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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 no curto prazo. Fontes de financiamento no longo 
prazo. Expansão e falência. Controles financeiros.
2- OBJETIVOS 
Transmitir uma visão geral da função financeira, estudar as fontes alternativas de 
recursos, bem como apresentar conceitos necessários
operacionais e outros investimentos.
3- METODOLOGIA 

• Proposição de situações problema, aulas expositivas, resolução de exercícios
• Discussão dos conceitos relevant

4- AVALIAÇÃO 
Será avaliada a capacidade do aluno de resolver problemas de administração financeira, 
utilizando os conceitos e ferramentas apresentados no curso.
avaliativas (incluindo-se nestas avaliações a execução das tarefas previstas para cada 
aula e a participação).  
Média Parcial (MP1) = notas das atividades (70%) + participação (30%) , se MP1 
Aprovado, se MP1 < 7,0 Prova Parcial (PP) 09/jun e cálculo de MP2.
MP2 = MP1 (30%) + PP (70%). Se MP2 < 7,0 
5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Unidade I. Introdução: Finanças corporativas e Mercado de Capitais 
5, 6, 7 e 30.  

• Longo prazo e curto prazo
• Objetivos d
• Mercado financeiro
• Ativos e derivativos

Unidade II. Custo de Capital
• Custo de capital próprio

o CAPM 
o Risco do projeto para investidor diversificado 
o Custo do capital próprio

• Custo de capital de terceiros
o Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC
o Criação de Valor

Unidade III. Avaliação de Investimentos sob 
• Decisões de investimento e Fluxos de caixa do projeto
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ciamento no curto prazo. Fontes de financiamento no longo 
prazo. Expansão e falência. Controles financeiros. 

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. 

de situações problema, aulas expositivas, resolução de exercícios
Discussão dos conceitos relevantes para uma decisão na situação e vídeos

ada a capacidade do aluno de resolver problemas de administração financeira, 
utilizando os conceitos e ferramentas apresentados no curso. Todas as aulas serão 

se nestas avaliações a execução das tarefas previstas para cada 

Média Parcial (MP1) = notas das atividades (70%) + participação (30%) , se MP1 
Aprovado, se MP1 < 7,0 Prova Parcial (PP) 09/jun e cálculo de MP2. 
MP2 = MP1 (30%) + PP (70%). Se MP2 < 7,0 → Prova Final em data a ser marcada. 

DO PROGRAMÁTICO:  
: Finanças corporativas e Mercado de Capitais 

Longo prazo e curto prazo 
Objetivos da administração financeira 
Mercado financeiro 
Ativos e derivativos 

Custo de Capital e Risco – Caps 18 e 19. 
Custo de capital próprio 

CAPM  
Risco do projeto para investidor diversificado  
Custo do capital próprio 

Custo de capital de terceiros 
Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC 
Criação de Valor 

III. Avaliação de Investimentos sob condição de certeza – Caps 14 e 15
Decisões de investimento e Fluxos de caixa do projeto 
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Caps 14 e 15 
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• Período de recuperação do capital ou pay-back 
• Taxa Interna de Retorno ou TIR ou IRR 
• Valor Presente Líquido ou VPL ou NPV 
• Índice de lucratividade ou IL  

Unidade IV. Medidas de criação de valor e valor ambiental– Cap 13 
• EVA 
• MVA 
• Valoração de ativos ambientais (material complementar) 

Unidade V. Investimentos e Risco – Caps 16 e 17 
• Retorno esperado e risco de um projeto 

o Medidas de retorno e risco  
o Risco de um projeto isolado: análise de sensibilidade e avaliação 

de cenários 
• Teoria de Carteiras 

o Retorno esperado de uma carteira  
o Risco de uma carteira  
o Diversificação da carteira  
o Risco não diversificável ou sistemático  

Unidade VI. Estrutura de Capital e Dividendos– Caps 20 e 22 
• O pensamento convencional  
• O Teorema de Modigliani e Miller  
• Considerando o benefício fiscal da dívida  
• Limites à alavancagem financeira das empresas (material complementar) 
• Decisões de dividendos 

Unidade VII . Administração Financeira no Curto Prazo – Caps 24, 25 e 26 
• Análise da Liquidez 

o Capital de Giro e Capital de Giro Líquido  
o Financiamento do Capital de Giro  
o Indicadores de Liquidez (9.3.1) 

• Administração de Caixa 
o Indicadores de atividade (9.3.2) 
o Ciclo de caixa 
o Projeção de necessidades de caixa 

• Administração de Contas a Receber 
o Avaliação do Risco de Crédito  
o Políticas de crédito  
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