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1. COORDENAÇÃO 
 

Prof. Carlos Alberto dos Santos Silva, Doutor. 
 
 
 

 

2. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro de 1944, 
com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento intelectual do país, reunindo 

escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e documentação focados na economia, 
na administração pública e privada e na história do país. 

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande tradição e 
intensa produção intelectual: 

 

EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas  

EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo  

EPGE – Escola de Pós-Graduação em Economia  
CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil  
Direito GV – Escola de Direito de São Paulo  
Direito Rio – Escola de Direito do Rio de Janeiro  

EESP – Escola de Economia de São Paulo  

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 
 
 
 
 

3. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE 

 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede de 
distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, através de 
suas Escolas e Institutos. 

 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, os 
alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a possibilidade de participar de programas de 
curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 
 
 
 
 

4. CERTIFICAÇÃO 

 

O MBA em Gestão Financeira: Corporate Finance é certificado por uma das melhores 
instituições de ensino do país, que tem grande expressão no cenário educacional: 
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

EBAPE  

 

A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das Nações Unidas, voltada inicialmente 

para o aperfeiçoamento de profissionais do setor público brasileiro, e teve um papel pioneiro 

no ensino universitário ao instituir o primeiro curso superior de Administração Pública do país. 

Com o passar dos anos, expandiu sua atuação também para a área de gestão empresarial privada, 

oferecendo uma série de programas de educação continuada. Os projetos de pesquisas 

desenvolvidos pela EBAPE abrangem as áreas do governo e da iniciativa privada, gerência do 

setor público e privado, políticas públicas, gestão social, inovação tecnológica, produtividade 

industrial, entre outros. A EBAPE também publica, bimestralmente, a revista de Administração 

Pública, o periódico Cadernos EBAPE.br e a Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. 

 

 

5. SOBRE O MBA  

 

O MBA em Gestão Financeira: Corporate Finance tem o objetivo de atualizar e aprofundar 

conceitos da área de finanças, utilizando ferramentas visando aumentar de forma significativa 

o índice de sucesso em tomada de decisão levando-se em consideração o aspecto de 

sustentabilidade do negócio, bem como, utilizar ferramentas que possibilitem a transformação 

do plano estratégico em medidas operacionais que gerem valor para a empresa. 

 

Tem como objetivos específicos, atualizar e aprofundar os conhecimentos de toda a função 

financeira de uma empresa, sob um horizonte temporal tanto de curto como de longo prazo, 

buscando sempre tomar decisões que maximizem, de forma sustentável, o valor de mercado da 

parte que cabe aos donos da empresa 

 

6. A QUEM SE DESTINA 

 

Profissionais que atuam em organizações com fins lucrativos, mais especificamente em áreas 

que tem por objetivo a gestão de caixa, a gestão de projetos de investimento e a gestão de capital 

de curto e de longo prazo. 

 

7. METODOLOGIA DO TCC 

 

Os alunos deverão realizar, individualmente, o trabalho de conclusão de curso, TCC. Tal 

trabalho deverá ser aplicado à realidade profissional do aluno.  O Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) deverá ser constituído de 3 (três) partes: Introdução, corpo do trabalho e 

conclusão. 

Orientação: A orientação do TCC será definida pelo coordenador acadêmico seguindo o 

Regulamento do MBA. A orientação poderá ser presencial ou a distância, via e-mail, com o 

professor orientador sendo indicado, pela coordenação acadêmica, até a data do início da 

orientação do TCC. 

Critérios de correção: Os professores que farão a correção do TCC seguirão os seguintes 

critérios para corrigir os trabalhos; Estruturação e formatos de apresentação, Desenvolvimento 

do trabalho e qualidade das pesquisas realizadas, referências e bibliografia; Sequência lógica; 

início meio e fim. Introdução, corpo do trabalho e conclusão coerentes com a proposta do 

trabalho. 
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DOCUMENTOS BASE 

 

a) Regimento do Programa FGV Management e Regulamento dos cursos FGV Management; 

b) Norma de Padronização da Apresentação TCC 11/2009 e Apenso a Norma 11/2009; 

c) Instrução Normativa nº 11/2015, de 26/08/2015 – Diretrizes da Trilha de MBA da Área de 

Finanças. 

 

 

8. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

Os participantes serão avaliados, em cada disciplina, através de provas individuais e trabalhos 
em grupo, sendo exigida a nota final mínima 7,0 (sete) em cada disciplina para sua aprovação 

e formatura. Será exigida também uma presença mínima obrigatória de 75% no programa, como 
um todo, e de 75% em cada disciplina presencial. 

 

Cada aluno deverá elaborar, adicionalmente, trabalho de conclusão de curso – TCC, apropriado 
aos objetivos do programa. 
 

 

9. CERTIFICAÇÃO 

 

✓ Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da Fundação Getulio 

Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES nº 1 de 08/06/2007, do 

Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior; 

 

✓ Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, MBA em Gestão Financeira: Corporate Finance, Nível Especialização” aos 

participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento 

do curso do módulo nacional; 

 

✓ Será outorgado pela Universidade da Califórnia - Irvine, o certificado de “Business and 

Management for International Professionals” aos participantes deste módulo 

internacional; 

 

✓ Será outorgado pela Universidade de Chicago o certificado de “Public Policy, Finance and 

Investiment Strategies” aos participantes deste módulo internacional; 
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10. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 

 

MBA EM GESTÃO FINANCEIRA: CORPORATE FINANCE 
 

  Aula Inaugural e de Integração  
    

 1 Matemática Financeira 24 
    

 2 Finanças Corporativas 24 
    

 3 Economia Empresarial 24 
    

 4 Contabilidade Financeira 24 
    

 5 Sistema Financeiro Nacional 24 
    

 6 Administração de Recursos de Longo Prazo 24 
    

 7 Análise de Projetos de Investimentos 24 
    

 8 Avaliação de Empresas 24 
    

 9 Finanças Internacionais 24 
    

 10 Gestão do Capital de Giro 24 
    

 11 Gestão de Tributos 24 
    

 12 Governança Corporativa 24 
    

 13 Orçamento e Controle 24 
    

 14 Gestão de Projetos 24 
    

 15 Gestão Estratégica 24 
    

 16 Mercado de Capitais e Mercados Derivativos 24 
    

 17 Estatística Aplicada a Finanças 24 
    

 18 Jogos de Negócios 24 
    

 CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
    

  Trabalho de Conclusão de Curso – TCC --- 
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11. MÓDULO INTERNACIONAL 
 

Business and Management for International Professionals 

54 
University of California - Irvine  

  

Finanças e Políticas Públicas 

49 
University of Chicago - Harris School  

  

Gestão de Negócios  

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial- ISCTE 40 

/INDEG - Lisboa  
  

China Business & Economic Strategies for Managers 

40 
Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong  

  

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands and  

Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario Organizzazione 40 

Aziendale – Vicenza - Itália  
  

International Business Law 

40 
University of California - Irvine  

  

 
 

12. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

Matemática Financeira 

Conceito e aplicações de Juros simples e Juros Compostos. Desconto de títulos. Valor de face 

e valor de mercado. Valor do dinheiro no tempo. Valor presente e valor futuro. Equivalência de 

taxas de juros. Equivalência de fluxos de caixa. Perpetuidades e anuidades. Sistemas de 

amortização. Valor presente líquido e taxa interna de retorno. Estrutura temporal da taxa de 

juros. 

 

Finanças Corporativas 

Visão panorâmica de finanças corporativas. Mercado eficiente e mercado perfeito. Fontes de 

financiamentos: Curto e longo prazos. Risco e retorno. O Beta e o modelo CAPM. Custos do 

capital próprio e do capital de terceiros. Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC). 

Endividamento e benefício fiscal. Estrutura de capital. Ações e dividendos: avaliação de ações. 

Relevância e teorias sobre políticas de dividendos. Critérios para classificação de projetos. 

 

Economia Empresarial 

Fundamentos de microeconomia. Curvas de demanda. Ambiente econômico e o sistema 

financeiro nacional. O comportamento maximizador do consumidor. Entendendo a demanda. 

O preço de reserva e o excedente do consumidor. Elasticidades e discriminação de preços. 

Tecnologia: a restrição tecnológica. Custos e escala de produção. O princípio da dualidade: a 

ligação entre tecnologia e custo. A função lucro. As restrições de mercado. Estruturas de 

mercado. 
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Contabilidade Financeira 

A contabilidade e o sistema de informação contábil. Estrutura das demonstrações contábeis. 

Método das partidas dobradas. Regime de caixa e regime contábil de competência. Análise 

econômico-financeira das demonstrações contábeis. 

 

Sistema Financeiro Nacional 

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional.  Políticas Econômicas. Riscos e Controles.  Moeda, 

bancos centrais. Autonomia operacional dos bancos centrais.  Bancos múltiplos. Intermediários 

ou auxiliares financeiros. 

 

Administração de Recursos de Longo Prazo 

Fontes de financiamento de longo prazo. Planejamento financeiro de longo prazo. Estrutura de 

Capital. Custo do capital. Alavancagem operacional, financeira e combinada. 

 

Análise de Projetos de Investimentos 

Critérios de classificação de investimentos: VPL, TIR,  Payback,  ILL, Break  Even. Análise de 

viabilidade econômica. Análise de sensibilidade. Árvore de decisão. Seleção de projetos. 

Orçamento: Visão condensada do plano geral da empresa. Estimativa dos resultados futuros 

esperados. Execução de orçamento. Índices de rentabilidade, eficiência e produtividade. 

 

Avaliação de Empresas 

Introdução a avaliação de empresas e/ou projetos. Identificação do investidor. Comportamento 

de aversão ao risco. Identificação do ativo: Determinação dos fluxos de caixa Identificação do 

ambiente: Mercado, taxas e impostos. Valor justo ou teórico. Valor de mercado. Valor de 

liquidação. Valor patrimonial. Valor terminal. Valor de horizonte. Valor de Abandono. Método 

de fluxo de caixa descontado (FCD). Conceito de Valor. Valor justo. Valor da empresa. Valor 

das ações e valor das dívidas. Beta alavancado. Beta não alavancado e o benefício fiscal. O 

método da avaliação relativa. O bom e mau uso dos múltiplos : Os índices P/L, Preço/Bookvalue 

e Preço/Vendas. O método da avaliação dos direitos contingenciais. A técnica da avaliação das 

opções reais. Representação Binomial de ativos (Árvores de decisão).Aplicações práticas 

(Estudo de casos).Eva Economic Value Added (Eva e Mva).Avaliação de intangíveis. Avaliação 

de empresas em dificuldades financeiras. Fusões e Aquisições (M&A). 

 

Finanças Internacionais 

O Sistema Financeiro Internacional - Conceituação - Evolução Histórica Principais Mercados. 

Os Centros Financeiros Internacionais. Mercado de Eurodólares e Offshore Instrumentos 

Financeiros do Mercado. A Estrutura dos Bancos Internacionais. O Sistema Financeiro dos 

EUA. Estrutura do Fed (Banco Central).O Departamento do Tesouro Sec. Securities Exchange 

Commission. The Money Market. The Capital Market. Mercado Cambial. Mercado Spot. 

Mercado Forward. Mercado Future Globalização dos Mercados Securitização. Adr, Idr, 

Gdr.Country Risk Administração de Caixa em Empresas Multinacionais Hedging. Swaps 

Derivativos Internacionais (Cap, Floor, Collar, Etc). 

 

Gestão do Capital de Giro  

Determinação do Capital de Giro. Ciclo Operacional e Ciclo de Caixa na Empresa. Prazos 

Médios e Rotação dos Estoques. Contas a Receber e Contas a Pagar. Fontes e Necessidades de 

Capital de Giro. 
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Gestão de Tributos  

Sistema tributário brasileiro. Normas gerais da legislação tributária. Regimes de tributação, real, 

presumido e simples nacional. Tributos e contribuições sobre faturamento e lucro. Imposto 

sobre a renda da pessoa jurídica. Contribuição Social sobre o lucro líquido, PIS e Cofins. 

 

Governança Corporativa 

O governo de uma organização.  Por que governança corporativa? Conceito e modelos de 

governança corporativa.  O ambiente brasileiro da governança corporativa.  A estrutura 

empresarial no Brasil. Papel e atuação dos conselhos de administração e fiscal. Estrutura e 

mecanismos de controle externo das empresas. Comportamento dos agentes na governança. 

Principais aspectos da Lei das S.A. relacionados à governança corporativa. O mercado de ações 

e o Novo Mercado.  Responsabilidade social e ética empresarial. 

 

Orçamento e Controle 

Balanço Patrimonial. Controle orçamentário cotejando o real com o orçado. Análise e decisão.  

Conceito de orçamento. Finalidade do orçamento. Mecanismos orçamentários. Implantação do 

sistema financeiras. Consolidação do orçamento com elaboração: Fluxo de Caixa, 

Demonstração de Resultado e operacionais por centro de responsabilidade, investimento de 

capital, despesas e receitas orçamentário. Elaboração do orçamento nas diversas áreas: 

orçamento de venda, produção e despesas, 

 

Gestão de Projetos 

Fundamentos de gerenciamento de projetos. Técnicas e ferramentas de controle para 

gerenciamento EAP. Diagrama de Gantt. Sequenciamento de atividades e o método do caminho 

crítico (CPM). Gestão de Pessoas. Gestão da Qualidade. Lições aprendidas. Métodos Ágeis. 

SCRUM da comunicação e Stakeholders. Gestão das Aquisições. Gestão de Risco.  

 

Gestão Estratégia  

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. Referenciais 

estratégicos. O balanced scorecard (BSC) estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. 

A formulação da estratégia competitiva.  

 

Mercado de Capitais e Mercados Derivativos 

Intermediação financeira. Sistema financeiro nacional - evolução e características. Mercado 

monetário. Títulos públicos e política monetária. Mercado de capitais. Emissão de ações e 

debêntures. Eficiência informacional de mercados. Tipos mais frequentes de derivativos: 

contrato futuro, contrato a termo, contrato de opção, contrato de swaps. Tipos de operações: 

operações de hedging, operações de arbitragem, operações de especulação. Capitalização 

contínua, futuro de taxas de juros. Títulos com ou sem rendimentos. Hedging com futuros e 

com opções. Swaps de moedas e de juros .Mercado de opções: fatores que influem no preço. 

Limites e visualização gráfica. Estratégias e risco. Modelo de Black & Scholes. 
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Estatística Aplicada a Finanças  

A estatística e probabilidade como instrumentos de análise financeira. Análise de risco e retorno 

e sua relação com a expectativa de resultados. Critérios estatísticos aplicados a determinação 

do risco dos investimentos. Intervalo de confiança. Medidas de tendências e de dispersão (média 

e variância). Regressão linear e a determinação do risco relativo Beta. Risco absoluto e risco 

relativo. Valor esperado. 

 

Jogos de Negócios 

O jogo de empresas simula um mercado oligopolista no qual empresas industriais atuam de 
maneira bastante competitiva e os participantes assumem o papel de diretores dessas empresas. 

O jogo cria um ambiente de competição possibilitando análise estrutural da indústria e de seus 

cenários econômicos globais. 
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