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Finanças Empresariais I 
 

Cap. 4  
 
 

1. Se o payback de um projeto de investimento é menor do que a vida útil desse projeto o 
que podemos concluir acerca do VAL? E quanto ao payback atualizado? 
 
 

2. A empresa Incosoft, Inc. tem que selecionar um de dois projetos mutuamente 
exclusivos que está a avaliar. Esses projetos apresentam os seguintes fluxos de caixa 
futuros esperados: 

Projeto Cash Flows (€) 

C0 C1 C2 C3 

A -7.500  4.000 3.500 1.500 

B -5.000  2.500 1.200 3.000 
 

a. Se o período de payback estabelecido pela gerência como condição de 
aceitação for de 2 anos, qual o projeto a aceitar?  

b. Se o critério de avaliação de projetos utilizado pela gerência for o VAL, e 
assumindo uma taxa de desconto de 15%, qual o projeto a aceitar?  
 

3. Defina os seguintes critérios de avaliação de investimentos: 
a. Payback 
b. TMRC 
c. TIR 
d. IR 
e. VAL 

 
4. Payback atualizado. Assumindo uma taxa de desconto de 14%, calcule o payback para 

o projeto A: 

Projeto Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 C3 C4 Payback 

A 
-8.000  7.000 7.500 8.000 8.500 

 -13.000 7.000 7.500 8.000 8.500 
 -17.500 7.000 7.500 8.000 8.500 
  

 
5. A previsão dos fluxos de caixa para os próximos anos da empresa Bring It Again, Inc., 

são os seguintes: 

Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 C3 

-8.000  4.000 3.000 2.000 
 
Assumindo uma taxa de desconto de 8% e tendo como critério de avaliação a TIR, 
deverá a empresa aceitar este projeto?  
 

6. IR. A empresa Greenplain, Inc., está a avaliar dois projetos de investimento 
independentes. A taxa de desconto apropriada é de 10%.  

Projeto Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 C3 IR 

Alpha -500  300 700 600   

Beta -2.000  300 1.800 1.700   
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a. Calcule o índice de rendibilidade (IR) e identifique qual o projeto a aceitar tendo 
como critério o IR.  
 

7. Problemas com a TIR. Assumindo os seguintes fluxos de caixa: 
 

Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 C3 C4 

5.000  -2.500 -2.300 -1.000 -1.000 
 

a. Qual a TIR implícita?  
b. Assumindo uma taxa de desconto de 15%, deverá este projeto ser aceite? E 

assumindo uma taxa de 20%?  
c. Determine o VAL assumindo as taxas de desconto da alínea b). 
d. Os critérios do VAL e da TIR conduzem à mesma decisão?  

 
8. Val versus TIR. Assuma o papel de analista financeiro da empresa Greenplain, Inc. 

Neste momento está a avaliar dois projetos mutuamente exclusivos com os seguintes 
fluxos de caixa futuros: 
 

Projeto 
Fluxos de caixa (€) 

C0 C1 C2 C3 

Gama -600.000 270.000 350.000 300.000 

Delta -1.800.000  1.000.000 700.000 900.000 
 

a. Se o critério de decisão for a TIR, qual dos projetos aceitar?  
b. Calcule a TIR incremental. Sob essa nova perspetiva, qual dos projetos 

aceitar?  
c. Determine o VAL para os dois projetos (r=15%). Se fosse o VAL o critério de 

decisão, qual seria a sua opção? É consistente com a TIR incremental?  
 

9. Problemas com IR. Assuma o papel de analista financeiro da empresa Robb Computer 
Corporation. Neste momento está a avaliar dois projetos mutuamente exclusivos com 
os seguintes fluxos de caixa futuros: 
 

Projeto Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 C3 

Gama -30.000 15.000 15.000 15.000 

Delta -5.000  2.800 2.800 2.800 
 

a. Assumindo uma taxa de desconto de 10%, se o critério de decisão for o IR, 
qual dos projetos aceitar?  

b. Determine o VAL para os dois projetos. Se fosse o VAL o critério de decisão, 
qual seria a sua opção? É consistente com a opção que fez sob o critério do 
IR? Justifique. 
 

10. Problemas com TIR. Assuma o papel de gestor financeiro da empresa Dreamworks. 
Neste momento está a avaliar o seguinte projeto: 
 

Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 

-28.000  53.000 -8.000 
 

a. Assumindo uma taxa de desconto de 12%, a empresa deverá aceitar o 
projeto? Justifique.  
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b. Calcule a(s) TIR(s) do projeto. Sob o critério da TIR, este projeto deverá ser 
aceite? Justifique.  
 

11. Comparação entre critérios de avaliação de investimentos. A empresa Eagle, Inc. tem 
neste momento 3 projetos em mãos para avaliar: 
 

Projeto Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 

A -100.000  70.000 70.000 

B -200.000 130.000 130.000 

C -100.000 75.000 60.000 
 

a. Assumindo uma taxa de desconto de 12%, calcule o Valor atual líquido (VAL) e 
o índice de rendibilidade (IR)? 

b. Qual o projeto a aceitar se forem projetos independentes?  
c. E se forem mutuamente exclusivos?  
d. O investimento desta empresa está restrito ao valor de 300.000€. Admita que 

os projetos não são divisíveis. Qual a sua opção? Justifique. 
 

12. Comparar critérios de avaliação de investimentos. Assuma que é consultor da empresa 
Peking Aircraft, Inc. e foi autorizado a aceitar projetos de investimento até ao valor 
200.000€. Considere estes três projetos de investimento 
 

Projeto 
Cash Flows (€)  

C0 C1 C2 r 
A – Projeto de 

expansão  -150.000  50.000 100.000 10% 
B – Projeto 

desenvolvimento 
produto -200.000 200.000 111.000 20% 

C – Expansão da quota 
mercado  -100.000 100.000 100.000 20% 

   
Calcule o payback, TIR, TIR incremental, IR e VAL. Com base nessa análise, 
justifique a sua escolha. 
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Finanças Empresariais I 
 

Cap. 4 – Resolução parte teórica 
 
 

1. Se o payback de um projeto de investimento é menor do que a vida útil desse projeto o 
que podemos concluir acerca do VAL? E quanto ao payback atualizado? 
O payback nada nos diz acerca do valor do VAL. 
Quanto ao payback atualizado, quando o VAL>0, o pay back atualizado é inferior 
ao número de períodos do investimento e quando o VA L<0 o payback atualizado 
é superior ao número de períodos do investimento. 
 

2. A empresa Incosoft, Inc. tem que selecionar um de dois projetos mutuamente 
exclusivos que está a avaliar. Esses projetos apresentam os seguintes fluxos de caixa 
futuros: 

Projeto 
Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 

A -7.500  4.000 3.500 1.500 

B -5.000  2.500 1.200 3.000 
 

a. Se o período de payback estabelecido pela gerência como condição de 
aceitação for de 2 anos, qual o projeto a aceitar? Projeto  A. 

b. Se o critério de avaliação de projetos utilizado pela gerência for o VAL, e 
assumindo uma taxa de desconto de 15%, qual o projeto a aceitar? Projeto  B. 
Resolução no ficheiro Excel.   

 
3. Defina e ordene por grau de importância os seguintes critérios de avaliação de 

investimentos: 
a. Payback 
b. TMRC 
c. TIR 
d. IR 
e. VAL 

1.º VAL – Valor atual de uma série de fluxos de cai xa futuros esperados, 
deduzido do investimento inicial. Ajusta os fluxos de caixa futuros 
esperados ao momento em que ocorrem (timing) e ao r isco (através da 
atualização dos respectivos fluxos de caixa a uma t axa de desconto 
apropriada). Condição de aceitação de investimento:  VAL >0. Critério a 
respeitar na seleção de projetos mutuamente exclusi vos. 
 
2.º TIR – Taxa de rendibilidade do projeto de inves timento. Traduz a 
relação entre o valor do VAL e a taxa de desconto, porque é a taxa que 
iguala o VAL a zero. Condição de aceitação em proje tos de investimento: 
TIR>r. Pode apresentar problemas em projetos de inv estimento 
mutuamente exclusivos. 
 
3.º Payback – prazo de recuperação de capital, que pode ser lido de duas 
formas distintas: payback “simples” que é o somatór io dos fluxos de 
caixa até que estes atinjam o valor do investimento  inicial; payback 
atualizado que é o somatório dos fluxos de caixa at ualizados à taxa de 
desconto e ao momento em que ocorrem, o que, tecnic amente, é um 
procedimento mais correto do que a forma de payback  anterior. Condição 
de aceitação: payback atualizado seja inferior ao n úmero de períodos do 
investimento.  
 
4.º IR – é um rácio de custo/benefício porque tradu z a relação entre o 
valor atual de uma série de fluxos de caixa futuros  e o valor do 
investimento inicial. Condição de aceitação IR>1. P erante projetos de 
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investimento independentes ou racionamento de capit al, o critério de 
seleção principal deverá ser o IR. 
 
5.º TMRC – Taxa que exprime a relação entre resulta dos futuros e 
investimento inicial. Apresenta várias limitações e  defeitos. Não se 
recomenda a sua utilização. 
 

4. Payback atualizado. Assumindo uma taxa de desconto de 14%, calcule o payback para 
o projeto A: 

Projeto 
Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 C4 Payback 

A 
-8.000  7.000 7.500 8.000 8.500 

 -13.000 7.000 7.500 8.000 8.500 
 -17.500 7.000 7.500 8.000 8.500 
 Resolução no ficheiro Excel.  

 
 

5. A previsão dos fluxos de caixa para os próximos anos da empresa Bring It Again, Inc., 
são os seguintes: 

Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 

-8.000  4.000 3.000 2.000 
 
Assumindo uma taxa de desconto de 8% e tendo como critério de avaliação a TIR, 
deverá a empresa aceitar este projeto?  
Não, porque a TIR= 6,93%, logo a condição de aceita ção imposta pelo critério da 
TIR (TIR>r) foi violada.  
Resolução no ficheiro Excel. 
 

6. IR. A empresa Greenplain, Inc., está a avaliar dois projetos de investimento 
independentes. A taxa de desconto apropriada é de 10%.  

Projeto 
Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 IR 

Alpha -500  300 700 600   

Beta -2.000  300 1.800 1.700   
 

a. Calcule o índice de rendibilidade (IR) e identifique qual o projeto a aceitar tendo 
como critério o IR.  
Com base no critério do IR, os dois projetos seriam  aceites. Resolução no 
ficheiro Excel. 
 

7. Problemas com a TIR. Assumindo os seguintes fluxos de caixa: 
Resolução no ficheiro Excel. 

Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 C4 

5.000  -2.500 -2.300 -1.000 -1.000 
 

a. Qual a TIR implícita? Aproximadamente 16,69%.  
 

b. Assumindo uma taxa de desconto de 15%, deverá este projeto ser aceite? E 
assumindo uma taxa de 20%? É um projeto de financiamento, condição de 
aceitação TIR<r, logo se r= 15% o projeto deverá se r rejeitado e se r=20% 
o projeto deverá ser aceite. 
 

c. Determine o VAL assumindo as taxas de desconto da alínea b). 
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d. Os critérios do VAL e da TIR conduzem à mesma decisão? Sim.  
 

8. Problemas com a TIR. Assuma o papel de analista financeiro da empresa Greenplain, 
Inc. Neste momento está a avaliar dois projetos mutuamente exclusivos com os 
seguintes fluxos de caixa futuros: 
Resolução no ficheiro Excel. 

Projeto 
Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 

Gama -600.000 270.000 350.000 300.000 

Delta -1.800.000  1.000.000 700.000 900.000 
 

a. Se o critério de decisão for a TIR, qual dos projetos aceitar? Aceitar o projeto 
Gama que tem uma TIR=24,30%, enquanto o projeto Del ta tem uma 
TIR=21,46%. 

b. Calcule a TIR incremental. Sob essa nova perspetiva, qual dos projetos 
aceitar? TIR incremental = 19,92%. Aceitar o  projeto Delta,  pois tem uma 
TIR incremental superior à taxa de desconto de 15%.   

c. Determine o VAL para os dois projetos (r=15%). Se fosse o VAL o critério de 
decisão, qual seria a sua opção? É consistente com a TIR incremental? A 
opção seria o projeto Delta, decisão que é consiste nte com a TIR 
incremental. 

 
9. Problemas com IR. Assuma o papel de analista financeiro da empresa Robb Computer 

Corporation. Neste momento está a avaliar dois projetos mutuamente exclusivos com 
os seguintes fluxos de caixa futuros: 
Resolução no ficheiro Excel. 
 

Projeto 
Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 C3 

Gama -30.000 15.000 15.000 15.000 

Delta -5.000  2.800 2.800 2.800 
 

a. Assumindo uma taxa de desconto de 10%, se o critério de decisão for o IR, 
qual dos projetos aceitar? Aceitar o projeto Delta que tem um IR=1,39, 
enquanto o projeto Gama apresenta um IR=1,24.  

b. Determine o VAL para os dois projetos. Se fosse o VAL o critério de decisão, 
qual seria a sua opção? É consistente com a opção que fez sob o critério do 
IR? Segundo o critério do VAL a opção seria o projeto G ama. Esta 
escolha não é consistente com o critério IR, mas co mo estamos perante 
projetos mutuamente exclusivos, o critério que deve  fundamentar a 
decisão é o VAL , dado que o IR apresenta problemas  de relatividade 
neste tipo de projetos. 

 
10. Problemas com TIR. Assuma o papel de gestor financeiro da empresa Dreamworks. 

Neste momento está a avaliar o seguinte projeto: 
Resolução no ficheiro Excel. 

Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 

-28.000  53.000 -8.000 
 

a. Assumindo uma taxa de desconto de 12%, a empresa deverá aceitar o 
projeto? Justifique. O VAL apresenta um valor de 12.944, logo é superior  a 
zero o que preenche a condição de aceitação de proj etos de investimento 
segundo esse critério de avaliação.  

b. Calcule a(s) TIR(s) do projeto. Sob o critério da TIR, este projeto deverá ser 
aceite? Justifique. Este projeto apresenta duas mudanças de sinal nos 
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fluxos de caixa o que traduz a existência de proble mas com o critério TIR. 
Quando os fluxos de caixa apresentam mais do que um a mudança de 
sinal a TIR perde o significado económico. O proced imento a seguir é a 
determinação da TIR ajustada. O resultado deste aju stamento é uma 
TIR=31,4%, logo preenche a condição de aceitação TI R>r. 

 
11. Comparação entre critérios de investimento. A empresa Eagle, Inc. tem neste momento 

3 projetos em mãos para avaliar: 
Resolução no ficheiro Excel 

Projeto 
Fluxos de caixa 

C0 C1 C2 

A -100.000  70.000 70.000 

B -200.000 130.000 130.000 

C -100.000 75.000 60.000 
 

a. Assumindo uma taxa de desconto de 12%, calcule o VAL e o IR. 
b. Qual o projeto a aceitar se forem independentes? Se forem independentes os 

3 projetos poderão ser aceites dado que os três apr esentam um IR>1. 
c. E se forem mutuamente exclusivos? O projeto B pelo cálculo do IR 

incremental.  
 

12. Resolução no ficheiro Excel. 
 

 


