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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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PRODUZIR EM UMA LAUDA, UM RESUMO
SOBRE O FILME “O MAGO DAS FINANÇAS”
RELACIONANDO A GESTÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA COM O FILME.
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Atividades de aprendizagem
1. Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F caso for falsa.

( ) As decisões de financiamento se dão na busca de minimizar o custo de capital da
empresa.
( ) As decisões de investimento não apresentam relação com as decisões de
financiamento.
( ) O capital próprio apresenta características distintas do capital de terceiros, sendo
que normalmente seu custo é maior.
( ) O custo do capital de terceiros, por ser externo à empresa, normalmente é mais
difícil de ser determinado do que o custo de capital próprio.
( ) O custo do capital próprio nas cooperativas pode ser determinado a partir da
expectativa de sobras a serem distribuídas aos cooperados.
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Resumo
Nessa aula, vimos que os investimentos são importantes para as empresas manterem e
ampliarem suas operações, garantindo a geração de resultados futuros e, consequentemente,
impactando o seu desempenho econômico. As organizações precisam estabelecer um
processo de análise para avaliar as oportunidades de investimento que surgem, a fim de
selecionar aquelas que gerem maior retorno à empresa. O processo de análise inicia-se com a
elaboração do fluxo de caixa relevante associado à proposta de investimento. O fluxo de caixa
é constituído pelo investimento inicial necessário para implementar o projeto, as entradas
operacionais de caixa representativas dos benefícios associados ao investimento e do valor de
liquidação do projeto. Basicamente, o processo consiste em avaliar se o investimento
necessário para implementar projeto é compensado ao longo do tempo pelos benefícios por
este gerado.
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Atividades de aprendizagem
1. Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F caso for falsa.

( ) A empresa que não possui restrição de recursos está dispensada de rea- lizar a
avaliação dos seus projetos de investimento, uma vez que possui recursos
abundantes para investirem qualquer projeto.
( ) O projeto sempre terá um valor residual a ser considerado ao final de sua vida útil.
( ) A análise de projetos de investimentos tem que considerar o fluxo de caixa
incremental da proposta.
( ) As entradas operacionais de caixa representam os benefícios associados ao
investimento proposto.
( ) As decisões de investimento podem ser consideradas estratégicas, uma vez que
têm potencial para afetar significativamente as empresas e seu desempenho.
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Aula 8 – Métodos de avaliação 
econômica de investimentos

Objetivos
Empregar técnicas de análise de investimentos, para selecionar os
projetos economicamente viáveis.
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8.1 Técnicas de análise de investimento

As técnicas de análise de investimento ou técnicas de orçamento de capital consistem
emmétodos utilizados para a avaliação da viabilidade de projetos de investimento.
A avaliação se dá sobre o fluxo de caixa relevante, a fim de discutir se o projeto é
aceitável ou não e hierarquizar projetos.
A aceitabilidade do projeto se dará desde que atenda a um critério mínimo
estabelecido pela empresa. Nesse caso, confronta-se o resultado do projeto com o
critério da organização e decide-se por aceitar ou rejeitar o projeto. Por exemplo,
suponhamos que o custo de capital da empresa seja 15 %. Nesse caso, o critério
mínimo de aceitação pode ser aceitar projetos que possuam uma taxa de retorno no
mínimo de 15 %. Os projetos que se enquadrarem nesse critério poderão ser
investidos, e os que não atenderem a esse limite serão descartados.
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A hierarquização ou o ranqueamento de projetos representa um
segundo momento no processo de análise. Apenas os projetos
“aceitos” poderão ser ranqueados. No exemplo anterior, supondo
que a empresa possui três projetos, o projeto A com taxa de retorno
de 13 %, o projeto B com taxa de 15 % e o projeto C com taxa de 18
%. Nesse caso, a decisão da empresa seria descartar o projeto A
(retorno inferior ao custo de capital) e aceitar os projetos B e C. No
ranqueamento, o projeto C é preferível ao B, pois possui maior taxa
de retorno.



9

Os principais métodos de avaliação de projetos são:

• Prazo de retorno ou Payback (PB) e Payback Descontado (PBD).

• Valor Presente Líquido (VPL).

• Taxa Interna de Retorno (TIR).
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8.2 Prazo de retorno ou payback

É o período de tempo necessário para a empresa recuperar seu investimento
inicial em um projeto, a partir das entradas de caixa.

Para calcular, basta acumular as entradas de caixa até que se atinja o valor do
investimento inicial. Se as entradas de caixa forem constantes, pode-se calcular
o payback dividindo o valor do investimento pelo valor da entrada de caixa.
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ARQUIVOLOGIA

TÓPICOS:
- Conceitos fundamentais de arquivologia.

- Princípios da Arquivologia

- Função e Finalidade do arquivo.

- Arquivo e Biblioteca.

- Classificação dos Arquivos.

- Classificação dos Documentos.

- Valor do Documento.

- Métodos de Arquivamento.

- Organização de Arquivos.

- Gestão de documentos.

- Procedimento administrativo.

- Automação e Microfilmagem.

- Preservação, conservação e restauração.
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ARQUIVOLOGIA

1 Conceitos Fundamentais de Arquivologia:
1.1 Arquivo: Conceito:

Art. 2º Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de
caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o
suporte da informação ou a natureza dos documentos.

Lei 8.159 - 8 de janeiro de 1991
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