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1) Uma empresa utiliza tecidos e mão de obra na produção de camisas em
uma fábrica que foi adquirida por $10 milhões. Quais de seus insumos
de produção são medidos como fluxos e quais são medidos em termos
de estoque? De que forma sua resposta seria modificada caso a
empresa tivesse alugado uma fábrica em vez de tê-la adquirido? Sua
produção seria medida em termos de fluxos ou de estoque? Como
seriam medidos seus lucros?

Exercícios da Lista 1

Definições

 Fluxo: magnitude econômica medida por unidade de tempo.

 Estoque: magnitude econômica medida em um ponto do tempo.

A mudança em uma variável estoque é uma variável fluxo



 Poupança e Patrimônio
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A riqueza  (W)  em  um  determina  do período  é  dada  pela riqueza no período anterior mais a poupança.

Fluxo de poupança como variação do estoque de  riqueza.

 Déficits e Dívida Pública
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Logo, a alteração no estoque da dívida é um fluxo, o déficit.

 Investimento e Estoque de Capital
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Logo, a alteração no estoque de capital é um fluxo, o investimento.



Os insumos medidos em unidades por período de tempo são fluxos: quanto é
utilizado durante uma hora, dia, semana, mês ou ano?

Os insumos medidos em unidades em pontos no tempo são estoques:
quanto está disponível durante o período total de produção?

 Logo, os tecidos e a mão de obra são medidos como fluxos, enquanto o
capital incorporado na fábrica é medido como um estoque.

Observe, porém, que o estoque de capital gera fluxos de serviços ao longo do
tempo, e que a depreciação do estoque de capital é um fluxo.
 Se a empresa alugasse a fábrica, haveria um fluxo de pagamentos para o

proprietário da fábrica; o estoque de capital, porém, não se modificaria.

 Como vimos, a taxa de juros é uma proxi para o custo de “carregamento” do
capital.

O processo produtivo gera fluxos de produto. Em cada período, a empresa
vende camisas e paga pelos fatores de produção; seus lucros são, portanto,
um fluxo de caixa residual.



4) Qual é o critério de Valor Presente Líquido (VPL) para decisões de
investimento? De que forma podemos calcular o VPL de um projeto de
investimento? Se todos os fluxos de caixa do empreendimento forem
garantidos, qual taxa de desconto deveria ser utilizada para calcular o VPL?

 Critério do VPL para decisões de investimento é: o investimento deve ser
realizado se o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados do
investimento for maior do que o custo do investimento”
 Calculando: 1) determina-se o valor presente descontado de todos os fluxos

de caixa futuros e 2) subtrai-se o valor descontado de todos os custos,
presentes e futuros.

A taxa de desconto usada nesses cálculos deveria refletir o custo de
oportunidade do capital para a empresa, correspondente ao retorno mais
alto que poderia ser obtido em um investimento alternativo com risco
semelhante. Logo, se os fluxos de caixa forem certos, deve-se usar a taxa de
juros sem risco.



7) Qual o significado de “retorno de mercado” no Modelo de Precificação de
Ativos (Capital Asset Pricing Model - CAPM)? Qual a razão de o retorno de
mercado ser maior do que a taxa de juro sem risco? No CAPM o que mede
o “beta” de um ativo? Por que ativos com betas elevados possuem
retornos esperados mais altos do que os ativos com betas mais baixos?



 No Modelo de Precificação de Ativos (CAPM), o retorno de mercado é a taxa de
retorno da carteira composta pela totalidade dos ativos no mercado, refletindo
o risco não diversificável.

 Tendo em vista que a carteira composta pela totalidade dos ativos no mercado
não possui risco diversificável, o retorno de mercado reflete o prêmio de risco
associado à posse de uma unidade de risco não diversificável.
 A taxa de retorno de mercado é maior do que a taxa sem risco, pois

investidores avessos a riscos devem ser compensados com taxas de retorno
mais elevadas pela posse de um ativo arriscado.

 O beta de um ativo reflete a sensibilidade (covariância) do retorno de um ativo
em relação ao retorno da carteira de ativos do mercado. Ativos com beta
elevado devem apresentar maior retorno esperado relativamente a ativos com
beta baixo, pois apresentam maior risco não diversificável.
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11)Durante muito tempo a indústria de fraldas descartáveis nos EUA foi
dominada por duas indústrias: Procter & Gamble, com participação de 50%
nas vendas e Kimberly-Clark, com quase 40% das vendas. Certamente, essas
empresas possuem uma vantagem de custo (escala de produção) que
funciona como barreira à entrada. Agora, vamos examinar a decisão de
investimento de capital de um potencial participante, você.

 Para aproveitar as economias de escala na produção, publicidade e
distribuição, você precisaria construir três plantas a um custo de $60 milhões
cada, com o custo espalhado ao longo de três anos; no primeiro ano (2020) a
firma não realiza qualquer produção, passando a produzir a partir de 2021.

As três indústrias juntas produzirão um total de 2,5 bilhões de fraldas por
ano, vendidas por de 16 centavos cada, gerando receitas de cerca de $400
milhões por ano. Note que em 2021 apenas uma das três fábricas estará
ativa e em 2022, duas!



Os custos de produção variáveis serão de cerca de $290 milhões por ano,
para uma receita líquida de $110 milhões por ano (já considerando as três
fábricas).

Usando a experiência da P&G e da Kimberly-Clark como guia, você pode
esperar gastar cerca de $60 milhões em P&D em 2020 para projetar um
processo de fabricação eficiente e outros $20 milhões em P&D durante cada
ano de produção para manter e melhorar esse processo.

Operando em plena capacidade, você pode esperar gastar mais $50 milhões
por ano para alavancar as vendas (publicidade e marketing).

As plantas durarão 15 anos e depois ficarão obsoletas. Considere que a
depreciação já esteja embutida nos valores acima.

A taxa de desconto apropriada foi estimada em 12% a.a.

 Você implementaria tal investimento? Explique o resultado encontrado.



Dados Para o Cálculo do VPL ($ milhões)
2020 2021 2022 2023 2035

Vendas 133.3 266.7 400 ... 400

Custo Variável 96.7 193.3 290 ... 290

P&D em Andamento 20 20 20 ... 20

Despesas de Venda, Prop. e Promoção 50 50 50 ... 50

Lucro Operacional -33.4 3.4 40 ... 40

Custo de Construção 60 60 60 ...

P&D Inicial 60 ...

Fluxo de Caixa Líquido -120 -93.4 -56.6 40 ... 40



 Para aproveitar as economias de escala na produção, publicidade e
distribuição, você precisaria construir três plantas a um custo de $60 milhões
cada, com o custo espalhado ao longo de três anos; no primeiro ano (2020) a
firma não realiza qualquer produção, passando a produzir a partir de 2021.

 Custo de Construção $60 em 2020, $60 em 2021 e $60 em 2022.

As três indústrias juntas produzirão um total de 2,5 bilhões de fraldas por
ano, vendidas por de 16 centavos cada, gerando receitas de cerca de $400
milhões por ano. Note que em 2021 apenas uma das três fábricas estará
ativa e em 2022, duas!

Vendas de:

 2021 = 1/3 de $400 = $133,33

 2022 = 2/3 de $400 = $266,67

 2023 = 100% da produção e vendas = $400



Os custos de produção variáveis serão de cerca de $290 milhões por ano,
para uma receita líquida de $110 milhões por ano (já considerando as três
fábricas).

 Logo, $290 em 2023, $193,3 em 2022 e $96,7 em 2021.

 Trata-se de custo variável; depende da produção.

Usando a experiência da P&G e da Kimberly-Clark como guia, você pode
esperar gastar cerca de $60 milhões em P&D em 2020 para projetar um
processo de fabricação eficiente e outros $20 milhões em P&D durante cada
ano de produção para manter e melhorar esse processo.

 $60 em 2020 e $20 em todos os outros anos.



Operando em plena capacidade, você pode esperar gastar mais $50 milhões
por ano para alavancar as vendas (publicidade e marketing).

As plantas durarão 15 anos e depois ficarão obsoletas. Considere que a
depreciação já esteja embutida nos valores acima.

A taxa de desconto apropriada foi estimada em 12% a.a.

 Você implementaria tal investimento? Explique o resultado encontrado.

O projeto não deve ser implementado!

Interpretação?

Entrar no mercado com KC e P&G estabelecidas não deve ser fácil.

     
2 3 15

93 4 56 6 40 40
120

112 112 112
43 6

112
8

, ,
VPL .. $.

, , ,
,

,
       


