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EMPRESAS E FINANÇAS
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Conceito

• Segundo Ross, Westerfield e Jordan (2008) o objetivo da
administração financeira: é ganhar dinheiro e aumentar o valor do
patrimônio dos proprietários;

• Para Gitman, (2004) a administração financeira diz respeito as
responsabilidades e tarefas de controle visando a melhoria do
resultado da empresa;
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Conceito

• Para Lemes Junior (2002, p. 243) “A administração financeira
direciona a empresa e estabelece o modo pelo qual os objetivos
financeiros podem ser alcançados;
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Desafios
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Desafios

1. Alto desemprego;
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Desafios
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Finanças: crédito e débito

• No meio desses desafios é interessante acompanhar comportamento 
de créditos e débitos;

• Receitas são créditos que significam entradas de recursos no caixa da 
empresa;

• Desembolsos são débitos que representam saída de recursos no caixa 
da empresa;
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Aula 02- O profissional de finanças

• Para que essa gestão seja eficaz (resultados), é fundamental que a
área tenha profissionais capacitados na gestão de toda essa
movimentação financeira;

• O administrador ou gestor financeiro, que terá a responsabilidade de
controlar estes recursos, buscando as melhores opções e tomando as
decisões para obter o maior “lucro” possível;
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Atividade Diária

1. Em finanças são muito conhecidos os termos crédito e débito. Esses 
dois termos possuem sua relação respectivamente com quais termos 
relacionados às finanças?

a) planejamento tributário e investimento;

b) Fluxo de caixa e preços;

c) Giro e pagamentos;

d) Pagamentos e margem;

e) Receitas e desembolsos;
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Atividade Diária

2. Qual objetivo principal de administrador financeiro?

a) Executar fluxos de pagamentos;

b) Controlar todas as receitas e desembolsos;

c) Maximizar lucro;

d) Gerenciar custos;

e) Atender fornecedores;
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Atividade Complementar
1. Caso setor financeiro da Farmacêutica Biosaud, não disponibilizasse verbas
para setor de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), para a criação de novas linhas
de produtos (medicamentos), por um prazo de 5 anos, qual consequência mais
grave poderia acontecer?

2. Existe uma estratégia alternativa para compensar os riscos?

3. Esse tipo de planejamento é sustentável no longo prazo?

4. Qual o perfil desse CFO (Chief Executive Office), ou Diretor Financeiro
(agressivo, moderado ou conservador) ?
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