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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   

 
Prof. RONALDO RAENY RANGEL 
Doutor em Economia - UNICAMP 
Mestre – PUC de Campinas 
 
 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA POST MBA 
 
O programa de Formação Avançada Post MBA ajuda o executivo a se 
aprofundar em temas atuais críticos que permeiam o cenário organizacional e 
a desenvolver uma visão estratégica e gerencial dos negócios, de forma a 
aumentar sua vantagem competitiva no mercado. 
 

Nesse contexto, o programa de Formação Avançada Post MBA é constituído 
por cursos de atualização, com aprofundamento em diferentes áreas de 
conhecimento, dirigidos a executivos, consultores e profissionais de nível 
superior, detentores de títulos de pós-graduação lato sensu ou pós-graduação 
stricto sensu, com comprovada experiência profissional relevante, que buscam 
explorar com mais profundidade assuntos complexos do mundo corporativo. 
 

Todos os cursos são padronizados com a carga horária de 140 horas-aula, 
dividida da seguinte forma: 5 disciplinas de base conceitual e prática, com 20 
horas-aula cada; 1 disciplina de jogo de negócios ou jogo empresarial, com 20 
horas-aula; 1 disciplina de fórum de debates, com 10 horas-aula, e 1 disciplina 
de desenvolvimento pessoal e agenda de negócios, com 10 horas-aula. 
 
Diferenciais:  

 Programa de nível avançado para profissionais pós-graduados; 
 Configuração do programa para facilitar networking e troca de 

experiência com os colegas de classe e outros executivos do mercado; 
 Utiliza as experiências profissionais dos alunos como parte integrante da 

aprendizagem na sala de aula; 
 Conteúdo atual, de acordo com as demandas empresariais e de 

mercado; 
 Certificação pela Fundação Getulio Vargas em nível atualização; 
 Cursos sem provas e sem trabalho de conclusão; 
 Professores com sólida formação acadêmica e com vasta experiência de 

mercado. 
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3. POST MBA EM INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL 
 
O Post MBA em Inteligência Empresarial apresenta características inovadoras 
em seu conteúdo, visto que abordará todos os temas que compõem o estado 
da arte em inteligência de negócios, inteligência anteciativa, inteligência em 
geração de valor, negociação com fornecedores e em vendas. 
 

O curso tem o objetivo de proporcionar ao aluno a compreensão e o 
aprofundamento pela aplicação de diferencial metodológico centrado em PBL 
(Problem Based Learning), processo que centra a aprendizagem a partir de um 
problema apresentado e que se apoia na utilização de analogias, metáforas e 
estudos de casos práticos, ademais os recursos providos permitem clarificar 
as deficiências dos modelos básicos normalmente em uso. 
 

Além disso, o curso pretende estimular uma efetiva interação dos alunos com 
os desafios originados pelos temas descritos anteriormente. O método de 
ensino será essencialmente vivencial, facilitando e viabilizando a retenção do 
conteúdo aplicado à vida real do participante. Dessa forma, os participantes 
terão plenas condições e conhecimentos específicos que os habilitarão a usar 
ou criar procedimentos para a redução da incerteza e elevação da 
assertividade nas decisões empresariais, através da busca do conhecimento, 
principalmente externo à organização. Assim a informação e seu tratamento e 
uso passam a ser elementos de vantagens competitiva, onde o processo de 
sense making e de decision making se sobrepõem. 
 
4. PROGRAMA 
 

POST MBA EM INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

1 Complexidade do Ambiente Empresarial 20 

2 Inteligência e Negociação com Fornecedores 20 

3 Inteligência em Vendas 20 

4 Estudos Avançados em Finanças 20 

5 Modelos de Tomada de Decisão 20 

6 Jogos de Negócios 20 

7 Fórum de Debates 10 

8 DyPBA (Developing Your Personal and Business Agenda) 10 
 CARGA HORÁRIA TOTAL 140 
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5. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 
 
 

1. Complexidade do Ambiente Empresarial 
Brasil: conjuntura político-econômica, mudanças estruturais e transições em 
médio prazo. Multipolaridade e o novo desenho político-ideológico mundial. 
América Latina: mudanças e tendências. Economia mundial, inserção 
brasileira e cenário econômico. O relacionamento entre o Estado brasileiro e 
os interesses empresariais. 

 
2. Inteligência e Negociação com Fornecedores 
Avaliação de fornecedores e a necessidade de compreensão de seu plano de 
negócios. Prospecção de fornecedores. Estratégias de comunicação com 
fornecedores. Confirming. Dependência de insumos e cadeia de produção. 
Negociação com clientes internos. Controle dos níveis de estoque. Aspectos 
logísticos. Negociação de preços e prazos. 

 
3. Inteligência em Vendas 
Modelos e processos de previsão. Horizonte de previsão. Gestão do banco de 
dados de vendas. Informações qualitativas provenientes da força de vendas. 
Indicadores de desempenho. Comportamento do cliente e a importância de 
determinar o formato do atendimento. Comportamento da concorrência. 
Potencialização de vendas. Instâncias pós-vendas. 

 
4. Estudos Avançados em Finanças 
Estruturação financeira estratégica baseada em fontes de financiamento e no 
plano de negócios da empresa. Análise econômico-financeira do 
posicionamento estratégico da empresa para tomada de decisões. Decisão 
estratégia de financiamento: implementação e acompanhamento. Modelagem 
financeira, blindagens e alavancagens. Avaliação de ativos da empresa. 
Integração estratégica entre investimento, ativos financeiros e valor do 
negócio. 

 
5. Modelos de Tomada de Decisão 
Natureza da decisão, decisões estratégicas, fluxos de informação. Os modelos 
para tomada de decisão. Uma visão geral dos modelos matemáticos de 
otimização. Fatores intervenientes no processo decisório. Informação e 
intuição na tomada de decisão. Decisão negociada. 
 
 



 
  

4 
 

 
6. Jogo de Negócios 
O curso aplicará o Mobile Conquest Game, desenvolvido pelo membro da 
equipe docente do programa, professor Fernando Arbache. O jogo, aplicado 
em sala de aula é 100% web. O objetivo do Jogo é que cada equipe utilize os 
pilares da Inteligência Empresarial para diante das situações simuladas, 
tomarem decisões visando: a) conquistar cliente; b) gerar valor percebido de 
seu produto; c) gerar lucro; d) gerar valor intangível; e) reter clientes. 

 
7. Fórum de Debate 
Discussão, debates e solução de problemas empresariais, com a aplicação da 
realidade corporativa dos alunos. Está baseada em casos práticos reais, 
exemplos dos participantes do curso, artigos científicos, relatórios 
empresariais e matérias de revistas técnicas. No primeiro encontro, o 
professor sugere e apresenta o texto para a discussão futura, orienta a 
pesquisa da base conceitual, indica bibliografia e fontes de pesquisas e 
propõe questões para serem respondidas e debatidas. No segundo encontro, o 
professor atua como moderador dos debates entre os alunos, que devem 
apresentar suas respostas sobre as questões apresentadas. 

 
8. DyPBA - Developing Your Personal Business Agenda 
Ensaio de um plano de desenvolvimento pessoal do aluno, com o objetivo 
principal de elaborar uma agenda de seu desenvolvimento como líder de 
negócios. No primeiro encontro, o evento contém uma autoanálise do 
participante, de pares, subordinados, familiares e conhecidos, com a 
apresentação de seus desafios pessoais e profissionais. Ao longo do curso, o 
participante busca feedbacks dos professores e colegas de curso e vai 
formulando o seu projeto individual, com prazos e objetivos para apresentação 
no segundo encontro, como monitoração online do professor, por meio da 
Internet ou qualquer outro meio eletrônico. Existe a possibilidade de 
acompanhamento do desenvolvimento do plano após o término do curso. 
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