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Resumo: Este artigo apresenta uma visão da utilização de pesquisa operacional na avaliação de 
projetos e ações empresariais. Neste sentido apresenta-se o Modelo de Desconto de Fluxo de Caixa 
(DFC) e uma de suas principais técnicas o Valor  Presente Líquido (VPL). Discute-se a utilização 
destes elementos nos vários tipos de projetos que podem existir: dependentes, independentes e 
mutuamente excludentes. Trabalha-se, então, com o contexto em que os projetos são analisados sob 
restrição orçamentária para o dispêndio em investimento inicial. Neste contexto discute-se a utilização 
de programação inteira binária (0 – 1) como fonte principal de parâmetros de decisão para o processo 
decisório. Por fim apresenta-se um caso numérico onde os conceitos apresentados são exemplificados 
de maneira clara. 
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Abstract: This article shows a vision of the operational research utilization in the projects and 
management actions evaluation. It also shows the Discounted Cash Flow Model (DFC) and its 
principal tool the Net Present Value (VPL). It is discussed the utilization of these elements in the 
different kinds of projects: dependents, independents and mutually exclusives. So it is worked with 
project analysis under capital rationing to the initial investment. It is also discussed the utilization of 
the Binary Integer Programming (0 – 1) as a principal source of decision parameters to the decision 
process. Finally we show a numeric case as an example of the concepts discussed in the article. 
Key-words:  Project Selection  –  Capital Rationing  –  Binary Integer Programming (0 – 1) 
 


