
Metodologia de viabilidade técnica 
e econômica do ESCALAB



Metodologia de Pré-EVTE
Estudo qualitativo sobre o projeto considerando aspectos técnicos e econômicos 

para auxiliar em uma primeira tomada de decisão.

ITEM DESCRIÇÃO

Tecnologia Nome

Descrição da tecnologia Descrição da tecnologia e processo

Processo produtivo Fluxograma simples das etapas

Maturidade da 
tecnologia

Determinação perante à escala TRL

Complexidade 
tecnológica

Descrição das operações unitárias envolvidas com os parâmetros 
físico-químicos e de engenharia críticos

Rendimento Rendimento da reação/processo

Geração de resíduos Descrição dos possíveis resíduos gerados no processo

Sinergia de processos
Descrição de possíveis sinergias do processo ou do produto 
gerado com as atividades desenvolvidas pela contratante

Logística
Descrição dos possíveis entraves logísticos para o 

desenvolvimento entrada da tecnologia no mercado

I. Viabilidade técnica



Metodologia de Pré-EVTE
Estudo qualitativo sobre o projeto considerando aspectos técnicos e econômicos 

para auxiliar em uma primeira tomada de decisão.

ITEM DESCRIÇÃO

Mercado e segmento

Descrição do segmento de mercado que a tecnologia proposta se 
encaixa e um levantamento qualitativo do tamanho de mercado 
(descrição qualitativa dos dados de vendas, número de clientes, 

crescimento do setor, dentre outros)

Consumo potencial* Descrição da quantidade de matéria-prima é consumida para 
gerar uma quantidade de X kg do produto final

Estimativa de 
investimento

Estimativa de custos de ativos imobilizados para execução do 
projeto

Identificação de 
stakeholders

Tabela com possíveis fornecedores, clientes e concorrentes da 
tecnologia no mercado.

Valor agregado Estimativa de valor de produtos similares no mercado

Legislações
Descrição dos órgãos regulatórios pertinentes ao 

desenvolvimento da tecnologia e sua implementação

II. Viabilidade econômica

* Quando aplicável



Metodologia de EVTE
Estudo aprofundado dos aspectos técnicos e econômicos do projeto em duas etapas: 
i) uma revisão dos parâmetros estudados no Pré-EVTE;
ii) estudo dos itens descritos abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO

Pré-EVTE Revisão e alterações dos itens abordados quando pertinente

Processo produtivo
Fluxograma detalhado das etapas do processo incluindo balanço 

de massa, energia, rendimento e os parâmetros críticos de 
operação

Modelo de produção e 
capacidade produtiva

Descrição da quantidade processada/produzida por hora/dia

I. Viabilidade técnica



Metodologia de EVTE
Estudo aprofundado dos aspectos técnicos e econômicos do projeto em duas etapas: 
i) uma revisão dos parâmetros estudados no Pré-EVTE;
ii) estudo dos itens descritos abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO

Pré-EVTE Revisão e alterações dos itens abordados quando pertinente

CAPEX e OPEX
Descrição e estimativa dos valores de CAPEX e OPEX com as 

especificações compatíveis dos ativos imobilizados com o modelo 
de produção proposto

Custos fixos Descrição dos custos fixos para operação

Precificação do produto Estimação de preço do produto final

Fluxo de caixa Projeção do fluxo de caixa estimado de operação do projeto para 
períodos de 3, 5 e 10 anos

Indicadores
VPL, TIR, IL, Payback descontado, Ponto de equilíbrio, Lucro livre 

total, EBTIDA 

Possíveis cenários Cenários otimistas e pessimistas para comparação

II. Viabilidade econômica


