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1. EMENTA:  

Administração financeira de longo prazo: decisões de investimento e financiamento. Análise 
de risco e retorno. Orçamento de capital e decisões de investimento. Custo de capital. 
Estrutura de capital. Políticas de dividendos e lucros retidos. Ofertas públicas de ações. 
Fusões e aquisições. Câmbio e operações internacionais.  
 

2. OBJETIVOS 
 
Capacitar o aluno a decidir sobre a seleção e implementação de projetos de investimento, 
avaliando o risco e sua iteração com outras variáveis relevantes para a decisão. 

Capacitar o aluno a identificar os tipos de projetos disponíveis e os métodos usados para sua 
avaliação, a avaliar e gerenciar o risco nas decisões de investimento e na estrutura de capital, 
a analisar a política de utilização dos lucros da empresa e, por fim, a desenvolver habilidades 
gerenciais integradas com valores sociais e culturais que favoreçam o desenvolvimento do 
indivíduo e da sociedade.  

3. METODOLOGIA 
 
• Proposição de situações problema. 
• Discussão dos conceitos relevantes para uma decisão na situação. 
• Apresentação de critérios de decisão, com ilustração de suas aplicações. 
• Proposição de exercícios para os alunos consolidarem os conceitos e treinarem suas 
aplicações. 
 

4. AVALIAÇÃO 

Será avaliada a capacidade do aluno de resolver problemas relativos a finanças, utilizando os 
conceitos e ferramentas apresentados no curso. É essencial que os alunos explicitem qual a 
solução proposta e como chegaram a essa solução. 



A avaliação contará com duas provas individuais, com pesos iguais. As provas serão 
realizadas em 12/07/2013 e 06/09/2013. 

Os alunos com média parcial igual ou superior a 7,0 estarão aprovados, com média final igual 
à média parcial. Os demais deverão fazer a prova final, envolvendo todo o conteúdo da 
disciplina. A prova final será realizada em 13/09/2013. 

OBSERVAÇÃO:  o aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar 
que os alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por falta 
independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 
ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES. 

Parte I. Análise de Investimentos, de Risco e de Retorno 

1. Decisões de Investimentos (14 e material complementar)  

2. Avaliação Econômica de Investimentos (15) 

 a. Período de Payback (15.2) 

 b. Valor Presente Líquido (15.3) 

 c. Taxa Interna de Retorno (15.4) 

 d. Análise de Projetos Independentes (15.5) 

 e. Projetos Mutuamente Excludentes (15.6) 

 f. Índice de Lucratividade (15.7) 

 g. Decisões de Investimentos sob Restrição de Capital (15.8) 

3. A relação Risco e Retorno na Avaliação de Projetos 

 a. Decisões de Investimento em Condições de Risco (17 e material complementar) 

 b. Teoria do Portfólio, Retorno e Custo de Oportunidade (18 e material complementar) 

 

Parte II. Custo e Estrutura de Capital e Políticas de Dividendos e Lucros Retidos 

1. Custo de Capital (19) 

 a. Custo de Capital de Terceiros (19.1) 

 b. Custo de Capital Próprio (19.2) 

 c. Custo Total de Capital (WACC) (19.4)  

2. Estrutura de Capital (20) 

 a. Estrutura de Capital (20.2) 

 b. Teoria Convencional (20.3) 

 c. Teoria de Modigliani-Miller (MM) sem Impostos (20.4) 

 d. Proposições de Modigliani-Miller (MM) com Impostos (20.5) 

3. Políticas de Dividendos e Lucros Retidos (21, 22, 23 e material complementar) 

 



Parte III. Ofertas Públicas de Ações. Fusões e Aquisições. Câmbio e Operações 
Internacionais (material complementar) 

OBSERVAÇÃO:  os números entre parêntesis indicam a seção do livro Curso de 
Administração Financeira, de Alexandre Assaf Neto e Fabiano Guasti Lima, referenciado na 
Bibliografia Básica. 
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