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Apresentação – Plano de Curso e das Aulas

DISCIPLINA – Gestão Financeira e Orçamentária
Carga horária: 60 horas

40 horas IP-TV: 20 encontros de 2hs cada
20 horas presenciais: 10 encontros de 2 hs cada

Os temas previstos no plano da disciplina serão abordados nas aulas
ministradas aqui pelo Canal IP-TV.
Às quartas-feiras e quintas-feiras e
Às sextas-feiras, estes temas deverão ser revisados e
complementados pelo professor presencial aí na escola mediante a
realização de atividades e exercícios práticos.
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Compreensão dos objetivos e funções da área financeira das
organizações, especialmente no que concerne às decisões de
investimento e financiamento de curto, médio e longo prazos.

Identificação da necessidade e importância da administração
financeira no mundo dos negócios.

Competências:
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Realizar planejamento financeiro da empresa, bom como o devido
acompanhamento.

Elaborar relatórios de fluxo de caixa, contas a receber e a pagar,
controle de estoque da empresa.

Realizar cálculos relacionados com a análise de retorno de
investimentos.

Habilidades
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Função financeira nas empresas e o papel do administrador
financeiro.

Capital de giro: gestão de caixa; crédito e cobrança; gestão de
estoques; fontes de financiamento a curto, médio e longo
prazos.

Bases Tecnológicas
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Alavancagem e estrutura de capital: ponto de equilíbrio;
alavancagem operacional e financeira; decisões de financiamento a
longo prazo e o custo de capital.

Decisões de investimento a longo prazo: propostas e tipos de
investimentos; relevância da mensuração dos fluxos de caixa na
decisão de investimento; métodos de avaliação econômica de
investimentos.

Bases Tecnológicas
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Referências
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1. Administração Financeira nas Empresas

Objetivo da unidade 1

Nesta unidade vamos

compreender o objetivo e as

funções financeiras nas

organizações empresariais, ou

seja das finanças corporativas.
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Administração Financeira nas Empresas

• Para administração financeira, o objetivo econômico das

empresas é a maximização de seu valor de mercado.

• O investimento feito por proprietários de empresas devem

produzir um retorno compatível com o risco assumido.

• A geração de lucro e caixa é importante para que uma

empresa cumpra sua função social.
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Administradores
+

Empregados

Visão de empresa como sistema de geração de lucro.

Administração 

Financeira nas 

Empresas
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Atividades Empresariais

Atividades de investimentos: relativas a aplicações de recursos em
caráter temporário ou permanente.

Atividades de financiamentos: refletem os efeitos das decisões
tomadas sobre a forma de financiamento das atividades de
operações e de investimentos.

Atividades de operações: existem em função do negócio da
empresa.

Segundo a natureza: > operações
> investimentos
> financiamentos
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Relação entre a DRE e as atividades empresariais

As atividades operacionais geram receitas e despesas
operacionais antes das despesas financeiras. São de natureza
comercial, produtiva e administrativa.

As atividades não operacionais geram receitas e despesas
financeiras e receitas e despesas não operacionais.

O IR e a CSLL, bem como as participações nos resultados são
calculados após os resultados das atividades operacionais e não
operacionais.
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DRE e 
atividades 

empresariais, 
sob o aspecto 

gerencial  
(1/2)
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DRE e 
atividades 

empresariais, 
sob o aspecto 

gerencial  
(2/2) cont.
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Funções do Administrador financeiro

análise, 
planejamento e 

controle financeiro

tomadas de 
decisões de 

investimento

tomadas de 
decisões de 

financiamentos
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Funções do administrador financeiro

Análise, planejamento e controle financeiro

Coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da

empresa, bem como participar ativamente das

decisões estratégicas, para alavancar as operações.
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Funções do administrador financeiro

Decisões de Investimentos

Destinação dos recursos financeiros para

aplicação em ativos correntes (circulantes) e

não correntes, considerando a relação

adequada de risco e retorno.
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Funções do administrador financeiro

Decisões de financiamentos

Captação de recursos financeiros para o

financiamento dos ativos, considerando a

combinação adequada dos financiamentos de

curto e longo prazos e a estrutura de capital.
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Organograma 

da Área de 

Finanças
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Ciclo operacional : de forma geral,
inicia-se com a compra de matéria-
prima e encerra-se com o
recebimento da venda.

Ciclos Operacional, Econômico e Financeiro

Ciclo financeiro: inicia-se com o
primeiro desembolso e termina,
geralmente, com o recebimento da
venda.

Ciclo econômico (industrial): inicia-se com a compra da matéria
prima e encerra-se com a venda do produto.

Compra

pagamento

venda

recebimento
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