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Código Nome Carga horária
AT1 AP2 APS3 Total

GESTÃO  FINANCEIRA  DAS  ORGANIZAÇÕES 

AGROINDUSTRIAIS

45 45

(1 Aula Teórica;   2 Aula Prática;  3 Atividade Prática Supervisionada)

Docente: PROF. DR. RÉGIO MARCIO TOESCA GIMENES

Ementa
Fundamentos de gestão financeira. Análise das demonstrações financeiras. Análise de custos e alavancagem 
operacional. Decisões de financiamento e custo do capital. Análise dinâmica do capital de giro. Gestão baseada 
no valor. Metodologia de avaliação de empresas agroindustriais (Valuation).  

Objetivos

• Aprofundar os estudos teóricos e práticos no campo da gestão financeira das 
organizações agroindustriais.

• Preencher uma lacuna existente no que se refere à formação de profissionais 
qualificados em gestão financeira agroindustrial com a finalidade de atender a 
demanda de um mercado cada vez mais competitivo. 

• Propiciar o conhecimento e aplicação das ferramentas disponíveis na gestão financeira 
visando o melhor gerenciamento das organizações agroindustriais.

http://www.unioeste.br/


Conteúdo Programático
1. Fundamentos de gestão financeira 

• Fluxo financeiro na empresa
• Decisões de investimento
• Decisões de financiamento
• Decisões de distribuição de resultados
• Risco e retorno dos ativos

2. Análise das demonstrações financeiras 
• Indicadores de liquidez
• Indicadores de estrutura de capital
• Indicadores de atividade
• Indicadores de rentabilidade

3.   Análise de custos e alavancagem operacional
• Terminologia em custos
• Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro
• Margem de contribuição
• Alavancagem operacional
• Risco operacional

4. Decisões de financiamento e custo de capital
• Estrutura dos passivos
• Alavancagem financeira
• Impacto tributário das decisões de financiamento
• Risco financeiro e retorno sobre o capital próprio

5. Análise dinâmica do capital de giro 
• Mensuração das necessidades líquidas de capital de giro
• Fontes de financiamento de capital de giro
• Modelo Francês de análise financeira

6. Gestão baseada no valor  
• Valor para o acionista
• Capacidades diferenciadoras
• Estratégias financeiras
• Valor econômico agregado
• Avaliação do desempenho pela riqueza

7. Determinação do valor da empresa (Valuation)
• Fluxos de caixa na avaliação empresarial
• Taxas de desconto
• Horizonte de tempo das projeções
• Determinação do valor de mercado

Atividades Práticas – grupos de 4 alunos

   Será dada aos alunos a oportunidade de aplicarem os modelos teóricos desenvolvidos em sala de aula nos 

estudos de casos previamente elaborados para atender esta finalidade. 



Atividades Práticas Supervisionadas – grupos de ........ alunos

Metodologia

Aula expositiva. Estudos de casos. Seminários. Pesquisa bibliográfica. 

Avaliação
(critérios, notas, pesos, procedimentos, instrumentos e periodicidade)

   A avaliação será feita através dos resultados obtidos pelo (a) aluno (a) em provas escritas, nos valores de zero 
(0) a dez (10), realizadas durante o curso e ainda pelo acompanhamento contínuo do desenvolvimento do (a) 
aluno (a) que deverá ser demonstrado na participação durante as aulas e na execução de trabalhos e seminários, 
obedecendo também os valores, de zero (0) a dez (10) das quais se obterá a média entre provas e trabalhos.

Bibliografia básica
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 2006

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesár. Controladoria. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004.

Bibliografia complementar

CAMPIGLIA,  Américo  Oswaldo;  CAMPIGLIA,  Oswaldo  Roberto  P.  Controles  de  gestão:  controladoria 
financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Eliseu. Avaliação de empresas: da mensuração contábil a econômica. São Paulo: Atlas: 2002.

MOREIRA, José Carlos, Orçamento empresarial: manual de elaboração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003.

OLIVEIRA, Luis Martins de. Controladoria: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Futura, 2000.

PADOVEZE,  Clóvis Luís.  Controladoria estratégica e operacional: conceitos,  estrutura e aplicação. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.

PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Controladoria de gestão. Teoria e Pratica. São Paulo: Atlas, 2001.   

Data ............/............../............                           _____________________________________
Assinatura do docente proponente



Colegiado de Curso (aprovação)
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