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PROGRAMA 

 
 
Disciplina: Administração Financeira  Código: ADM - 00039 
Professora: Jose Alberto Trazzi   
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1 – EMENTA: 
 

A função financeira na empresa. Administração do capital de giro. 
Administração dos ativos fixos e investimentos de capital.  Custos de capital, 
estrutura de capital e avaliação.  Fontes de financiamento em curto prazo.  Fontes de 
financiamento em longo prazo.  Expansão e falência.  Controles financeiros. 
 
2 - OBJETIVOS: 

 
Desenvolver os conceitos básicos de administração financeira e suas 

aplicações na análise de situações empresariais. Estimular a pesquisa em finanças 
sob uma perspectiva dos dilemas nacionais de financiamento e investimento. 
Fomentar habilidades comportamentais para a geração de informações financeiras e 
suporte de decisões. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• O que é Administração Financeira: 
Conceito, habilidades, fatores econômicos, metas, finanças, maximização da 
riqueza, micro-decisões,  planejamento financeiro, risco versus lucro. 

 
• Valor do dinheiro no tempo: 

Valor Presente, Valor Futuro, Juros compostos, Taxas de desconto, Custo de 
Oportunidade, Valor Presente de uma anuidade, Valor Presente de um fluxo 
de caixa variável, Valor Presente de perpetuidade. 

 
• Orçamento de Capital:  

Conceito, determinando os custos iniciais, determinando o fluxo de caixa 
incremental, gastos correntes, gastos de capital, LAJIR 
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• Métodos de Orçamento de Capital: 
Taxa Média de Retorno, Período de Recuperação do Investimento (Payback), 
Valor Presente Liquido (VPL), Índice de Lucratividade (IL), Taxa Interna de 
Retorno (TIR), conceitos e aplicação prática. 

 
• Custo de Capital: 

Conceitos básicos, custo de capital como modelo de investimento, como 
medida de rentabilidade, o risco e o custo de capital, custo da divida a longo 
prazo,  custo da ação preferencial, custo da ação ordinária,  o CAPM e o custo 
da ação ordinária,  custo médio ponderado. 

 
• Estrutura de Capitais: 

Conceitos básicos, alavancagem financeira,  estrutura de capitais, abordagem 
pelo lucro liquido, abordagem pelo lucro liquido operacional, aplicação pratica. 

 
• Planejamento Financeiro: 

Importância do planejamento financeiro, métodos para estimar necessidades, 
analise de fluxo de fundos, aplicação pratica. 

 
• Administração do Capital de Giro: 

Administrando o Ativo Circulante, Contas a receber, o estoque, Contas a 
pagar.  

 
• Opções e Futuros: 

Como funcionam as opções de compra e de venda, avaliação de opções. 
Hedging, commodity, Posição de compra e de venda. 

 
 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Serão utilizadas aulas expositivas com a realização de exercícios propostos 
em aula. Adicionalmente os alunos serão estimulados a trazer reportagens e dilemas 
nacionais para leitura, debate e análise comparada. 

 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
  
 Provas mensais e resolução de exercícios em sala de aula 
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