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Este curso foi planejado para 
executivos da área financeira. Sua 
temática reúne estudos sobre as mais 
modernas técnicas de administração 
financeira e discute a aplicação desse 
instrumento analítico ao ambiente 
brasileiro de negócios.

No seu desenvolvimento, ao lado 
das análises teóricas, serão estudados 
casos práticos e debatidas as 
adaptações necessárias à aplicação 
de técnicas à«alidade brasileira.
Tudo isso levando-se em conta que a 
Administração Financeira se integra 
no conjunto mais amplo da empresa 
como um sistema administrativo e que 
opera num meio-ambiente 
particularmente dinâmico.

Os objetivos específicos do curso
são:

. examinar as principais técnicas 
de planejamento financeiro;

. discutir os problemas relativos 
ao uso da alavancagem 
financeira e suas implicações 
na determinação da estrutura 
financeira da empresa;

■ analisar as principais técnicas de 
administração do capital de giro, 
com ênfase no desenvolvimento 
de técnicas de gestão numa 
economia inflacionária; 
familiarizar o participante com os 
procedimentos de análise de 
projetos de investimento, tanto 
no que se refere a técnicas 
formais de análise como quanto 
à análise de risco.

. Planejamento financeiro 

. Planejamento de lucros 

. Análise de rentabilidade da 
empresa em uma situação 
de inflação

. Alavancagem financeira e 
estrutura do capital 

. Administração financeira do 
capital de giro

. Orçamento de capital: métodos 
de análise

. Orçamento de capital em 
condições de incerteza

LUIZ AMARO LANARI (coordenador) 
Administrador de Empresas pela 
FACE/FUMEC.
Especialização em Finanças e 
Mercado de Capitais pela Graduate 
School of Business da Universidade de 
Nova York.
Professor de Administração Financeira 
da FACE/FUMEC.
Professor de Finanças do CDA/FJP.

MÁRCIO ABDO DE FREITAS 
Engenheiro Civil pela Escola Federal 
de Minas, Ouro Preto.
M.B.A. pela Graduate School of 
Business da Universidade de 
Columbia, Nova York. 
Controllér-assistente da Metal Leve 
S.A., São Paulo 
Assessor da Presidência para 
Planejamento Estratégico da 
Usiminas.
Professor de Administração Financeira 
e Contabilidade Financeira do 
CDA/FJP.
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Período do curso: 29 de março a 2 de 
abril.
Horário: 9 às 12:30 e 14 às 17:30 
horas.
Local: CDA-Centro de 
Desenvolvimento em Administração, 
Alameda das Acácias, 70, Pampulha, 
Belo Horizonte.
Inscrição: de 15 a 22 de março. 
Preencher a ficha anexa e remeter ao 
CDA, no endereço acima.
Taxa: 3.000,00, incluindo refeições no 
local, transporte do centro da cidade 
(Av. João Pinheiro, 146) ao CDA e todo 
o material didático. O pagamento de
verá ser feito por cheque nominal à 
Fundação João Pinheiro.

FUNDAÇÀO JOÂO PINHEIRO
CDA-Cemro de Desenvolvimento 
em Administração
Alameda das Acacias 70 - Pampulha 
Fone: (031) 442-1133; Telex (031) 1302 
30.000 - Belo Horizonte - MG

Como órgão central do Sistema 
Estadual de Ciência e Tecnologia, a 
FJP planeja e coordena a atuação de 
vários setores da Administração empe
nhados nas atividades de desenvolvi
mento do Estado.

Fixadas as metas de desenvolvi
mento científico e tecnológico 
de Minas Gerais, identificaram-se as 
áreas prioritárias de atuação: Docu
mentação, Recursos Humanos, Tecno
logia, Energia, Meio-ambienie e Pes
quisa Fundamental e Aplicada.

Na sua função coordenadora 
desse trabalho básico, a FJP elabora 
programas que serão executados, sob 
forma de projetos, pelos órgãos espe
cíficos.

É o órgão da FJP que se dedica à 
formação e aperfeiçoamento de pes
soal em administração. Seus objetivos:
. formar e treinar pessoal altamente 
qualificado para cargos executivos em 
empresas privadas ou órgãos públi
cos;
elevar, em todos os níveis, o grau de 

desempenho da administração no Es
tado e no País, por meio de programas 
de educação continuada para executi
vos e administradores de empresa;
. promover o aprimoramento do nível 
gerencial dos setores básicos para o 
desenvolvimento;
. aumentar o conhecimento na área de 
administração de empresas, através 
de programas de pesquisa, orientados 
para problemas relativos às empresas 
brasileiras.

Para atingir esses objetivos, o 
CDA planeja programas de estudos e 
debates para administradores em 
vários níveis, dirigidos a pessoal com 
experiência administrativa e conduzi
dos por professores selecionados 
entre os melhores especialistas brasi
leiros e estrangeiros.




