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PRÉ-REQUISITO(S):

OBJETIVOS

O objetivo do curso é apresentar as principais decisões com que a firma se depara
no longo e no curto prazo, como estas se relacionam, e qual o ferramental que as
finanças oferecem ao tomador de decisões.

EMENTA

Orçamento de capital – Valoração de bonds e common stocks –Introdução ao
risco-retorno e equilíbrio no mercado de capitais – Custo do capital, valor da firma
e a decisão sobre estrutura de capital – Informação e custos dos agentes e suas
implicações na estrutura de capital – Taxa de crescimento e geração de valor –
Valuation e desempenho operacional e financeiro – Introdução aos derivativos
financeiros e às opções reais

PROGRAMA

Finanças corporativas, o administrador financeiro e os objetivos da firma.
Orçamentação de capital: métodos, técnicas e critérios de análise e avaliação
econômica das propostas de investimento. A dinâmica do fluxo de caixa e a
estrutura da renda econômica para análise e avaliação econômica de projetos de
investimentos de capital. Valoração de bonds e common stocks. Ponto de
equilíbrio econômico: alavancagem operacional e financeira. Introdução ao riscoretorno e equilíbrio no mercado de capitais. Custo do capital, valor da firma e a
decisão sobre estrutura de capital: As proposições de Modigliani-Miller. Assimetria
de informações e conflitos acionistas x gestores e conflitos acionistas x credores.
Determinantes da taxa de crescimento e das oportunidades de crescimento da
firma. Taxa de crescimento e geração de valor. Valuation e os modelos de
avaliação de empresas. Análise do desempenho operacional e financeiro das
empresas. Introdução aos derivativos financeiros e às opções reais.
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