medida que o equipamento vai sofrendo desgaste, 

também vão surgindo pequenos aperfeiçoamentos nos novos modelos 

que vão sendo lançados. 

Gm exemplo característico desta classificação são os veícu

los em geral, os eletrodomésticos, móveis, etc. Estes se caract~ 

rizam por constantes evoluçÕes e desgaste fÍsico sem a interfe 

rência de mudanças bruscas neste processo, podendo ser o fator 

decisivo para a vida econÔmica tanto a deterioração fÍsica como 

a obsolescência, vai depender do grau em que ambos crescem n.o 

tempo. Sabe-se, de antemão (item 2.4.1.), que no atual estado de 
, A 

desenvolvi~ento tecnologico a preponderancia tende a ser da obso 

lescênciav tanto f~~cional como econÔmica. 

- . Nesta class ificaçao, o autor tomou por base a existencia e-

fetiva dos vários tipos de equipamentos. Outro poderia partir de 

uma classificação puramente teÓrica sem a verificação da real e

xistência de equipamentos cujocomportamento se enquadre em algu

ma classificação. 

Baseamos nossa afirmativa em dois aspectos: 

lQ) A terminologia adot2.da pelo autor. 
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Nomes como "One-Horse Shay" e "Military Aircraft" só podem 

ter surgido a partir do corillecimento da existência de um equipa

mento com tais caracterfsticas de comnortamento em termos de ob

solescência e deterioração fÍsica. 

2º) O número restrito de classificações apresentadas (ape -

nas 5). 

Veremos mais adiante, partindo do geral para o particular, 

que usando os mesmos conceitos básicos de Taylor, chegaremos a 

um número bem maior de classificações. Isto confirma novamente 

que o autor não partiu de uma classificação teÓrica e sim da ve

rificaç~o prática. 

Concluimos que Taylor, ao fazer a classificação em questão, 

fez uso do método indutivo. Com os mesmos dados, por ele utiliza 

dos, tentaremos chegar a um resultado mais amplo pelo método de

dutivo. 
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3. 2. COMPLEMZNTAÇÃO DA CLASS~IFICAÇÃO DE TA noR 

(93) Os nomes dados por Taylor , a cada uma das suas classifi 

cações, pouco nos dizem a respeito das características que as 

sustentam, mas ao verificarmos a conceituação de cada uma, perc~ 

be:nos nitidamente alguns elementos fu_r1damentais. De um lado, o 

autor utilizou os fatores deterioraçio fÍsica e obsolesc;ncia. 

De outro, percebemos uma subdivisão destes fatores na forma re

pentina (sÚbita) e gradual, bem como a suposição da não ocorrên

cia, tanto de um como de outro. 

O autor está implicitamente considerando que, tanto a dete

rioração fÍsica como a obsolescência, podem ocorrer de forma le~ 

ta e progressiva co~o de forma constante com interrupção momen -

tânea, ou ainda, não se verificarem. 

Partindo destes aspectos, vamos proceder a uma modificação do 

que foi visto no item 2.2.2. (Determinantes da Vida EconÔmica), 

resultando nos seguintes elementos básicos que determinam a vida 

econômica de um equipamento. 

a) 
,.. 

Obsolescencia 

a.l. :}radual 

a.2. SÚbita 

a.3. Nula 

b) Deterioração F' . 1S1Ca 

b.1.. Gradual 

b. 2. SÚbita 

b.3. Nula 

(93) TAYL011, George A. Op. cit. p. 163-217. 
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Temos, portanto, seis formas básicas de comportamento que 

são possíveis de ocorrerem durante a existência de um equipamen-

to. 

Segundo suposição impl:{cita na classificação de Taylor, nun 

ca estas formas irão aparecer isoladamente eo um equipamento 

(por isto a inclusão da possibilidade de inexistência de ambos). 

Eles ocorrerão em combinaçÕes de dois a dois, sempre incluindo 

um aspecto da obsolescência e um da deterioração fisica. Fazendm 

estas combinações, teremos um total de nove tipos de equipamen -

tos, os quais analisaremos um a um, com exclusão dos que foram 

citados por Taylor( 94 ) e Peterson & 3aydon (9S), analisados ~Ylte-
riormente. 

Quadro 7. CombinaçÕes das causas que determinam a vida econÔmica 
de um equipamento 

================================================================ 
Tipo de 
Equipamento 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

... . Obsolescenc1.a 

Gradual 

Gradual 

Gradual 

SÚbita 

SÚbita 

SÚbita 

Nula 

Nula 

Nula 

Deterioração 
nt . 
.t<l.Sl.Ca 

Gradual 

SÚbita 

Nula 

Gradual 

SÚbita 

Nula 

Gradual 

SÚbita 

Nula 

Já 
Analisado 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

================================================================ 

(94) TAYLOR, George A. Op. Cit. p. 163-217. 

(95) PETERSON, D.E. & HAYDON, R.B. Op. Cit. p. 366-403. 
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a) Obsolescência Gradual - Deterioração SÚbita 

Não nos interessa enquadrar nesta classificação, os fatores 

de deterioração sÚbita casuais, t.al como a~identes e catástrofes, 

uma vez que estes não fazem parte do que poderia ser chamado de 

comportamento normal para esta classe de equipamentos. 

Há poucos exemplos práticos desta categoria. Os acumulado 
( ' ~ res de energia para ve1culos, por exemplo, tendem a um termino re 
... 

pentino e sua obsolescencia tem se verificado gradualmente ao 

longo dos anos. Os primeiros veiculas importados pelo Brasil não 

tinham acUt~ulador. PosteriorL:Iente, com a introdução dos acumula

dores chumbo-ácido, estes eram caixas pretas pesadÍssimas e fa -

cilmente quebráveis por impacto. Atualmente, os acumuladores 
. , 
Ja 

são bastante ~.eves, sem maiores problemas quanto ao impacto e 

sem o perigo da vazão de ácidos, provocando a corrosão do veicu-

lo. 

b) Obsolescência Gradual - Deterioração Nula 

Nesta classificação, um equipame:::-ltO tende a ter vicia fÍsica 

infinita, mas através de pequenas e constantes evoluçÕes tecnolÓ 

gicas no setor, ele atinge sua vida econÔmica em algum ponto no 

tempo. 

Como se trata de um caso em que a deterioração f{sica é nu-
... . 

dificilmente enco~traremos um exemplar no ramo mecan1co. Tal 

vez haja algum na área da engenharia civil, onde por exe.!!!_ 

plo, estruturas de alumÍnio, as quais não sofrem ação da deteri~ 

lã.ção, são superadas economicamente por materiais de menor custo 

e mais adequados em termos de desenho, peso ou tamanho. 
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c) Obsolescência SÚbita - Deterioração SÚbita 

Um equipamento com a tendência q~;ser vÍtima de um término 
·1~f~~~·;;.r:.·,~;. . .. , 

sÚbito da sua vida fÍsica e que tende a superaçao tecnologica r~ 

pentina, tem sua existência entregue à fatalidade. Sabe-se que, 

certamente cedo ou tarde, ele será repentinamente superado ou so 

frerá uma pane que o tornará inÚtil para a fu..."lção que lhe foi i

nicialmente designada. 

Todos os componentes eletr;nicos do tipo "caixa preta" ten

dem a se enquadrar nesta classificação, pois são rapidamente su

nerados e uma falha significa sua substituição. t o caso de um 

circuito impresso, por exemplo. 

d) Sem Obsolescência - Sem Deterioração 

um equipamento que não sofre obsolescência nem deterioração 

fÍsica, certamente terá vida econÔmica infinita. Sendo seu acon

tecimento prático possível ou não,num mundo dinâmico em que as 

mutações tendem a ser cada vez mais freqUentes, ao menos teorica 
,.., , , 

mente, sua c::onsideraçao e valida. 

Por outro lado, em termos de matemática financeira, um núm~ 

ro de perÍodos a partir de 100, com taxas relativamente elevadas, 

tende a ser equivalente a um perÍodo perpétuo. Podemos verificar 

isto pelo fator de valor presente, considerando uma taxa de 5% 
por perÍodo para n = 100. 

1 
• 

• • p = S X 0, 0076 p == s 
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Na medida em que a taxa ejou o nÚmero de perÍodos crescer, 
A , • ~ 

a tendencia sera Qma aproxlmaçao cada vez maior de zero, confor-

me pode ser visto pela Figura 8. Nesta figura, plotamos o compo~ 

tamento de algun1as curvas do fator de valor presente com o obje

tivo de provar a tendência de aproximação a zero dos fatores, p~ 

ra perÍodos superiores a 100 anos, com taxas relativamente eleva 

das. 

Dificilmente teremos um equipamento que possa ser enquadra

do nestas características, principalmente no campo mecânico. Na 

construção civil, por exemplo, um estaqueamento ou uma ponte, 

tJndem a não se tornar obsoletos nem sofrer deterioração para pe 

ríodos inferiores a 100 anos. Sendo assim, este poderia ser um 

exemplo do tipo Obsolescência Nula - Deterioração Nula. 
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Figura 8. Variação do Fator de Valor Presente em função da taxa "i" 

e do n~mero de perÍodos "n" 
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4. DETERM:NAÇÃO DA VIDA ECONÔ:tiCA SEGUNDO OS TIPOS DE EQUIPAMEN

TOS 

4.1. FORllAS DE DETERl~INAÇÃO DA VIDA ECON~MICA 

Urna vez feita a classificação dos equipamentos em seus nove 

tipos, segundo as causas que determinam sua vida econÔmica, cabe 

fazer uma análise de cada classificação frente aos métodos de de 

terminação desta vida econÔmica. 

ApÓs a identificação de cada um destes métodos, nos será 

possível proceder a uma nova classificação segundo estes, umavez 

que mais de um tipo de equipamento poderá, possivelmente, ser a

nalisado por um ~~ico método. Como os modelos são formulados a 

partir destes métodos e nossa preocupação é encontrar as determ.i. 

nantes fundamentais dos modelos, temos que remLir estas determi

nantes em grupos homogêneos, uma vez que tendem a se ajustarem a 

um. mesmo modelo. 

Os métodos a serem descritos ao longo do texto não objeti

vam invalidar outras formas de determinação da vida econÔmica. 

Trata-se de Q~a coletânea e sugestões de métodos que, a nosso ver, 

são mais adequados para cada tipo de análise. 
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Resumida~ente, estes métodos são: 

a) Método Convencional: comparaçao entre o custo operacio -

nal do defensor para o prÓximo ano e o CAUE mÍnimo do me 

lhor desafiante. 

b) Método MAPI: comparaçao entre o mÍnimo adverso do defen

sor e o mÍnimo adverso do desafiante. 

c) Método Estatístico: determinação do perÍodo de vida mais 

provável através de métodos estatístico~ nos casos de de 

terioração sÚbita. 

d) Método da Previsão TecnolÓgica: determinação probabilÍs

tica da época do aparecimento sÚbito de Uill modelo tecno

logic~ente bem mais evoluÍdo. 

e) método do Compasso de Espera: é o simples aguardo do mo

mento do surgimento de uma evolução tecnolÓgica signifi

cativa no setor ao qual o equipamento pertence. 

Zstes métodos serão abordados progressivamente, na ~edida 

em que cada tipo de equipamento puder utilizá-lo. 

a) Obsolescência Gradual - Deterioracão Gradual 

Esta categoria de equipamentos tem merecido o maior número 

de estudos, conforme indicam as publicações de livros e artigos a 

respeito de reposição. O modelo MAPI (Machinery and Allied Pro

ducts Institute) de Terbor~por exemplo, é o mais amplo e di~ 

gado destes estudos, cuja evolução resultou numa série de quatro 



volumes publicados sucessivamente em 1949( 96 ), 1950( 9?), 1958(98 ) 

e 1966( 99 >. Os dois primeiros volumes são inteiramente dedica 

dos à reposição de equipamentos do tipo acima. Nas duas publica

ções posteriores, o objetivo foi de extender a aplicação da meto 

dologia do MAPI a outras áreas de análise de investimentos, numa 

tentativa de formular uma metodologia geral para todos os casos. 

Por se tratar de equipamentos que, além do desgaste fÍsico, 

sofrem os efeitos de uma constante evolução tecnolÓgica no betor, 

estes dois aspectos terão que ser levados em consideração para 

fins de determinação da vida econÔmica. Além de os custos ope

racionais crescerem em relação ao estado novo,no decorrer do tem 

po, seus desafiantes estão evoluindo, produzindo cada vez mais 

a custos menores com qualidade superior. 

-Para este tipo de equipamento, sao basicamente duas as for-

mas de determinação da vida econÔmica: a Convencional e o MAPI. 

A forma convencional de cálculo da vida econômica baseia-se 
-normalmente na comparaçao entre o Custo Anual Uniforme Equiva -

lente (CAUE) do defensor e desafiante, em cuja quantificação 
. , 
Ja 

estão inclusas as diferenças operacionais devidas à obsolescên -

c ia. 

O cálculo do CAUE do defensor, no entanto, torna-se desne -

cessário para fins de análise, bast~ndo para isto que saibamos 

(96) TERBORGH, George. Pynamic eguipment policy. New York, Me -
Graw-Hill, 1949. 

(97) MACHINERY AND ALLIED PRODUCTS INSTITUTE. MAPI rep1acement 
manual, Washington, 1950. 

(98) TERBORGH, George. Business investment policy. Machinery and 
Allied Products Institute. Washington, D.C. 1958. 

(99) .. • Business investment management. Jlachiner.r 
and Allied Products Institute. Washington, D.C. 1966. 
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seu custo operacional para o prÓximo perÍodo. VamoE justificar 

esta simplificação. 

Ao compararmos duas alternativas de investimento em equipa

mentos, a partir do seu ponto inicial, estamos decidindo entre 

investir no equipamento A ou E (não se trata de reposição portan 

t.o). Neste caso, as curvas do CAUE, para os dois investimentos, 

adquirem forma de "U", uma vez calculado para vários perÍodos de 

vida, conforme mostra a Figura 9. 

Figura 9. Comportamento do CAUE para duas alternativas de 

investimento 

CAUE 

n 

O decréscimo inicial das curvas deve-se à diluição do inves 

timento inicial no tempo. A partir do ponto de mÍnim~ no entanto, 

o crescimento dos custos operacionais passa a compensar esta di 

luição, fazendo com que a curva novamente entre em ascenção. 

Logo, o Q~ico fator que faz com que a curva decresça em al

gum perÍodo é a queda da influência do investimento inicial. 

Este é o ponto chave, pois,no caso de uma reposição, onde o 

defensor já está em f~~cionamento, o valor histÓrico do seu cus

t~ inicial não é levado em consideração (conforme justificamos 

no capÍtulo 2). Por causa da inexistência desta influência, o 

CAIT'"B do defensor tende apenas a crescer no tempo. Assim, o me

nor CAUE é o do prÓximo ano. 
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A análise de reposição, para este caso, resume-se em compa

rar o CAUE minimo do desafiante com o custo operacional do defensor 

para o p·rÓximo ano. Se o CAUE minimo do desafiante for superior 

a este custo, a reposição não é recomendada. Como os custos do 

defensor crescem ano a ano, talvez para daqui a dois perÍodos es 
. ..., . , . 

ta repos1çao seJa necessar1a. 

- , Trata-se de comparaçoes para ~~os sucessivos ate que um de-

safiante consiga derrubar seu defensor, por apresentar, para o 

prÓximo perÍodo, um CAUE inferior ao custo operacional deste Úl

timo. 

A nosso ver, não é muito recomendável a sistemática sugeri-

da por alguns autores, os quais - no momento da propoem que, se, 
- -comparaçao, o defensor na o for derrub8.do no primeiro ano, se f a-

- segundo, terceiro mais t ça a comparaçao para o ou per1odos com ba 

se nas performances previstas. Acreditamos que a comparaçao tem 
t que ser feita apenas para.um per1.odo, entre os dados do dafensor 

, . 
para o prox1mo ano e o CAUE do melhor desafiante do momento. Ca-

so o defensor não seja deslocado, nova análise deverá ser 
, . 

feita somente no prox1mo ano, com nova projeção dos dados pa 

ra mais um periodo (mais realista portanto) e já com possíveis 

novos desafiantes i disposiçio. 

-Desta forma, um esquema de revisao anual poderia ser execu-

tado com vistas a manter as informaçÕes atualizadas, objetivando 

a otimização dos perÍodos de vida econÔmica. 

Um aspecto implÍcito neste tipo de análise é de que o desa

fiante, uma vez colocado no lugar do ex-defensor, seja mantido 

em operação até atingir o ponto em que a análise inicial mostrou 

ser o de CAUE mÍnimo, pois foi com base neste mÍnimo que se deu 

a reposição. 
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o método MAPI de Terborgh (1 00), fundamenta-se neste ponto 

do método e:onvencional. Se observarmos deta1hadamente a sistemá

t.ica de análise acima, perceberemos que ela está supondo que o 

desafiante, uma vez tendo deslocado o defensor, não mais sofre 

os efeitos da obsolescência. A reposição deu-se porque o CAUE 

mÍnimo do desafiante, para uma existência de "n" anos, foi menor 

que o custo operacional do defensor para o prÓximo ano. Não foi 

levado em consideração que este desafiante já terá no seu encal

ço novos desafiantes, já a partir do prÓximo ano e, em seguida, 

poderá aparecer um que o desloque economicamente em "n - x" a

nos e não permita que ele permaneça até atingir os "n" anos ini

ci;_Umente previstos. 

- , O que Terborgh analisa para efeito de comparaçao nao e o 

CAUE mínimo de um desafiante atual, mas o CAUE de uma infinita 

série de sucessivos desafiantes futuros, para que a otimização 

se verifique como um todo. e não apenas para um determinado pon

to no tempo. 

Para efeito desta análise, Terborgh levou em consideração, 

além da soma dos fatores obsolescência e deterioraçao fÍsica, o 

crescimento no tempo desta soma. 

A soma da obsolescência com a deterioração Terborgh denomi

nou "Inferioridade Operacional", conforme cita textualmente: 

~'Whatever the combination of there factors , 
gap opens up, with use and the passage time, 
between the operating performance of a mach! 
ne in service and the best performance obta! 
nable from its current challenger. This gap 

{100) TERBORGH, George. Dynamic equipment polic~. Op. cit. 
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is what we mean by operating inferiority. 
IT IS THE AJilOUNT BY WHICR THE MACHINE IS IN
FERIOR, OPERATION~~LY, TO ITS CHALLENGER." 
(101) 

A evolução desta inferioridade operacional no tempo ele con 
. . (102) 

vencionou chamar "Grad1ente de Infer1oridade" , ou seja, o 

v.alor do gradiente com que a inferioridade operacional cresce a-

no a ano. 

Se, por exemplo, os custos operacionais do atual desafiante, 

no primeiro ano, forem de ~S 35.000,00 e crescerem de~~ 300,00 

ao ano, este será o fator deterioração f!sica. Se, por outro la-
, 

do, os desafiantes evolu~rem ano a ano, de forma que o custo op~ 

racional para o primeiro ano de cada um destes sucessivos desafi 

antes descresça em~$ 200,00, teremos o fator obsolescência. Se 
, 

o custo operacional do atual desafiante e de~$ 35.000,00 no 12 

ano, o desafiante do prÓximo ano terá seu primeiro perÍodo de 

custo operacional reduzido a ~S 34.800,00 e o segundo desafiante 

para~~ 34.600,00 e assim sucessivamente. 

Outrossim, os custos operacionais de cada um destes desafi

antes futuros também irão crescer a uma taxa anual de ~S 300,00, 

tal como o desafiante atual. 

Como o atual desafiante sofre uma deterioração incrementai 

anual de~~ 300,00 bem como uma obsolescência incrementai de 

~$ 200,00, o gradiente de inferioridade deste equipamento e dos 

seus sucessores será: 200 + )00 =Cr$ 500,00. 

Em termos gráficos, esta evolução pode ser representada con 

forme mostra a Figura 10. 

{101) TERBORGH, George. Pynamic equipment policl• Op. cit. p. 62. 

(102) Ibid. P. 76. 



Figura 10. Um modelo da influência do gradiente de inferioridade 
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Esta figura nos mostra as posiçÕes relativas entre os suce! 

sivos desafiantes. onde,de um ano para outro,temos uma diferença 
, 

de~~ 500,00, em 2 anos de ~~ 1000,00, etc. Desta forma, estara 

sendo considerado o crescimento da obsolescência de cada um dos 

futuros desafiantes, cujo aspecto nao está incluso nos métodos 

convencionais de análise. 

Para a decisão de reposição,pelo método desenvolvido por 

Terborgh, o principio assemelha-se à comparação entre o CAUE mi

nimo,entre a série infinita de desafiantes futuros (ao invés de 

um só desafiante),e o custo operacional do defensor para o prÓx! 

mo ano. 

Pela sistemática de cálculo,no entanto, Terborgh não chega 

efetivamente a um CAUE,tal como o entendemos, e sim a um valor a 

nual uniforme de diferenç~, conforme veremos~ 

Para esta comparação, Terborgh criou a figura do MÍnimo Ad

verso do Defensor e do Desafiante que, em termos de diferenças, 

assemelha-se ao CAUE convencional, ou seja: 

a) MÍnimo Adverso do Defensor: 

~ a inferioridade operacional do defensor para o prÓximo a

no em relação ao atual desafiante (incluindo valor residual). 

Não é o custo operacional em sí. 

b) MÍnimo Adverso do Desafiante: 

~ o valor anual uniforme equivalente m!nimo da soma da inf~ 

rioridade operacional do desafiante com o seu custo de recuper~ 

ção do investimento inicial. 
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Por tentativa (ou derivaç~o) encontra-se o ponto m!himo da 

soma do gradiente de inferioridade e o investimento inicial, am-
, 

bos distribu!dos de forma uniforme equivalente, pelo numero de 

per!odos considerados na tentativ~, a uma taxa mÍnima de atrati

Tidade estipulada. 

A comparação entre os mÍnimos adversos de Terborgh, para a 

decisão de repor ou não, se processa de forma equivalente à com

paração do CAUE com o custo operacional do prÓximo perÍodo no mé 

todo convencional, usando outros valores. 

O método de Terborgh pressupõe que o perÍodo de vida Ótima, 

para o qual se verificou o m!nimo adverso do desafiante, será i 

gual para toda a serie infinita de sucessivos desa!iantes no fu

turo. Isto é uma consequência de duas suposiçÕes impostas aos da 

dos que levam à determin~ção do mÍnimo adverso, quais são: 

a) A suposição de que o gradiente de inferioridade é cons -

tante para toda a série. 

h) A suposição de que o custo inicial dos futuros desafian

tes não se altera no tempo. 

Estes dois pressupostos implicam num perÍodo de vida econô

mica igual para todos os futuros desafiantes, bem como, num míni 

mo adverso do desafiante também igual para todos eles. Uma vez 

admitido que o gradiente de inferioridade e o custo inicial são 

constantes, é possível chegar a res~ados únicos, tanto por te~ 

tativa como por derivação, cujas fÓrmulas foram deduzidas por Ter 

borgh. 

, 
Modelo semelhante ao de Terborgh, so que em termos de Valor 

Presente LÍquido utilizando funçÕes continuas, é desenvolvido 
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. (103) 
por Bowman & Fet~Gr • 

Inicialmente, Terborgh elaborou seu método utilizando ape -

nas um gradiente linear. Posteriormente, na publicação de 1958, 

incluiu crescimento exponencial a taxas crescentes e decrescen -

t 
(104) es • 

b.) Obsolescência Gradual - Deterioração SÚbita 

Este tipo de equipamento possibilita a aplicação de três 

métodos: Ot Convencional, o MAPI e o Estat!stico. 

Para o estudo da reposição, duas hipÓteses terão que ser coa 

sideradas ~ 

a) A expectativa de ocorrência da deterioração sÚbita 
, 

esta 

além do limite da vida econÔmica determinada pela obso -

lescência; 

b) A deterioração sÚbita se dá antes do limite de vida eco

nÔmica causado pela obsolescência. 

No caso "a", uma vez que o ponto de término da vida econômi 

ca é determinado por uma rápida obsolescência, o fato de existir 

a possibilidade de uma pane sÚbita não interfere na análise. 

Desta forma, a solução será idêntica ao tipo Obsolescência 

Gradual - Deterioração Gradual. Apesar de não haver deterioração 

gradual, há um gradiente de obsolescência. O custo operacional 

(103) BOWMAN, Edward H. & FETTER, Robert B. ft~alysis for produc
tion management. Homewood, Illinois. Richard Irwin, 1957. 
p. 313-335. 

(104) TERBORGH, George. Business investment po_licy. Op. cit. 
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dos equipamentos não cresce no tempo, mas, a cada ano, os novos 

Jesafiantes vão apresentando um custo operacional menor, conforme 

mostra a Figura 11, onde o desafiante atual tem custo operacio -

na1 de ~$ 35.000,00 e o gradiente de inferioridade (apenas obso

lescência) de~$ 200,00. 

A vida econômica pode ser determinada pelo método convencia 

nal e pelo MAPI, tal como no tipo de equipamento visto anterior

mente. A única diferença é que há uma diminuição do gradiente de 

inferioridade em função da inexistência da deterioração gradual, 

e a análise poderá ser feita pelos dois métodos. 

Nb caso "b", onde o fator determinante é a deterioração sú

bita, o método de cálculo da vida econômica se processa de forma 

bastante diferente daquilo que foi vistoaté agora. 

Para um equipamento individual é possível conhecer o compoL 

tamento estatístico da sua deterioração súbita. Através de obser 

vaçoes históricas temos uma média de duração e seus desvios pa -

drÕes, o que nos permite determinar a sua vida esperada e a pro

vável margem de erro. Uma vez sabendo a margem de erro e os cus

tos resultantes de uma pane sÚbita, bem como os ganhos perdidos 

por uma reposição antecipada, podemos determinar um ponto Ótimo 

de reposição em termos probabilísticos, semelhante ao cálculo do 
, 

estoque de segurança na teoria de estoques. Chamaremos este met~ 

do de "Estat!stico". 

Para este tipo de equipamentos, muitas vezes é preferível 

um estudo não restrito a uma única unidade, e sim para grupos de 
, . ...., . 

equipamentos. Um destes casos e a repos1çao de lampadas de ilumi 
-· 

nação pÚblica, por exemplo. A substituição em grupos, em !unção 

da sua vida econÔmica esperada, pode ser mais vantajosa do que 

reposiçÕes individuais em função da vida econÔmica ou mesmo com .. . a ocorrenc1a da morte do equipamento. 
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(105) Com respeito a este aspecto, Gavett. desenvolve modelos 

especÍficos para os casos de reposição individual e em grupos, 

bem como reposiçÕes parciais. 

c) Obsolescência Gradual - Deter~oração Nula 

o desgaste t!sico, uma vez nao existente, nada tem a ver com 

a delimitaçao da vida econômica. Havendo evoluçao tecnolÓgica no 
, I 

setor, havera um ponto no tempo em que um equipamento em ativid,! 

de será superado em termos econômicos. 

Este comportamento pode ser visto em termos gráficos de a

cordo com a Figura 11. Está havendo um desempenho constante q~ 

to aos custos operacionais devidos à deterioraçao fÍsica, mas os 

noves desafiantes irao apresentar nÍveis cada vez menores destes 

custos operacionais. Logo, teremos um gradiente de inferioridade 
' .. . devido apenas a obsolescenc1a. 

O cálculo da vida econômica recai sobre os métodos conven -

cional e M.API. 

d) Obsolescência SÚbita - Deterioração Gradual 

Também neste caso, como ocorreu no tipo Obsolescência Gradu 

al - Deterioraçao SÚbita, podemos proceder à subdivisão em duas 

categorias. 

a) A obsolescência sÚbita se dá em intervalos maiores do 

que a vida econÔmica delimitada pela deterioração gradu

al; 

(105) GAVETT, J. William. Production and operations management. 
New York, Harcourt, 1968. p. 331. 
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b.) A obsolescência sÚbita ocorre antes que o término da vi

da econômica seja atingido pela deterioração gradual. 

Na primeira categoria, a solução será dada pelo método con

vencional ou pelo MAPL O gradiente de inferioridade será compo~ 

to apenas pelo fator deterioração fÍsica, conforme podemos ver 

pela Figura 12, novamente considerando um custo operacional ini

cial de~~ 35.000,00 que cresce a~$ 300,00 por ano. 

Neste caso, no entanto, a solução c·onvencional tende a ser 

mais apropriada, pois não existe o fator obsolescência um dos 

aspectos fundamentais do método MAP'I. Não havendo obsolescência, 

a reposição se dará pelo deslocamento de um defensor, dando lu -

gar a sucessivos modelos idênticos (antes de um salto tecnolÓgi-

co), e a solução Ótima se~á determinada simplesmente pelo CAUE 

mÍnimo do desafiante comparado ao custo operacional do defensor 

para o prÓximo ano. ~ perfeitamente válido supor que o equipame~ 

to irá permanecer em atividade até o limite Ótimo da sua vida 

(onde o CAUE é m!nimo), pois só a partir de então ele será supe

rado por um novo desafiante, já que este não será tecnologicame~ 

te mais evolu!do. 

Já para o segundo caso (caso "b"), à primeira vista estamos 

novamente diante de uma questão probabilÍstica quanto à determi

naçao da vida econÔmica. Há porém, duas diferenças fundamentais: 

de um lado, não há maiores perdas por deixarmos o equipamento em 

atividade apÓs sua superação funcional como é o caso de uma det~ 

rioração sÚbita; de outro, não nos é possível antecipar uma repo 

sição tal como na deterioração sÚbita, uma vez que o desafiante 

torna-se disponível somente depois do seu lançamento. 

A soluçao neste caso será aguardar o surgimento de um desa

fiante mais evoluÍdo, verificar sua superioridade econômica e 
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proceder a reposição. Chamaremos isto de método de compasso de 

espera. 

Em termos de polÍtica global para a empresa, normalmente 

não será benéfica uma simples "espera" de uma evolução tecnolÓg_!_ 

ca e sua previsão antecipada será de grande utilidade. Embora 

prever a evolução da ciência seja bem mais difÍcil do que a mor

te fÍsica de um equipamento, técnicas sofisticadas têm sido de

senvolvidas visando antecipar o conhecimento destes fatos, como 
(106.) pode ser visto em Bright & Schoeman , Butler & Kavesh & 

( 1 07 ) , , . -~ " . Platt e outros. Este e o metodo de prev1sao tecnolog1ca. 

. " Um aspecto adicional que cabe observar e que, no caso espe-

cÍfico do tipo Obsolescência SÚbita - Deterioração Gradual, só 

eventualmente temos um caso de obsolescência sÚbita. QUando esta 

não está prevista, a sistemática de análise permanece baseada na 

deterioração fÍsica somente. Isto o faz ser diferente do tipo Ob 

solescência Gradual - Deterioração SÚbita, pois a deterioração 

sÚbita fatalmente irá acontecer, enquanto a obsolescência súbita 

nem sempre ocorre durante a existência de um equipamento. 

e) Obsolescência Súbita - Deterioração SÚbita 

A determinação da obsolescencia sÚbita está ligada ao pro -

blema de previsão tecnolÓgica, cujas dificuldades já mencionamos. 

Apesar de sabermos quando esta obsolescência irá ocorrer, nada p~ 

derá ser feito em termos de antecipação da reposição, mas sua 
- , t postergaçao e poss1vel. 

(105) BRIGHT, James R. & SCHOEMAN, Milton G.F. Ed.: A ~de to 
practical technological forecasting. Englewood Cliffs, 
New Jersey, Prentice-Hall, 1973. 

(106) BUTLER, William F. & KAVESH, Robert A. & PLATT, Robert B. 
Ed.: Lethods and techniques of business forecasting. En 
glewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1974. 
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O inverso acontece com a deterioração sÚbita, onde a subst~ 

tuição não pode ser postergada, apenas antecipada. 

Uma forma racional de determinação da vida econÔmica é pre

ver o momento da reposição, pelo tempo esperado da deterioração 

sÚbita, por métodos probabilÍsticos, e proceder à repoa ição an

tes deste perÍodo, caso ocorra uma obsolescência sÚbita. 

Os métodos estatístico, compasso de espera e previsão tecn~ 

lÓgica podem ser utilizados neste tipo de equipamento. 

f) Obsolescência SÚbita Deterioração Nula 

Como não há deterioração, a vida fÍsica dos equipamentos, 

desta classifieação,tende a ser infinita e sua vida econômica se 

rá determinada unicamente pela sÚbita superação em termos funcio 

nais e/ou econÔmicos. 

Novamente a questão gira em torno da previsao tecnolÓgica 

para a determinação do perÍodo de vida econÔmica ou do simples ~ 

guardo pelo surgimento de um modelo ou processo tecnologicamente 

mais evoluÍdo, quando então a reposição poderá ser recomendada. 

g) Obsolescência Nula - Deterioração Gradua.l 

Uma reposição deste tipo é apenas a recolocação do equipa -

mento por outro idêntico em estado novo, ou pelo menos, mais eco 
... . noml.co. 

A mensuração do limite da vida econÔmica se dá pelos fato -

res indicativos da deterioraç-ão fÍsica, que vão evoluindo na me

dida em que o equipamento está sendo usado. Trata-se da diferen

ça entre os custos operacionais correntes e os mesmos custos de 

quando este equipamento era novo, dado um certo nível de produ --çao. 
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Nestes custos podemos enquadrar os gastos com manutenção e 

seguros, diminuição da velocidade de trabalho, queda da precisão, 

aumento nas necessidades de mão-de-obra, etc. 

Outrossim, o valor residual e, no caso de equipamento a ser 
, -adquirido,o custo inicial, tambem tarao que ser considerados. P~ 

ra o caso de equipamento existente, como vimos, o investimento i 

nicial e demais gastos incorridos não mais poderão ser considera 

dos. 

A partir destes dados, a vida econômica poderá ser calcula

da através da det3rminação do perÍodo de vida que resulta no me-

nor Custo Anual Uniforme Equivalente (CAUE). Este cálculo pode 

ser feito por tentativas discretas, para cada um dos perÍodos, 

ou através da derivação de uma função mais ampla, incluindo to

dos os fatores. Neste Último caso, todos os dados terão que ser 

definidos em termos algébricos, como por exemplo: a função de 

crescimento da manutenção, função de valor residual, etc. 

O ponto mÍnimo encontrado será o momento no qual o equipa 

mento deverá ser substituÍdo. 

Esta é a solução pelo método convencional que se adapta pe~ 

feitamente a este caso, pelo fato de não existir obsolescêncía. 

A solução pelo Método MAPI também seria possível, embora 

dispensável, sendo que o gradiente de inferioridade estaria sen

do formado apenas pela deterioração fÍsica, tal como mostra a Fi 

gura 12. 

h) Obsolescência Nula - Deterioração SÚbita 

Quando não há obsolescência mas existe um término sÚbito da 

vida fÍsica, a análise sugere tipicamente uma solução através de 
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dados probabilÍsticos. Estabelece-se um ponto Ótimo de reposição, 

podendo coincidir ou não com a vida fÍsica, tal como foi visto 

no caso "b" do tipo Obsolescência Gradual - Deterioração SÚbita. 

1) Obsolescência Nula - Deterioração Nula 

Para um equipamento classificado sob este tÍtulo, nenhum 

cálculo se faz necessário para a determinação da vida econÔmica, 

uma. vez que sabemos que ela é infinita. 

Logo, jamais haverá substituição por razões puramente econô 

:.1ioas. Isto, no entanto, não o exclui dos estudos de "reposição" 

de equipamentos, pois mesmo que nao haja a necessidade de análi

se, para uma efetiva reposição, ela faz parte do estudo mais am

plo da teoria de ~aposição. 
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4.2. ORDENAÇlO DAS CLASSIFICAÇÕES SEGUNDO OS ~TODOS DE DETERMI 

NAÇÃO DÀ VIDA ECONÔMICA 

A partir da classificação dos equipamentos, segundo as cau-
... 

sas que determinam sua vida economica e as principais formas de 

determinação desta, podemos proceder a uma ordenação geral que 

nos permitirá visualisar estes dois aspectos de forma resumida 

e conjunta. 

Elaboramos dois quadros demonstrativos, onde o primeiro 
, 
e 

um resumo do item 4.1., ou seja, a partir de uma ordenação dos 

tipos de equipamentos relacionamos as formas de cálculo da vida 

econÔmicaG O segundo quadro parte do procedimento inverso, onde 

a partir da relação dos métodos de solução são enquadrados os 

tipos de equipamentos. 

Quanto a esta ordenação, cabem duas ressalvas fundamentais. 

Uma delas refere-se ao uso da forma "convencional" nos métodos 
, 

de calculo, apesar de termos especificado que ela incorre num 

erro básico ao supor estagnação tecnolÓgicada futura sequência 

de desafiantes. Sua inclusão, no entanto, deve-se à ampla div~ 

gação na literatura como método de determinação da vida econõmi 

ca. Além disso, nenhum dos demais métodos pode ser comprovadame~ 

te julgado como inteiramente correto. 

Outra ressalva refere-se à inclusão do MAPI como método de 

solução dos tipos Obsolescência Nula - Deterioraçao Gradual e 

Obsolescencia SÚbita - Deterioração Gradual (caso "a"), uma vez 

que este --método parte do pressuposto da existência de obsoles -

cência gradual e, nos casos acima, ela não se verifica. Vimos, 

no entanto, que nada impede sua aplicação pelo fato de não exi~ 

tir obsolescência. Há apenas uma redução do valor do gradiente 
, . 

de inferioridade, uma vez que ele sera composto soment.e..pela de 
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- , terioraçao f1sica. 

Verificando os quadros a seguir, nota-se que, pelo fato de 

não termos levado em consideração algumas das restriçÕes cita 

das anteriormente, verifica-se uma coincidência quanto aos ti 

pos de equipamentos que podem ter sua vida econômica determinada 

pelos métodos Convencional e MAPI. Isto também acontece nos mé

t.odos de Previsão TecnolÓgica e Compasso de Espera, uma vez que, 

neste Último, a questao está em optar por um ou outro método. 



Quadro e. Tipos de equipamentos e respectivos métodos de determinação da vida econômica 

Ordem T I p o s D E E Q u I p A M E N T o 
M~TODOS DE DETERMINAÇ7{o s DA VIDA ECONr1MICA 

01 Obsolescência Gradual - Gradual - Convencional - Deterioraçao MAPI -
Obsolescência - Convencional 

Obsolescência Gradual a - como ~ator decisivo MAPI .. -02 -
Deterioração # • b Deterioração fÍsica como fator decisivo Esta t.!s ti co Sub~ ta - -

03 Obsolascência Gradual Deterioração Nula - Convencional - MAPI -
~"'<'". 

Deterioração fÍsica fator decisivo - Convencional 
Obsolescência 

, . a - como MAPI Sub~ ta -04 -
Deterioração Gradual - TecnolÓgica b Obsolescência fator decisivo - Previsao - como - Compasso de Espera 

- Estatístico 
05 Obsolescência 

, 
Deterioração SÚbita - Compasso de Espera Subi ta - Previsão TecnolÓgica -

06 Obsolescência 
, . 

Deterioração Nula - Previsão TecnolÓgica Sub~ ta - Compasso de Espera -
Obsolescência Nula Deterioração Gradual - Convencional 07 - MAPI -

08 Obsolescência Nula - Deterioração SÚbita - Estatístico 

Obsolescância Deterioração Nula cálculo 
, 

09 Nula - - Desnecessario 

" 



Quadro 9. Métodos de determinação da vida econômica e tipos de equipamentos correspondentes 

O ruem 

01 

02 

03 

04 

05 

M{TODOS DE DETERMINAÇÃO 
DA VIDA ECONOMICA 

CONVENCIONAL 

MAPI 

ESTATÍSTICO 

PREVIS~O TECNOLÓGICA 

COMPASSO DE ESPERA 

T I P O S D E E Q U I P A M E N T O S 

- Obsolescância Gradual - Deterioraçao Gradual 
- Obsolescência Gradual - Deterioração SÚbita ( a - obsolescência 

como fator decisivo) 
- Obsolescência Gradual - Deterioração Nula 
- Obsolescência SÚbita - Deterioração Gradual ( a - deterioração 

fÍsica como fator decisivo) 
- Obsolescência Nula - Deterioração Gradual 

- Obsolescência Gradual - Deterioração Gradual 
- Obsolescência Gradual - Deterioração SÚbita (a - obsolescência 

como fator decisivo) ~ 
- Obsolescência Gradual - Deterior~ão Nula 
- Obsolescência SÚbita - Deterioraçao Gradual (a - deterioração 

fÍsica como fator decisivo) 
- Obsolescência Nula - Deterioração Gradual 

- Obsolescência Gradual - Deterioração SÚbita (b - deterioração 
fÍsica como fator decisivo) 

- Obsolescância SÚbita - Deterioração SÚbita 
- Obsolescência Nula .. - Deterioraç~o SÚbita. 

- Obsolescência SÚbita - Deterioração Gradual (b - obsolescência 
como fator decisivo) 

~ Obsolescência SÚbita - Deterioração SÚbita 
- Obsolescência SÚbita - Deterioração Nula 

- Obsolescência SÚbita - Deterioração Gradual (b - obsolescência 
como fator decisivo) 

- Obsolescência SÚbita - Deterioração SÚbita 
~ Obsolescância SÚbita - Deterioração Nula 



5. CONCLUSÃO 

A engenharia econômica, na sua concepção original, entendida 

como avaliação econômica de projetos técnicos de engenharia, 

tem hoje a sua Rção dirigida para qualquer atividade econômica, 

devido à universalidade dos seus princÍpios. A reposição de e

quipamentos, entendida como retirar um bem de capital tangÍvel 

e depreciável e colocar outro no lugar, devido às suas caracte

rísticas peculiares de análise econÔmica, pode ser considerada 

uma área especÍfica dentro da engenharia econômica. 

Para a avaliação econÔmica, os principais métodos aplicados 

nesta área são o Custo Anual Uniforme Equivalente (CAUE), o Va

lor Presente LÍquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Cada um tem suas vantagens e desvantagens, cuja aplicação mais 

apropriada depende das circunstâncias de cada análise. 

No CAUE e VPL temos o problema das alternativas com vidas 

diferentes. A TIR nos traz problemas na comparação de alternati 

vas com investimentos iniciais diferentes além da questão das 

mÚltiplas taxas. Para análise de reposição, no entanto, o méto

do mais difundido na literatura é o CAUE (ou versões do mesmo), 

uma vez que, nestes estudos, normalmente os custos são os dados 

mais relevantes. 

Com o objetivo de identificar um método de determinação da 

vida econÔmica para cata tipo de equipamento, descrevemos uma 



121 

série de métodos complementares. Concluimos que qualquer análi

se de reposição pode ser efetuada por uma das seguintes formas: 

- Método CQllvenciona.l 

- Método MA.PI 

- Método Estatístico 

Método - TecnolÓgica da Previsao 

- Método do Compasso de Espera 

Um ponto importante nos estudos de reposição é a definição 

dos tipos de vida de um equipamento. Encontramos um total de 8 

delas: 

- Vida de Propriedade 

- Vida 6til 

- Vida Contábil 

Vida FÍsica 

Vida de Serviço 

Vida de Serviço Primária 

Vida EconÔmica 

- Vida de Estudo 

Para o procedimento de uma análise de reposição, o tipo de 

vida mais relevante é a econômica. A análise visa o perÍodo de 

vida Ótimo de um equipamento em termos econÔmicos, cujos fatores 

deter.minantes são a obsolescência e a deterioração fÍsica, nas 

suas mais diversas formas. 

A mensuração econômica destes dois fatores baseia-se numa 

série de itens, cujo comportamento ao longo do tempo nos dá uma 

imagem da deterioração fÍsica do equipamento, em relação ao seu 

estado novo, e da obsolescência, em relação aos mais recentes 

desafiantes disponíveis. Entre estes itens estão os custos de 

manutenção, produtividade, qualidade, consumo de energia e mão

-de-obra, etc. 
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Em termos teóricos, tanto a obsolescência como a deterior~ 

ção fÍsica podem surgir sob t1ês formas distintas: gradual, sú

bita ou n~üa. Combinando estas formas, duas a duas, temos nove 

classific&ÇÕes básicas distintas de equipamentos, cada qual com 

seus critérios mais apropriados para a determinação da vida ec~ 
... 

nomica. 

~ praticamente impossível elaborar um modelo universal pa

ra análise de reposição com validação para todos os casos. Es

tes estudos tem sido dirigidos com o objetivo de cada modelo a

tingir uma ou algumas destas classificações básicas, como pro -

vam os fatores levados em consideraçao nestes modelos. 

Nossa tarefa objetivou a identificação das várias fontes 

determinantes destes modelos, possibilitando assim, uma divisão 

dos mesmos em função do grupo de características a partir das 

quais eles foram elaborados e para os quais tende a se restrin

gir sua aplicação. 

O projeto inicial deste trabalho previa o desenvolvimento 

matemático de cada um dos métodos de análise de reposição descr~ 

tos. Com o aparecimento de várias restrições, fomos forçados a 

excluir este aspecto, que serve como sugestão para quem 

dar continuidade a este estudo. 

queira 
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ANEXO 1 

CHECK LIST PARA A ANÁLISE DAS CONDIÇÚES OP!RACIONAIS DE UM EQUI

PAMENTO PARA O PRÓXIMO ANO (lcr8) 

1. ECONOMIAS DE MÃO-DE-OBRA 

a. A velocidade de operaçao e o consumo da máquina podem v~ 

riar; 

b. A localização doa controles e indicadores podem variar 

os tempos de operação; 

c. Automatizações podem possibilitar mÚltiplas operações; 

d. Podem existir diferenças nos tempos de colocação da má -

quina em funcionamento; 

e. O tempo de manuseio pode ser reduzido por dispositivos a~ 

tomáticÓs de carga e descarga; por dispositivos hidraul! 

coa ou magnéticos de fixação; por dispositivos de inspe

çã~o embutidos na máquina; etc; 

f. Po1dem haver diferenças nos requisitos de mão-de-obra au

xi.liar pa::c·a operaçao e inspeção; fornecimento de esto 

ques; carregamento; movimentação e limpeza; 

g. As necessidades de mao-de-obra para as máquinGS das ope

raçÕes anteriores e posteriores podem variar. 

--------------------
( 108) CARSON, Gordon B. Production handb.2o_!, 2 e. New York, Ro

nald Press, 1967. P. 19-20 Seção 22. 
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QUP..ndo a (;.;Conomia de miCi-de-obra õ.iJi.."wta. é Cól".kputad.a, corou -

mente ~~a série de itens terao que ser acrescidos ao valor/nora, 

mul tiplica.:n:·.o· se a. hora por um fator de correção. 

2. CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE SUPERVISÃO 

Uma redução nos custos de ffião-de-obra direta pode reduzir 

os tempos de supervisão. As economias de custos indiretos terão 

que s(r computadas item por item. 

3. CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

a. Os custos de manutenção de um defensor tendem a ser mai~ 

res qu.e os de um dasafiante. Caso houver reformas ou re

construção, estes gastos entram como investimentos de ca 

pital e não como manutenção; 

b. As máquinas podem diferir quanto às necessidades para a 

manutenção preventiva, tal como: tempo para lubrifica 

çào; pE.ra troca de Óleo hidráulico, etc ••• ; 

c. ~· duas máquinas podem estar sujei tas aos mesmos riscos 

de perdas de tempo e interrupções da produção. 

4. CUSTOS DE SUPRIMENTOS 

a. A máquina poderá requerer ferramentas de corte diieren -

tes: serras de disco versus fitas; aço rápido versus car 

bono, etc; 

b. F'oderá requerer suportes, fixaçên3S e conexões diferentes; 

c. Os tempos de reposição das ferramentas,em função da ve12 

cidade, rigidez e métodos de uEo,poderâo variar; 

d. Poderão demande..r qualidades e quantidades diferentes de 

lubrificantes e refrigerantes. 



.25 

5. :MICEL.AlfEOUS DE ITE!\"S DE CtJS'rO 

e .• Dif'--';.;entes necessidades r!e eletricidade,. combustiveis e 

ar comprimido; 

t. Espaço fÍsico; 

c. Impostos; 

d. Segu.roE. 

6. FATORES DE QUALIDADE 

, . 
A melhoria da qualidade do produto com a nova maqu1na pode 

ser vista em dois aspectos: 

a. Redução de custos. Com a eliminação de operaçoes secund~ 

rias ou melhoria. das condições para. as prÓximas opera.çõe~ ?> 

redução do desperdÍcio; diminuição ou el~inação da ins-

-peçao; 

b. Melhoria na venda do produto pela sua melhor qualidade. 

Receitas adicionais resultantes devem ser creditadas 
, . 

nova maqu1na.. 

7. FATORES DE CAPACIDADE 

Maior capacidade operacional. gera maior produção e vendas, 

cuja receita adicional tem que ser considerada. 

' a 
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ANEXO 2 

ITENS QUE AFET.êJ~ OS ESTUDOS DE F..EPOSIÇÃQ (lOS) 

1. PA~A A AQUISIÇÃO 

a. Custo inicial incluindo custos de despacho; 

b. Custo de instalação, incluindo mão-de-obra, materiais, 

custos fixos, testes e introdução do novo sistema de pr~ 

du.ção; 

e. Valor residual futuro; 

d. CuBto futuro de retirada do equipamento; 

e. Fe:rramenta.s ou equipamentos que terão que ser adquiridos 

ouL alugados em conexão com a instalação no ato da retir~ 

da~ ou relocalização; 

f. Ctwto e valor residual de equipamentos auxiliares que P2 

derão vir a serem instalados. 

2. PARA A CPERAÇlO 

a. Fão-de-obra direta (qualitativa e quantitativa); 

b. Mão-de-obra indireta (qualitativa e quantitativa); 

c. Cu.stos de energia, incluindo custos adicionais para os 

p.icos e ~ :;r!odos de carga baixa; 

------.... ,_ 
( 109) SCR7:AN, Harry T. nReplacement o f !Ia.chi~ 3ry and Equipment ", 

In: J'AYNJlRD, Ho B. Ed.., JI·.d..L.:~!!:i~;!; ·-~Drfi.fle.~_r_:_?:._gfl'~~~~~_2k:.. 
New Yor:·:t rcGrc: ·,1-Rill. 1 1956. p.. 81-82 Stç:so 7. 
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c:.. Tmpoatoa; 

e. Seguros;_ 

f. Jrea fisica horizo:Jta2 e vertical be-m como árc as auxili.! 
,. . 

res necessar~as; 

g. Os o de equipamentos auxilia.rf~S (talhas por exc,mrlo); 

h. Ct~to de refugos e desperdÍcios d~ ~aterialf incluindo 

inspeções extras não cobertas pElos cu.stos in.d.iretos; 

i. C11Bto das ferramentas de corte e; similares; 

j. Custo de r:~scos, fogo e acident~s não cobertos polo sa~ 

ro; 

k. Custos adicionais de ar c ·Jmprimidc, calor e vapor; 

1. P1erdas por paradas E- ajustagens; 

m. Custo de licenças e permissões; 

n. Combustíveis, sua combustão e possíveis desperdÍcios; 

o .. Custos por possÍ'\reis subcontratações er:Jv:ernas; 

p. Valores e promoções de vendas. 

3. PARA A MANUTENÇlO 

a. Custo da mão-de-obra de reparos e manute:.:t.çã.o preventiva 

(quantitativa e qualitativa); 

b. Custos de lubrificação; 

c. Custos de pintura; 

d. Custos de limpeza; 

e. Custos de peças de repcsição e estoque destas peç~9; 

f. Perdas de tempo por inspeção e reparos; 

g. Custo de ferramentas e dispositivos usados para a manu -

tenção. 
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ANEXO 3 

CHECK LIST DE AUXILIO P:A....lU. AJ:~PLIAR A PROCLTRA DE RESPOSTAS PARA. __. ..... ,_ ... -- _...__..~""'---..-.....:::-;::o_,..,_.....,.,._, __ .,.._.,.,~~-- ., ..,; 

PR I C! s L '"" tt~ c (110) OBLEtU.u DE OE O. ·F>Cr~N IA 

~ncões ou Serviços 

-Remover material •••••••••••••• 

Exemnlos Tinicos 

tornear, moer, esmerilhar, 
gravar, cortar e erosionar. 

For:nar e moldar material • • • • • • - cala.ndrar, dobrar, repuxar, 
forjar. 

-Cortar material ••••••••••••••• estampar, furar, guilhoti
nar, serrar, cortar a fogo. 

-Adicionar material •••••••••••• -galvanizar, banhar, anodi 
zar, tingir. 

-Montar •••••...•••.•••.••••••.• fixar, insertar, encaixar. 

Unir.......................... parafusar, soldar. 

Misturar •••••••••••••••••••••• -misturar, agitar. 

-Separar H...................... destilar, decantar, centri
fugar, fracionar. 

- Acabar f'inamente • • • • • • • • • • • • • • retificar, polir, abrasar. 

Remover materiais estranhos • • • 

- Aplicar revestimen<~os . . . ~ . . . . . 
ApJ.icar calor • • • • • • • • e o • • • • • • • 

Remover calor do material (ab -
sorvendo ou dissipando) ••e•••• 

lavar, escovar, tamborilhar, 
jatear, d~capar. 

pincelar, aplicar spray, b~ 
nhar. 

secar, cozer, sinterizar, 
recozer, temperar, curar. 

apagar (fogo), refrigerar, 
congelar, intercam.biar calor. 

(110) BOY :·E, Carrol W. "How to Aufit Obsolescence"~ In: l\1URDICK, 
.' ,:obert & DJ?-:MING, Donald De !~,e _rn~ ··~~~S"'~~~t ~J ~"<?~:O~ ~e-1 ex 
J:? .. ~.~Jt~~:-, F3W Y< ···k, r Grat-:-F·:; 1, 1968 .. p. ;184-185. 
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Re~ovar c&lor do processo ou da 
atmosfera. • • e • e • • • • 6 • • • • • e o • • • • 

Mudança à.e estado (lÍquido-aÓli 
do, vapor-l!q~ido, etc) ••••••• 

Inspeciot. a.r dimensão ou quanti-

dade ···~······················ 
Inspecionar aparência • e • • • • • • • 

In.specion~r estrutura, fu:n.ção 
ou operaçao ••••••••••••••••••• 

Posicionamento de peças, materi 
ais ou componentes •••••••••••• 

Remover partes ou materiais na 
operaçao •••••••••••.••••••.••• 

Estocagem durante o processo •• 

- Estocagem de acabados ou maté -
rias-primas ••••••••••••••••••• 

Mover ou transportar gases •••• 

-Mover ou transportar fluidos •• 

Mover ou transportar sÓlidos a 
çan.cl ..•••• "' •••••.•••..•••••• 

Mover ou transportar unidades 
discretas •••••••••••••e••••••• 

Mover ou tranr J.;ortar unidades 
mÚl.tipl~ •••. e Oo. tl> ............. . 

\~"enttlar, sopra.r, condicio
Lar o s;.rw in'Gercambia.r ca -
lor. 

Pw1dir, contensar, precipi
tar, comprimir. 

- contar, pese.r, medir. 

olhar, comparar cores, ins
pecionar foto-ele"L·rica.me:nte. 

Raic.;:;-X, testes, ensaios r a 
nálises quÍmicas, mensura 
ção das propriedades fisi 
cas. 

comparar um padraor nivelar. 

jatear, deslocar por gravi
dade, transferir, deslocar 
por correia transportadora. 

c:xregar, por em prateleira, 
pellets ou containers. 

empilhar, por em prateleiras 
enfileirar, encaixotar. 

soprar, bombar, transportar 
a vácuo, transporte interm! 
tente por tanques ou tubos. 

- bombar, gravitar, transpor
tar intermitentemente por 
tubos, tanques, t·.mbores ou 
bolsas. 

soprar, transportar por vi
bração, carregar, t:;.:na.spor
te intermitente por aual 
quer recipiente. 

' -carregar, empurrar a ~~o, 

transporte intermitente com 
qualquer recipiente, carre-

.. -gar a mao. 

carregar, transpo1te inter
;.J.i tente com qu[ lquer reciP! 
ente. 



Puncões ou serviccs 
~----~------

Acondj.cj.ona.r uni tarü:mente 
conta.ine:r·a .... ., ................ . 

- Acondicionar em porta-contE.iners 

Acondicionar em containers r:es-
tre ........... ~ ............... . 

Acondicionar em navios ........ . 

Proteção contra perda do proce~ 
so ••••• u •••••••••••••••••••••• 

Controlar a atmosfera da fábri-
c.a G •••••••••••••••••• " •••••••• 

Controlar barulho ••••••••••••• 

Controlar iluminação •••••••••• 

Comunicar (informações permaneB 
tes) ......................... . 

Comunicar (informações transit~ 
rias) ........................ . 

Processar dados ••••••••••••••• 

Espaço fÍsico de trabalho • • • • • 

-Vantagens para o pessoal •••••• 

Equipamento e condições para m~ 
nutençã.o e reparos ••••..••••••• 

Meios auxiliares de produção 
(ar, água, gas, etc.) .•••• ~···· 

Meios de eletricidade . . . . . . . . . 

- Pr:J·t~eção dos bens e prédios ••• 

GnGarraf2r, enlatar, encai
x:otar, por e:n ta;.;lbores, em
pacotar. 

encaixotar, por em tambores, 
empacotar. 

acondicionar em caixas, t~ 
bores ou outras formas de 
~montagem". 

pelletiza.r, amarrar, brace
ar, encaixotar. 

neutra-lizar por esgotos, tr_! 
t + . ar, ex ... erm1nar. 

aquecer, resfriar, umedecer, 
desumedecer, remover fuma -
ça, odores ou pós. 

absorver, eliminar, isolar. 

recursos de iluminação, co~ 
trastar, cortar reflexos. 

escrever, datiloglãÍar, im
primir, reproduzir, gravar. 

falar, telefonar, televisi~ 
nar, radio-comunicar. 

analisar, arquivar, calcu 
lar 11 computar. 

~~sentas, plataformas, ban
cadas. 

armários individuais, toal.~ 
tas, estacionamentos, ali -
L:.antação, recreação. 

oficinas e equipamentos, 
ferramentas, instrumentos. 

compressores, bombasr ins 
trmnentos, caldeiras r 

s~ stemas de distribuição, 
C f ntros é... e controle, ir;: cc;r_B; 
mentes. 

P la1.-mes, sistemas contra in 
cendiosf guardas. 
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