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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? 
 

2) Suponha que a taxa de juro seja de 10%. Se $100 forem investidos hoje, a essa 
taxa, qual seria o valor de seu investimento daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos? E 
daqui a 5 anos? Qual é o valor, hoje, de $100 pagos daqui a 1 ano, daqui a 2 
anos e daqui a 5 anos? 

 
3) Você tem a possibilidade de optar entre dois possíveis fluxos de pagamentos: 

(a) $100 pagos daqui a 1 ano e $100 pagos daqui a 2 anos; (b) $80 pagos daqui 
a 1 ano e $130 pagos daqui a 2 anos.  Quais dos dois fluxos de pagamento você 
preferiria se a taxa de juro fosse de 5%? E se a taxa de juro fosse de 15%? 

 
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? 

 
5) Qual é a diferença entre uma taxa real de desconto e uma taxa nominal de 

desconto? Quando a taxa real de desconto e a taxa nominal de desconto 
deveriam ser utilizadas em cálculos de VPL? 

 
6) De que forma o prêmio de risco é utilizado para levar em conta a incerteza nos 

cálculos de VPL? Qual é a diferença entre o risco diversificável e o risco não 
diversificável? Por que apenas o risco não diversificável deveria ser incluído no 
prêmio de 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? 

 
8) Suponha que você esteja decidindo sobre a possibilidade de investir $100 

milhões em uma usina de aço. Você conhece os fluxos de caixa esperados para 
esse projeto, mas eles apresentam riscos, pois o preço do aço poderia vir a cair 
ou a aumentar no futuro. De que forma o CAPM poderia ajudá-lo a escolher 
uma taxa de desconto apropriada para o cálculo de seu VPL? 

 
9) Uma fábrica de motores elétricos deseja realizar um investimento com as 

seguintes características: a) metade do investimento de $10 milhões é pago no 
momento inicial e a outra metade, após 1 ano e    b) espera-se que a fábrica 
tenha prejuízos durante os dois primeiros anos de funcionamento ($1 milhão 
no primeiro ano de funcionamento, após o investimento total, e $500 mil no 
ano seguinte). Se a taxa de desconto for de 4%, qual será o VPL? Esse 
investimento seria um bom negócio? 

 
10)  Ralph está tentando decidir sobre sua entrada na faculdade.  Se ele ficar 2 anos 

na faculdade ao custo de $10000 por ano, poderá obter um emprego que lhe 
pagará $50000 pelo resto de sua vida profissional. Se ele não for à escola, 
passará imediatamente a fazer parte do mercado de trabalho. Dessa forma, 
ganhará $20000 por ano durante os próximos 3 anos, $30000 por ano durante 
os 3 anos seguintes e $50000 por ano daí em diante. Se a taxa de juro for de 
10%, entrar na faculdade poderá ser um bom investimento financeiro? 

 
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. 

 

12)  Suponha que você possa adquirir um Toyota Corolla novo por $15.000 e vendê-
lo por $6.000 depois de 6 anos.  Alternativamente, você pode fazer um leasing 
do automóvel por $300 por mês por três anos e devolvê-lo ao final desses três 
anos.  Para simplificar, suponha que os pagamentos do leasing sejam feitos 
anualmente em vez de mensalmente, isto é, $3.600 por ano por cada um dos 
três anos. 
a) Se a taxa de juro, r, fosse 4%, o que seria melhor, fazer o leasing ou adquirir 

o automóvel? 
b) Qual seria a melhor opção se a taxa de juro fosse 12%? 
c) A quê taxa de juro o consumidor seria indiferente entre fazer o leasing ou 

adquirir o automóvel? 

 


