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RESUMO 

 

É a arte e a ciência de se administrar fundos, isto é, aplicar princípios econômicos, 

contábeis e conceitos do valor do dinheiro no tempo às tomadas de decisões em negócios. A 

palavra “arte” implica que existem algumas oportunidades para ser criativo na administração 

de dinheiro. E a palavra “ciência” implica que existem alguns fatos comprovados subjacentes 

às decisões financeiras. De uma forma mais ampla, dizemos que ela trata do processo, 

instituições, mercados e instrumentos envolvidos na transferência de fundos entre pessoas, 

empresas e governos. Praticamente todos os indivíduos e organizações obtêm receitas ou 

levantam fundos, gastam ou investem. Em última análise, Finanças é a arte e a ciência de 

administrar fundos. Existe uma tendência cada vez maior de executivos oriundos da área 

financeira ocupando os cargos mais altos nas organizações. Nesse contexto, algumas áreas 

vêm se destacando e atraindo a atenção de estudantes e profissionais por serem excelentes 

oportunidades de carreira. São elas: Finanças Corporativas (ou Empresariais), Investimentos, 

Instituições Financeiras, Finanças Internacionais e, por último, Consultoria em Finanças 

Pessoais. Finanças Empresariais requer do profissional financeiro conhecimento para 

decisões vitais no âmbito empresarial, que podem envolver a estrutura de ativos, a estrutura 

financeira ou planejamento e controle da gestão e obtenção de resultado de empresas e órgãos 

governamentais. A área de Investimentos lida com ativos financeiros, tais como ações, 

debêntures, títulos públicos e privados, derivativos e outras obrigações. Em sua atividade o 

profissional financeiro calcula preços desses ativos, determina os riscos envolvidos e o 

retorno possível, analisa o contexto para definição da melhor composição de carteiras para 

cada tipo de investidor. Esse profissional pode atuar como Operador de Bolsa de Valores, 

Administrador de Carteiras de Fundos ou ainda como Analista de títulos. 
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ABSTRACT 

 

Is the art and science of managing funds, that is, to apply economic principles, 

and concepts of the accounting value of the money in time to business decision-making. The 

word "art" implies that there are some opportunities to be creative in managing money. And 

the word "Science" implies that there are few proven facts underlying the financial decisions. 

More broadly, we say that she takes care of the process, institutions, markets and instruments 

involved in the transfer of funds between people, companies and Governments. Virtually all 

individuals and organizations obtain revenue or raise funds, spend or invest. Ultimately, 

finance is the art and science of managing funds. There is a growing trend of executives from 

the financial district occupying the highest positions in organizations. In this context, some 

areas have been highlighting and attracting the attention of students and professionals for 

being excellent opportunities of carre . 
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ADMINISTRADOR FINANCEIRO 

 

Pode auxiliar na administração do orçamento doméstico, na análise e na busca de 

alternativas para endividamentos elevados, orientações sobre aplicação de recursos nas 

modalidades mais adequadas para cada perfil de investidor. Orienta ainda, na escolha de 

seguros e planos de aposentadoria. 

O administrador financeiro possui duas preocupações nessa área. Primeiro qual o 

montante que a empresa deve tomar emprestado? Segundo, qual a fonte mais barata de fundos 

para a empresa?  

Adicionalmente à combinação de recursos, o administrador financeiro deve 

decidir exatamente sobre como e onde levantará os recursos. Cabe a ele então a tarefa de 

escolher as fontes e os tipos de empréstimos. 

 

 O PAPEL DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO 

 

As funções financeiras podem ser de curto e longo prazo. As de curto prazo 

envolvem a administração de caixa, do crédito, das contas a receber e a pagar, estoques e 

financiamentos de curto prazo. A administração financeira de curto prazo também é chamada 

de administração do capital circulante. O administrador financeiro no curto prazo também se 

preocupa com o planejamento financeiro e tributário. No longo prazo o administrador 

financeiro envolve-se com as decisões financeiras estratégicas, tais como orçamento de 

capital, estrutura de capital, custo de capital, relacionamento com investidores etc. As 

decisões financeiras no longo prazo envolvem a obtenção de recursos para projetos e 

investimentos e a definição dos critérios a serem adotados para a escolha entre investimentos 

alternativos. 

O objetivo da empresa é maximizar o valor de mercado do capital dos 

proprietários existentes. Atendendo a um desejo específico dos acionistas: a remuneração de 

seu capital, sob a forma de distribuição de dividendos.  

O administrador  financeiro procura conciliar a manutenção da liquidez e do 

capital de giro da empresa, para que a empresa possa honrar com as obrigações assumidas 

perante terceiros na data do vencimento, bem como a maximização dos lucros sobre os 

investimentos realizados pelos acionistas. 



- manter a empresa em permanente situação de liquidez; - maximizar o retorno sobre o 

investimento realizado; - administrar o capital de giro da empresa; - avaliar os investimentos 

realizados em itens do ativo permanente; - estimar o provável custo dos recursos de terceiros a 

serem captados;  

- analisar as aplicações financeiras mais interessantes para a empresa; 

- informar sobre as condições econômico-financeiras atuais e futuras da empresa; - interpretar 

as demonstrações financeiras; - manter-se atualizado em relação ao mercado e às linhas de 

crédito oferecidas palas instituições financeiras. 

Aumentar a riqueza dos acionistas não quer dizer que a administração deva 

relegar para segundo plano as responsabilidades sociais, apesar de que o conflito entre “maior 

riqueza” e “responsabilidade social” seja normalmente uma constante. Esta responsabilidade 

social poder ser resumidas em: proteção ao consumidor, segurança no trabalho, apoio à 

educação, participação ativa na comunidade, processos sustentáveis, inclusão social, dentre 

tantos outras.  

Gitman (2002), observa com razão que, administração financeira de uma empresa 

pode ser realizada por pessoas ou grupos de pessoas que podem ser denominadas como: 

vicepresidente de finanças (conhecido como Chief Financial Officer – CFO) diretor financeiro 

controller e gerente financeiro, sendo também denominado simplesmente como administrador 

financeiro. Sendo que, independente da classificação, tem-se os mesmos objetivos e 

características, obedecendo aos níveis hierárquicos, o diretor financeiro coordena as 

atividades de tesouraria e controladoria. Mas, é necessário deixar bem claro que, cada 

empresa possui e apresenta um específico organograma, dependendo bastante de seu porte. 

Em empresas pequenas, o funcionamento, controle e análise das finanças; são feitas somente 

no departamento contábil, até mesmo, por questão de encurtar custos e evitar exageros de 

departamentos pelo fato de seu porte, não existindo necessidade de se dividir um setor que 

está inter-relacionado e, que dependendo da capacitação do responsável desse setor poderá 

muito bem acumular as duas funções: tesouraria e controladoria. Porém, à medida que a 

empresa cresce, o funcionamento e gerenciamento das finanças evoluem e se desenvolvem 

para um departamento separado, conectado diretamente ao diretor-financeiro, associado à 

parte contábil da empresa, já que esta possibilita as informações para a análise e tomada de 

decisão. No caso de uma empresa de grande porte que é imprescindível esta divisão, para não 

ocorrer confusão e sobrecarga, deste modo, a tesouraria (ou gerência financeira) cuida da 

parte específica das finanças em espécie, na administração do caixa, planejamento financeiro, 

captação de recursos, tomada de decisão de desembolso e despesas de capital, assim como o 



gerenciamento de credito. Já a controladoria (ou contabilidade) é responsável pela 

contabilidade, finanças e custos, assim como no gerenciamento de impostos, ou seja, cuida do 

controle patrimonial e fiscal da empresa. 

 Objetivos da Função do Administrador Financeiro Conforme Gitman (2002), o 

capital de giro medido pelo CCL Capital Circulante Líquido (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) é usado pela empresa muitas vezes como medida do risco de insolvência técnica. 

Quanto mais líquida for a empresa, maior probabilidade terá de poder honrar seus 

compromissos correntes no vencimento. Uma vez que baixos níveis de CCL indicam maior 

probabilidade de liquidez insuficiente e vice-versa, o CCL é uma forma muito útil de se 

determinar o risco. Uma definição alternativa do CCL é a parte dos ativos circulantes 

financiada com recursos a longo prazo (Exigível a Longo Prazo). Para Assaf (2000), todo 

administrador da área de finanças deve levar em conta, os objetivos dos acionistas e donos da 

empresa, para daí sim, alcançar seus próprios objetivos, pois conduzindo bem o negócio, 

cuidando eficazmente da parte financeira, conseqüentemente ocasionará o desenvolvimento e 

prosperidade da empresa, de seus proprietários, sócios, colaboradores internos e externos, e 

logicamente de si próprio no que tange ao retorno financeiro, mas principalmente a sua 

realização profissional e pessoal. Podemos verificar que existem diversos objetivos e metas a 

serem alcançadas nesta área dependendo da situação e necessidade, e de que ponto de vista e 

posição serão escolhidos estes objetivos. Mas, no geral a administração financeira serve para 

manusear da melhor forma possível os recursos financeiros e tem como objetivo otimizar o 

máximo que puder o valor agregado dos produtos e serviços da empresa a fim de se ter uma 

posição competitiva mediante a um mercado repleto de concorrentes, proporcionando deste 

modo, o retorno positivo a tudo o que foi investido para a realização das atividades da mesma, 

estabelecendo crescimento financeiro e satisfação dos investidores. Não deixando de 

mencionar que não há necessidade de se agir sem ética profissional ou ilegalmente, agindo de 

má fé com os outros e com si mesmo, pois um ambiente em que se trabalha em cima de 

mentiras e falsas informações não é propício ao sucesso e ambiente agradável, pois não 

haverá verdade, compromisso, motivação, respeito e lealdade dos que cercam à empresa, 

deste modo como se conseguir o sucesso? E este é um fator que deve ser refletido, pois de 

nada vale se conseguir recursos e capital a partir de mentiras e trabalho “sujo”, sofrimento e 

desilusão dos colaboradores, parceiros e agentes internos ou externos que de uma forma ou de 

outra são a razão da existência da empresa, e fazem o empreendimento “caminhar”, faz-se 

referência desde ao funcionário ou diretor até o cliente, por isso deve-se ter responsabilidade e 

compromisso com todos os tipos de atividades, logicamente visando a lucratividade, tendo 



sempre o compromisso com a responsabilidade e integridade do próprio nome da empresa e 

das pessoas que a representa. 

 

 FLUXO DE CAIXA  

 
A administração da liquidez e da solvência é uma das atividades mais importantes 

do administrador financeiro. Para desempenhar esta função, o profissional de finanças utiliza 

um dos principais instrumentos de análise e controle financeiro: o FLUXO DE CAIXA. 

“O caixa é importante porque representa poder de compra que pode ser transferido 

facilmente, em uma economia de troca, a qualquer indivíduo ou organização para satisfação 

de suas necessidades específicas por bens e serviços desejados e disponíveis na economia. 

Informações sobre fluxo de caixa são relevantes, à medida quepermitem a investidores e 

credores projetar a capacidade que a empresa terá de distribuir dividendos, pagar juros e 

amortizar dívidas. Além desses pontos, a informação sobre o fluxo de caixa destaca-se, 

também, por auxiliar nadeterminação da liquidez e solvência empresarial (HENDRIKSEN E 

BREDA, 1999, p.177).” 

Para Hendriksen e Breda (1999, p.177) “liquidez é a capacidade relativa de 

conversão de ativos em caixa e solvência é a capacidade de pagamento das obrigações de uma 

empresa no  

 

momento de seus vencimentos. O conceito de solvência é mais amplo que o de 

liquidez”. A capacidade de solvência da empresa é importante, pois indica a possibilidade de 

continuidade. 

Inicialmente destaca-se que a compreensão do termo caixa deve abranger não 

somente a conta contábil caixa, e sim todos os recursos disponíveis da empresa dos quais se 

possa fazer uso como se dinheiro fosse. Correspondem ao caixa, desta forma, as 

disponibilidades imediatas da empresa, ou seja, caixa, propriamente dito, depósitos bancários 

à vista, numerários em transito e aplicações de liquidez imediata. Denomina-se fluxo de caixa 

o conjunto de entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, podendo ser calculado 

mediante a construção de um mapa de fluxos de tesouraria. É um instrumento de controle que 

tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da 

empresa. Pelo fato de proporcionar uma medida da capacidade da empresa em liberar meios 

monetários, o cash-flow torna-se um excelente indicador da capacidade de autofinanciamento 



da empresa, isto é, da sua capacidade para efetuar novos investimentos sem necessidade de 

recorrer a fontes de financiamento externas. 

 

FATORES QUE AFETAM O FLUXO DE CAIXA 

 

 O fluxo de caixa de uma empresa é impactado por uma série de fatores, tanto 

internos como externos. O Administrador financeiro deve estar preparado através das 

indicações observadas no fluxo de caixa para tomar as medidas corretivas em tempo hábil, de 

forma a minimizar o impacto nas empresas. 

 

 FATORES INTERNOS: 

 

 • Expansão descontrolada das vendas, implicando em um volume maior de 

compras e custos operacionais; • Aumento concedido no prazo de vendas como forma de 

aumentar o grau de competitividade da empresa e aumentar a sua participação no mercado; 

• Capitalização inadequada com a consequente utilização de capital de terceiros de 

forma excessiva, aumentando o seu nível de endividamento; 

 • Compra em volume incompatível com as projeções de vendas;  

• Diferenças acentuadas entre giro de contas a pagar e a receber em decorrência 

dos prazos médios de recebimento e pagamento; 

 • Ciclo de produção extremamente longo e incompatível com o prazo médio 

concedido pelos fornecedores; 

 • Giro do estoque muito lento, significando o carregamento de produtos obsoletos 

ou de difícil venda, imobilizando recursos da empresa neste item; 

 • Baixa ocupação do ativo fixo; 

• Distribuição de lucros incompatíveis com a capacidade de geração de caixa;  

• Custos financeiros elevados em decorrência de um nível de endividamento 

incompatível com a estrutura de capital da empresa; 

 • Política salarial totalmente incompatível com o nível de receitas e demais 

despesas operacionais. 

 

FATORES EXTERNOS: 

 

 • Redução das vendas causadas por uma retração do mercado;  



• Aumento da concorrência em decorrência da entrada de novos concorrentes no 

mercado; 

 • Alteração nas alíquotas de impostos, sejam tributos sobre a venda interna como 

sobre a importação de produtos concorrentes; 

 • Aumento geral do nível de inadimplência causada por fatores como, por 

exemplo, o aumento da taxa de juros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

A função do administrador financeiro é de vital importância para garantir que os 

objetivos estabelecidos inicialmente pelo investidor não sejam comprometidos ao longo da 

vida de um projeto ou um investimento. Para as atividades empreendedoras, risco e retorno, 

devem estar alinhados e adequados com as características de cada projeto ou investimento. 

Uma das principais funções do administrador financeiro é maximizar lucros, minimizar custos 

ao menor risco possível. O administrador financeiro é responsável pela condução da 

companhia e isso se dá através do planejando, controle e tomando decisões em vários 

momentos que julgar necessário. Verificou-se também que risco faz parte de todo e qualquer 

investimento que se faz e o mesmo será sempre proporcional ao retorno esperado. Retornos 

maiores contarão com riscos maiores e vice-verso. Como já estudado o risco pode ser definido 

como possibilidade de perda. Os ativos de maiores possibilidades de perda são considerados 

como mais arriscados do que aqueles de menores possibilidades de perda. Mais formalmente, 

os termos risco e incerteza são usados indiferentemente com referência à variabilidade de 

retornos esperados, relativos a um determinado ativo ou investimento. Para os estatísticos, 

existe risco quando a distribuição probabilística de retorno é conhecida e incerteza quando as 

distribuições probabilísticas de retorno são desconhecidas. O fator risco existirá sempre e 

estará em proporções parecidas com o retorno pretendido, em alguns momentos a 

possibilidade de retornos maiores pode levar investidores a optar por esses ativos, em outros 

casos, investidores com perfil conservador preferem ativos com riscos menores, 

representando com isso, possibilidade de retornos menores. No ambiente empresarial todas as 

decisões afetam o resultado econômico-financeiro e as variáveis risco e retorno combinadas 

proporcionalmente ao capital envolvido, irão influenciar os resultados futuros da companhia. 

O administrador financeiro deverá estar sempre buscando melhores oportunidades de retorno 

de seus ativos, inclusive considerando a concessão de crédito nas vendas a prazo, que 

dependendo de políticas adotadas, poderá representar um grau de incerteza maior ou menor 

nos recebimentos futuros. Uma das considerações básicas entre risco e retorno é que num 

mercado eficiente, o risco relevante é o risco não diversificável, do qual não se escapa porque 

ele é decorrente das políticas econômicas governamentais e afetam todos em proporções 

maiores ou menores dependendo do ramo de atividade de cada um. O risco diversificável que 

é específico, seus efeitos poderão ser minimizados através da diversificação. É importante 

destacar ainda que a variável risco estará sempre presente na busca de investimentos em 



ativos que ofereçam determinados retornos. É função do administrador financeiro, utilizar 

técnicas adequadas para minimizar ao máximo seu efeito. Com profissionalismo, ética e 

comprometimento, o sucesso para atingir as metas fixadas serão conseqüências naturais. 
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