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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
financiamentos de curto prazo. Fontes de financiamento em longo prazo. Expansão e falência.
Controles financeiros.

Objetivos Específicos

Transmitir uma visão geral da função financeira, estudar as fontes alternativas de recursos, bem
como apresentar conceitos necessários à boa administração de  ativos  operacionais  e  outros
investimentos. Conhecer e compreender os conceitos básicos aplicados à gestão financeira.

Conteúdo Programático

Unidade 1 – A função financeira na empresa.
1 O papel e o ambiente da administração financeira. (Gitman, 2010, cap.1); (Assaf NT e Lima, 
2017, cap. 1)
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a) Finanças e empresas;
b) A função de administração financeira;
c) Objetivo da empresa;
d) Instituições e mercados financeiros. (Assaf NT e Lima, 2017, cap. 2)

Unidade 2 – Administração dos ativos fixos e investimentos de capital
1 Fluxos de caixa para orçamento de capital; (Gitman, 2010, cap.8); (Assaf NT e Lima, 2017, cap. 
11)

a) Tomada de decisões no processo de orçamento de capital;
b) Fluxo de caixa relevantes;
c) Determinação do investimento inicial;
d) Determinação das entradas de caixa operacionais;

2 Técnicas de orçamento de capital. (Gitman, cap. 9); (Assaf NT e Lima, 2017, cap. 12)
a) Período de payback
b) Valor Presente Líquido – VPL;
c) Taxa Interna de Retorno – TIR;
d) Risco e retorno (Gitman, cap. 5); (Assaf NT e Lima, cap. 16 a 18)

3 Fontes de financiamento de longo prazo (Assaf NT e Lima, 2017, cap., 17)
4 Custos de capital, estrutura de capital e avaliação. (Gitman, 2010, cap.11); (Assaf NT e Lima, 2017,
cap., 15 e 16)

a) Visão geral do custo de capital;
b) Custo de capital de terceiros de longo prazo;
c) Custo de ações preferenciais;
d) Custo de ações ordinárias;
e) Custo médio ponderado de capital;
f) Custo marginal e decisões de investimento.

5 Alavancagem e estrutura de capital. (Gitman, 2010, cap.12); (Assaf NT e Lima, 2017, cap. 8 e 9)
a) Alavancagem;
b) Estrutura de capital da empresa;
c) Análise custo-volume-lucro.

6 Fontes de financiamento em longo prazo no Brasil. (Assaf NT e Lima, 2017, cap. 17)

Unidade 3 – Fontes de financiamentos de curto prazo.
1Administração do capital de giro.

2 Capital de giro e administração do ativo circulante. (Gitman, 2010, cap.14); (Assaf NT e Lima, 2017,
cap. 19 e 20)
a) Fundamentos do capital de giro líquido;
b) Ciclo de conversão de caixa;
c) Administração de estoques;
d) Administração de contas a receber;

e) Administração de recebimentos e pagamentos.

3 Administração do passivo circulante. (Gitman, 2010, cap.15)
a) Passivos espontâneos;



b) Fontes de empréstimos de curto prazo sem garantias;
c) Fontes de emprèstimos de curto prazo com garantias.

Unidade 4 – Expansão e falência.
1 Fusões, aquisições alavancadas, alienações e falência de empresas. (Gitman, 2010, cap.17)
a) Aquisições alavancadas e alienações de ativos;
b) Análise e negociação de ativos;
c) Quebra de empresas, reorganização e liquidação.

Metodologia

Aulas expositivas, resolução de exercícios em sala de aula, estudos de caso e apresentações de
situações  problema  que  possibilite  a  participação  dos  alunos  no  processo  de  aprendizagem e
consolidação do conteúdo ministrado.

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem

Serão aplicadas três provas individuais e sem consulta, valendo 10 pontos cada nota. A nota final
será  a  média  simples  das  três  notas.  Os  alunos  com média  igual  ou  superior  a  7,0  estarão
aprovados. Os demais deverão fazer a prova final envolvendo todo o conteúdo da disciplina.

Observação:  O aluno deve estar  presente,  no mínimo, em 75% das aulas.  Os alunos que não
comparecerem à, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por falta independentemente dos
resultados obtidos nas avaliações, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES. O aluno
reprovado por falta não poderá fazer a prova final.
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Unidade 1 – A função financeira na empresa.
1 O papel e o ambiente da administração financeira. (Gitman, cap.1); (Assaf NT e 
Lima, cap. 1)

a) Finanças e empresas;
b) A função de administração financeira;
c) Objetivo da empresa;

d) Instituições e mercados financeiros. (Assaf NT e Lima, cap. 2)

Exercícios

Unidade 2 – Administração dos ativos fixos e investimentos de capital.
1 Fluxos de caixa para orçamento de capital; (Gitman, cap.8); (Assaf NT e 
Lima, cap. 11)

a) Tomada de decisões no processo de orçamento de capital;
b) Fluxo de caixa relevantes;
c) Determinação do investimento inicial;
d) Determinação das entradas de caixa operacionais.

Exercícios

2 Técnicas de orçamento de capital. (Gitman, cap. 9); (Assaf NT e Lima, cap 
12)

a) Período de payback
b) Valor Presente Líquido – VPL;
c) Taxa Interna de Retorno – TIR.
d) Risco e retorno (Gitman, cap. 5); (Assaf NT e Lima, cap. 13 e 14)

Exercícios em 

laboratório Primeira 
Avaliação

3 Fontes de financiamento em longo prazo.
4 Custos de capital, estrutura de capital e avaliação. (Gitman, cap.11); (Assaf 
NT e Lima, cap., 15 e 16)

a) Visão geral do custo de capital;
b) Custo de capital de terceiros de longo prazo;
c) Custo de ações preferenciais;
d) Custo de ações ordinárias;
e) Custo médio ponderado de capital;
f) Custo marginal e decisões de investimento.



34

Aula 35

Aulas 36 e 
37

Aulas 38 e 
39



Aula 40

Aulas 41

Aula 42

Aula 43

Aula 44 e 45

Aulas 46

Aulas 47

Aula 48

Aula 49

Aula 50

Aula 51

Aula 52

Aula 53

Aula 54

Aula 55

Aula 56

Aula 57

Aula 58

Aulas 59 e

60

Exercícios

5 Alavancagem e estrutura de capital. (Gitman, cap.12); (Assaf NT e Lima, cap. 8 e 
9)
a) Alavancagem;
b) Estrutura de capital da empresa;
c) Análise custo-volume-lucro.
6 Fontes de financiamento em longo prazo no Brasil. (Assaf NT e Lima, cap. 
17) Exercícios
Segunda Avaliação

Unidade 3 – Fontes de financiamentos de curto prazo.
1 Administração do capital de giro.
2 Capital de giro e administração do ativo circulante. (Gitman, cap.14); (Assaf 

NT e Lima, cap. 19 e 20)
a) Fundamentos do capital de giro líquido;
b) Ciclo de conversão de caixa;
c) Administração de estoques;
d) Administração de contas a receber;

e) Administração de recebimentos e 

pagamentos. Exercícios

3 Administração do passivo circulante. (Gitman, cap.15)
a) Passivos espontâneos;
b) Fontes de empréstimos de curto prazo sem garantias;
c) Fontes de empréstimos de curto prazo com garantias.

Exercícios

Unidade 4 – Expansão e falência.
1 Fusões, aquisições alavancadas, alienações e falência de empresas. 
(Gitman, cap.17)

a) Aquisições alavancadas e alienações de ativos;
b) Análise e negociação de ativos;

c) Quebra de empresas, reorganização e liquidação.
Exercícios

Terceira avaliação
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