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1. EMENTA: 
 
 
Valor do dinheiro no tempo, valor futuro de montante único, valor futuro de uma 
anuidade, valor presente. Risco e retorno, fundamentos, riscos de um ativo único, 
risco de um portfólio. Decisões de investimento em longo prazo, processo decisório, 
fluxo de caixa relevante, calculo do investimento inicial, fluxo de entradas e saídas 
de caixa operacional e fluxo de caixa residual. Técnicas de orçamento de capital, 
racionamento de capital,  O custo de capital, custo de dividas em longo prazo, custo 
das ações preferenciais, custo das ações ordinárias e custo marginal ponderado de 
capital. Alvavancagem e estrutura de capital, ponto de equilíbrio, estrutura de capital 
da empresa.   
 
2. OBJETIVOS  
 
Ao final da disciplina espera-se que o aluno: 
 

• Tenha uma visão mais critica sobre a postura empresarial e adoção de 
técnicas de tomada de decisão; 

• Esteja sensibilizado para a prática de técnicas de gestão através de recursos 
modernos de cálculos financeiros; 

• Torne-se mais atualizado em termos de bibliografia disponível; 
• Seja capaz de empreender estudos individuais através de Estudos de Caso; 
• Tenha uma visão mais critica do mercado financeiro e do uso de recursos 

financeiros; 
• Tenha conhecimento de demonstrativos financeiros, capital de giro e custo de 

recursos financeiros. 
 
 
3. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
 

• O papel do valor do dinheiro no tempo 
• Valor futuro de um montante único 
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• Valor futuro de uma anuidade 
• Valor presente de um montante único 
• Valor presente de uma serie de fluxo de caixa 
• Aplicações especiais de valor no tempo 
• Fundamentos de Risco e Retorno 
• Risco de um ativo único 
• Risco de um portfólio 
• Risco e retorno: modelo de precificação de ativos de capital 
• O processo decisório de orçamento de capital 
• Os fluxos de caixa relevantes 
• Encontrando o Investimento Inicial 
• Encontrando os Fluxos de Entrada de Caixa Operacional 
• Encontrando o fluxo de caixa residual 
• Técnicas de Orçamento de Capital 
• Comparando Técnicas de VPL e TIR 
• Abordagens comportamentais para lidar com o risco 
• Técnicas de ajuste ao Risco 
• Uma visão geral do Custo de Capital 
• O custo da divida em longo prazo 
• O custo de Ações preferenciais 
• O custo das ações ordinárias 
• O custo médio ponderado de capital 
• O custo marginal e as decisões de investimento 
• Alavancagem Operacional 
• Alavancagem financeira 
• Estrutura de capital da empresa 
• A abordagem LAJIR-LPA para a estrutura de capital 
• Escolhendo a estrutura de capital ótima  

 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
As aulas serão expositivas, com leitura de textos complementares, resolução de 
exercícios do próprio livro texto, bem como levantamento de dados junto a 
empresas que atuem na área financeira. 
 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

• 2 Provas Bimestrais; 
• Resolução de Exercícios em Sala de Aula; 
• Participação em Sala de Aula; 
• Estudo de Casos. 
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