
 

Exercício 1  

O importador "Porbaixo Dospanos" precisa enviar US$1.000.000,00 para liquidação em 

D0.  Procurou o Banco "Fazemostudo Pordinheiro" para resolver seu problema. 

Considere os seguintes dados:  

Dólar pronto: R$ 2.1836 / US$.  

Custo do dinheiro em reais: 14,00% aa.  

Custo do dinheiro em US$: 6.25% aa.  

Não há feriados em nenhuma das praças.  

 

Calcule o valor da remessa em Reais nos seguintes casos: 

a) Pagamento dos Reais em D+0? 

b) Pagamento dos Reais em D+1? 

c) Pagamento dos Reais em D+2?  

 

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES 

 

 

 

Finanças Internacionais 
Trabalho 

 

 

 

PAULO LAMOSA BERGER 

 

 

 

 

ALUNO:____________________________________________ 

 

  NOTA: _________________________ 

 

 

2014 



Exercício 2  

No dia 15/09/2006 (sexta-feira) o exportador "Tudopelo Brasil" recebeu do Banco 

"Fazemostudo Pordinheiro" o valor de R$21.750.000,00 como adiantamento de um 

contrato de US$ 10.000.000,00 com liquidação em D+0.  Considere os seguintes dados:  

Custo do dinheiro em reais: 14,00% aa.  

Custo do dinheiro em US$: 6.25% aa.  

Não há feriados em nenhuma das praças.  

 

Calcule o valor do dólar pronto no dia da operação: 

 

Exercício 3 

Sabendo que uma taxa de R$ / US$ para 12 meses é negociada com um prêmio de 

7,25% aa e que a taxa spot é de R$ 2.1861 / US$, determine o valor da taxa futura em 

R$ / US$ e em pontos de R$ / US$.  

 

Exercício 4  

Calcule o custo da operação abaixo para liquidação em reais em D+2: 

a)  Volume da Linha D+1: US$ 10 MM;  

Taxa de câmbio = R$ 2.1846 / US$  

Custo da Linha: 6,25%, 

 

b) Volume da Linha D+0: US$ 10 MM;  

Taxa de câmbio = R$ 2.1846 / US$  

Custo da Linha: 6,25%, 

 

Exercício 5  

Sabendo que a corretagem da linha de câmbio é de US$ 15 / milhão de US$, calcule o 

custo efetivo de uma linha cuja taxa pactuada com a contraparte seja de 6,25%aa, nos 

seguintes casos:  

a) Linha D+1, de terça-feira para quarta-feira.  

b) Linha D+1, de sexta-feira para segunda-feira.  


