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ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE 

PROJETOS EM TECNOLOGIA

Antigamente, os proprietários ou a alta direção das organizações adquiriam tecnologias

por diversos motivos. Uns por demanda comprometida ou acordos já acertados para a

realização de um serviço que precisava da tecnologia; outros como possibilidade de

entrar em um novo mercado ou mesmo por "uma compra tecnológica só por impulso".

Ainda que este último seja um assunto difícil de acreditar, é um fato que existiu e que

ainda existe. Muitos desses empreendimentos de última hora até que funcionavam, já

que, na realidade, esses donos ou líderes que arriscaram o investimento, acertaram e

lucraram com a realização de bons negócios.

Mas, também é sabido de muitas empresas que não se deram bem com esse tipo de

decisão, uma vez que muitas delas passaram grandes dificuldades ou simplesmente já

não existem mais.

Dada a carência estatística de acerto e erros, só se pode afirmar que o risco existe e que

é muito alto, principalmente quando o investimento exige grandes valores e há o

comprometimento com instituições bancárias e com patrimônio da organização ou

pessoal, que ficam como fiadores do investimento.
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PROJETOS EM TECNOLOGIA

A Análise de Viabilidade Econômica

está baseada em números, que

procuram questionar não só o valor do

bem de capital ou da estrutura

tecnológica no que se quer investir,

como também todo o impacto que tal

investimento vai fazer na organização

como um todo, vertical (ou de forma

interna), horizontal ou externamente no

mercado.
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Os estudos de viabilidade econômica realizadas pela AEPROTEC são, na realidade,

"projetos" de implantação que consideram - de forma vertical -, os valores envolvidos

no investimento, suas necessidades de estrutura interna, de conhecimentos dos

usuários, dos tempos de implantação e funcionamento, o Break Even point e o pay

back relacionado a ele; e de forma horizontal, a situação atual do mercado em que vai

se inserir a organização com essa nova tecnologia, se as necessidades do consumo

estão em harmonia com essa nova demanda e as ações proativas de impacto ambiental

na organização.



O estudo de viabilidade econômica em tecnologia

realizada pela AEPROTEC, é uma poderosa ferramenta

que auxilia o investidor na tomada de decisões, sendo

que o custo deste estudo é marginal, comparado com

qualquer investimento que pode dar certo ou não.



Investir em tecnologia é assunto sério. 

Tenha a AEPROTEC junto com você, 

procurando as melhores informações para 

sua decisão em investimentos! 

Entre em contato via o nosso site: 

www.aeprotec1.com

ou correio: contato@aeprotec1.com


