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O papel do administrador financeiro 
numa empresa é, frequentemente, 
comparado com o do sistema de 
preço numa economia de livre 
iniciativa. Ambos têm como função 
principal a alocação de recursos 
disponíveis para obter máxima 
satisfação. Para uma empresa, essa 
satisfação significa aumentar ao 
máximo sua riqueza (rentabilidade e 
retorno) e manter em ótimo estado 
sua saúde financeira (liquidez).
A excessiva ênfase na manutenção 
da liquidez, numa economia 
inflacionária, muitas vezes motiva a 
descapitalização da empresa. Por 
outro lado, uma ênfase excessiva na 
rentabilidade, baseada numa 
equação entre preços e custos, leva 
a empresa a dificuldades monetárias. 
Em ambos os casos, a existência de 
problemas corresponde a uma falha 
do administrador financeiro por não 
manter o equilíbrio entre o objetivo 
da liquidez e o de rentabilidade e 
retorno. A temática do Curso de 
Administração Financeira reúne 
estudos sobre as mais modernas 
técnicas e discute a aplicação desses 
instrumentos analíticos ao ambiente 
brasileiro de negócios.
No seu desenvolvimento, ao lado das 
análises teóricas, serão estudados 
casos práticos e debatidas as 
adaptações necessárias à realidade 
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:
- 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 quanto à análise de risco.

TEMAS

- Análise e controle financeiro.
-Administração de capital de giro.
- Orçamento de capital.
- Orçamento de capital e risco.
- Estrutura financeira e custo de 

capital.
- Financiamento a curto prazo.
- Financiamento a longo prazo e 

política de dividendos.
- Financiamento no contexto 

brasileiro - Correção Cambial 
versus Correção Monetária.

- Financiamento de exportação. 
Importação e mercados cambiais.

- Avaliação e controle em uma 
economia inflacionária.

PROFESSORES

IAN H. GIDDY
Professor-assistente da Graduate 
School of Business, Columbia 
University.
Professor-assistente visitante na 
University of Chicago, cadeira de 
Administração de Negócios 
Internacionais.
Conferencista e professor de 
Administração Financeira 
Internacional e de Administração 
Financeira Empresarial, em diversos 
programas de treinamento para 
executivos nos Estados Unidos e 
África do Sul.
Graduado pela University of the 
Witwatersrand, África do Sul. 
Recebeu títulos de MBA e PhD na 
University of Michigan, onde foi 
professor-assistente, tendo 
trabalhado como controler da 
Gaynor's Appliance Co., de 
Johannesburg. Publicou artigos 
sobre Finanças Internacionais no 
"Journal of Financial and 
Quantitative Analysis", no "Columbia 
Journal of World Business” e em 
outras publicações do gênero. 
Atualmente, está terminando um livro 
intitulado "The International Money 
Market", a ser publicado pela Editora 
Prentice Hall e está desenvolvendo 
pesquisas sobre previsão de taxas 
cambiais e mercado de moedas 
européias.



Graduado em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal de Minas 
Gerais e em Administração de 
Empresas pela Fundação Mineira de 
Educação e Cultura.
Especialista em Finanças e 
Mercados de Capitais pela Graduate 
School of Business, New York 
University.
Analista de investimentos e Diretor 
de Operações e Finanças de 
instituição financeira.
Consultor de planejamento 
financeiro, análise de investimentos e 
alternativas de financiamento. 
Professor de Administração 
Financeira da FACE/FUMEC 
Professor de Finanças do CDA/FJP.

UNIVERSIDADE DE COLUMBIA

A Universidade de Columbia, em 
Nova York, presta, através de sua 
Escola de Administração (Graduate 
School of Business), assistência 
técnica à Fundação João Pinheiro no 
planejamento do Centro de 
Desenvolvimento em Administração e 
na implantação de seus programas 
de educação de executivos, em 
todos os níveis.
A Graduate School of Business, da 
Universidade de Columbia, tem 
oferecido cursos de educação 
continuada para executivos há mais 
de 20 anos, tendo adquirido uma 
excelente reputação internacional no 
ensino da Administração.
Já conduziu programas para 
executivos em várias partes do 
mundo.

LUIZ AMARO LANARI - (Coordenador)

Como órgão central do Sistema 
Estadual de Ciência e Tecnologia, a 
FJP planeja e coordena a atuação de 
vários setores da Administração 
empenhados nas atividades de 
desenvolvimento do Estado. 
Documentação, Recursos Humanos, 
Tecnologia, Energia, Meio Ambiente 
e Pesquisa Fundamental e Aplicada. 
Coordenando esse trabalho básico, a 
FJP elabora programas que serão 
executados pelos órgãos específicos.

FUNDAÇAO JOAO PINHEIRO

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO

Órgão da FJP que se dedica à 
formação e aperfeiçoamento de 
pessoal em administração.
Seus objetivos:
- Formar e treinar pessoal altamente 

qualificado para cargos executivos 
em empresas privadas e órgãos 
públicos.

- Elevar, em todos os níveis, o grau 
de desempenho da administração 
no Estado e no País, por meio de 
programas de educação continuada 
para executivos e administradores 
de empresas.

- 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 
projetou uma série de programas 
para administradores em vários 
níveis, dirigidos a pessoal com 
experiência administrativa e 
executivos em diferentes estágios de 
suas carreiras.

PERÍODO DO CURSO
De 20 a 24 de Setembro de 1976

HORÁRIO
8:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00 

LOCAL
CDA - Centro de Desenvolvimento 
em Administração
Alameda das Acácias, 70 - Pampulha 
30000 - Belo Horizonte - MG

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
De 25 de Agosto a 14 de Setembro 
de 1976.
Preencher a fixa anexa, e remeter ao 
CDA, no endereço acima.

TAXA
Cr$ 5.000,00, incluindo refeições no 
local, transporte do centro da cidade 
(Av. João Pinheiro, 146), ao CDA e 
todo o material didático.
O pagamento deverá ser feito em 
cheque nominal à Fundação João 
Pinheiro. As aulas em inglês terão 
tradução simultânea.

INFORMAÇÕES GERAIS



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome

Endereço residencial

Fone Cidade Estado

Data de nascimento Naturalidade

Formação acadêmica

Empresa em que trabalha Posição na empresa

Endereço comercial

Fone Cidade Estado

Indique o nome com o qual deseja ser identificado durante 

No crachá: Nome

o curso

Empresa

No display: (Apenas um nome)

Pagamento: Anexo cheque nominal 

Setor empresarial

I à Fundação João Pinheiro no valor de Cr$ 5.000,00

Privado Data

Governamental 

Economia mista Assinatura
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