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Finanças Empresariais I 
 

Cap. 6 
 

1. Assuma o papel de analista financeiro que está a ponderar investir num projeto 

com um custo de investimento de 896.000€, vida útil estimada de 8 anos e sem qualquer 

valor residual. Estima que a quantidade produzida seja de 100.000 unidades/ano, preço 

unitário de 38€, custo unitário de 25€ e custos fixos de 900.000€/ano. Pressupostos 

assumidos: taxa de desconto de 15% e taxa de imposto de 35%. 

Pedidos: 

a) Calcule o VAL e analise o resultado. 

b) Qual o valor das vendas no ponto de break-even contabilístico? 

c) Qual o valor de vendas no ponto de break-even financeiro?  

d) Efetue uma análise de sensibilidade em relação ao impacto que uma descida de 

500 unidades na quantidade produzida (cenário A).  

e) Efetue uma análise de sensibilidade em relação ao impacto que uma descida de 1€ 

no custo unitário (cenário B).  

f) Determine a variação entre cenários (A e B). 

 

2. Assuma o papel de analista financeiro de uma empresa que produzir produzir 

raquetes. O departamento de marketing remeteu-lhe a seguinte análise (ver quadro 

abaixo). A vida útil do projeto é de 5 anos, assuma uma taxa de desconto de 13% e uma 

taxa de imposto de 40%. Recomendaria a aceitação deste projeto? 

 
CENÁRIOS  

Variável Pessimista Esperado Otimista 

Dimensão do mercado 110.000 120.000 130.000 

Quota de mercado 22% 25% 27% 
Preço unitário 

115 120 125 
Custo unitário 

72 70 68 
Custos fixos  

850.000 800.000 750.000 
Investimento 

1.500.000 1.500.000 1.500.000 
 

 

3. Árvores de decisão. Carl Draper escreveu um guião para um filme. Os estúdios 

ACME pretendem ou comprar o guião por $5.000 ou pagar 1% dos lucros que serão 

gerados pelo filme ao guionista. Numa primeira análise os estúdios deverão considerar as 

seguintes opções: se o guião é bom ou mau e qual a previsão de o filme ser bom ou mau. 

Existe 90% de probabilidade do guião ser mau. Se assim for, o projeto termina neste 

momento. Após a realização do filme estima-se que 70% da probabilidade está associada 

a que este seja mau, e se assim for, o projeto termina aí. Se o filme se revelar bom será 
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promovido e estima-se que o payoff atinja o valor de $10 milhões. Carl prefere receber 1% 

dos lucros do que vender o guião. Será esta uma decisão acertada? 

 
 

4. Opção de diferimento. Determinada empresa está decidida a investir numa nova 

máquina com um custo anual de $280.000 e uma vida útil esperada de 10 anos. O preço 

de aquisição da máquina é de $1.500.000. Estima-se que o custo tenderá, nos próximos 

anos, a descer cerca de $125.000 por ano até atingir o valor de $1.000.000 e assim se 

manterá nos anos seguintes. Considerando um custo de capital de 12%, será uma decisão 

mais valiosa investir já ou esperar? 

 

5. Opção de abandono. Analise o seguinte projeto com vida útil de 10 anos: a 

quantidade produzida é de 7.000 unidades e o fluxo de caixa líquido é de $60/unidade; a 

taxa de desconto é de 16%; o fluxo de caixa de investimento de $1.800.000. 

 
a) Calcule o VAL.  

b) O valor residual do projeto após o 1.º ano é de $1.400.000. Qual a melhor altura 

para exercer a opção de abandono?  

c) Se o negócio for um sucesso (probabilidade de 50%) o nível de vendas no 2.º ano 

será de 9.000 unidades, caso contrário, será de 4.000 unidades. Calcule o VAL e o 

valor da opção de abandono.  

 

 

 


