Finanças 1
Análise de Risco
Lista de Exercícios

1. Análise de sensibilidade e Ponto de Equilíbrio
Elaboração própria

Uma empresa está analisando um projeto que proporciona uma venda anual
de 50.000 unidades de um produto. Para isso, é necessário um investimento
inicial de $100.000, que é o custo de uma nova máquina com vida útil de 4
anos. O preço de venda do produto e seu custo são de $6,00 e $2,50,
respectivamente. Considere uma taxa de desconto de 12% e uma alíquota
tributária de 34%.
a. Calcule o ponto de equilíbrio contábil.
b. Calcule o ponto de equilíbrio financeiro.
c. Analise a sensibilidade do VPL do projeto em relação à uma variação ao
preço de venda.
d. Analise a sensibilidade do VPL do projeto em relação à uma variação à
quantidade vendida.

2. Ponto de equilíbrio
Elaboração própria

Uma firma quer comprar um imobilizado que irá depreciar linearmente até
zero durante 5 anos. O custo do imobilizado hoje é de $250.000 e o produto
vendido terá um custo unitário de $4,50 e um preço de venda de $8,00.
Sabe-se ainda que a empresa apresenta $16.000 como custos fixos anuais.
Considere uma taxa de desconto de 15% e uma alíquota tributária de 34%.
a. Qual o ponto de equilíbrio contábil?
b. Qual o ponto de equilíbrio financeiro?
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3. Ponto de equilíbrio
Elaboração própria

Considere um projeto que apresenta as seguintes características:
Custo da máquina

$165.000

Vida útil da máquina

3 anos

Custo unitário do produto

$10,20

Preço de venda do produto

$24,00

Custos fixos

$10.000

Taxa de desconto

10%

Alíquota do imposto de renda

34%

a. Calcule o ponto de equilíbrio contábil.
b. Calcule o ponto de equilíbrio financeiros.

4. Análise de cenários
Elaboração própria

Um programador recebe duas propostas de uma empresa que quer comprar
seu aplicativo. A primeira proposta implica na empresa comprar seu
aplicativo por $500.000. Já a segunda proposta é de programador receber
2% da receita relacionada ao uso do aplicativo durante 10 anos. O marketing
do aplicativo vai depender de um teste feito esse ano (ano 0), sendo que o
aplicativo será disponibilizado a partir do ano 1. Há 75% de probabilidade
que o teste de marketing traga resultados bons. Se isso acontecer, a
empresa investirá fortemente no marketing, projetando uma receita anual de
$1.000.000. Porém, se o teste trazer resultado ruins, então a empresa não
investirá muito no marketing, projetando uma receita anual de $200.000.
Sabendo que o teste de marketing será feito depois do programador decidir
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a proposta e a taxa de desconto é de 8%, qual das duas propostas ele deve
aceitar?

Gabarito
1.
a. 7.142,86
b. 10.572,92
c. Uma variação de $1 no preço de venda causa uma variação de $100.232,53
no VPL
d. Uma variação de $1 na quantidade vendida causa uma variação de $7,016 no
VPL
2.
a. 18.857,14
b. 29.497,35
3.
a. 4.710,14
b. 5.956,19
4. Ele deve aceitar a primeira proposta
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