
Finanças Corporativas
Mecanismos e métodos de financiamento e oportunidades de investimento

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 295

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

Se uma empresa necessita de resultados, também necessita de fontes adequadas de financiamento das suas atividades.
A estrutura financeira de financiamento é determinante para a sobrevivência de uma empresa, mas também o deve
fazer a custos suportáveis face à atividade e aos resultados.

Decidir quanto, durante quanto tempo e para quê torna-se fundamental no processo de financiamento.

Uma empresa pode financiar-se ou gerar financiamento pelas suas atividades, depende da sua estrutura financeira de
negócio.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

Compreender o contexto financeiro em que uma empresa opera;
Analisar e avaliar diferentes métodos usados nas decisões financeiras de uma empresa;
Compreender as implicações práticas das decisões de investimento e seu financiamento;
Saber determinar e perceber a importância do “free cash flow”;
Avaliar investimentos através de técnicas apropriadas;
Determinar o custo efetivo do financiamento.

Destinatários

Administradores de empresas, diretores financeiros, tesoureiros, técnicos de finanças empresariais, contabilistas
certificados e analistas financeiros.

Percurso de aprendizagem

O quadro conceptual da gestão financeira

O ambiente comercial e financeiro em que uma empresa opera:
natureza e função do dinheiro, dos financiadores e intermediários financeiros.

As diferentes formas de financiamento por capitais próprios e a importância do mercado de capitais:
capital, ações próprias, reservas não distribuídas, prestações suplementares e acessórias.

A gestão do “free cash flow”

A natureza e âmbito do “free cash flow”.
A importância para a sobrevivência das empresas.
Gestão dos financiamentos e dos excedentes financeiros: a seleção de um balanço apropriado.
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A gestão do crédito concedido: limites de crédito, condições de concessão, descontos financeiros, técnicas de
cobrança, factoring e cedência de crédito.
Fornecedores: vantagens e inconvenientes de métodos alternativos de pagamentos a fornecedores.

As fontes de financiamento externas

Os diferentes tipos de financiamentos: crédito comum, descobertos, contas correntes, leasing, papel comercial.
O custo do financiamento: componentes a considerar e cálculo da taxa efetiva.
Gestão temporal dos financiamentos e reembolsos.

Investimentos e seu financiamento

Como identificar potenciais oportunidades de investimento.
Ferramentas financeiras:

Capitalização e desconto: relações com o tempo, poder de compra e incerteza;
Valor presente: conceitos e cálculo.

Técnica e métodos de avaliação de investimentos:
Taxa de retorno do investimento (ROI);
Tempo de recuperação do investimento (Payback);
Taxa interna de rentabilidade (TIR).
Valor presente líquido (VAL).
Leasing ou aquisição.

Política de dividendos

Gestão financeira de longo prazo

Relação entre decisões de investimento e planeamento financeiro.
Teoria de portefólio e a sua importância para as decisões de longo prazo.
O modelo CAPM (“capital asset pricing model”).
O cálculo e uso do custo médio ponderado de capital (“wacc”).
Influência do imposto sobre o rendimentos e política de dividendos na escolha dos financiamentos.

Métodos pedagógicos

Através da apreensão dos conhecimentos teóricos e aplicação prática em sala, com base em casos de estudo.

Pontos fortes

Domínio dos principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
Conhecer os principais indicadores de análise de investimentos e de financiamentos;
Saber determinar o custo efetivo do financiamento e as diferentes fontes.


