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SIGA: MMBAGFET*20_03 

 

 

1. COORDENAÇÃO   

 

Prof. ARNALDO MARQUES DE OLIVEIRA NETO 

PhD pela Florida Christian University - USA. 

Mestre pela Mackenzie. 

Pós-Graduado pela Fundação Getulio Vargas. 

 

 

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: 

 

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP - Escola de Economia de São Paulo 

EPGE - Escola de Pós-Graduação em Economia 

EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

FGV Social – Centro de Políticas Sociais 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

 

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 Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos é certificado por uma das 

melhores instituições de ensino do país, que tem grande expressão no cenário educacional:  
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ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO – EESP 

 

A Escola foi credenciada pelo Ministério da Educação pela Portaria no 707, de 15 de abril de 

2003, para oferecer cursos de graduação em economia, cursos de pós-graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu e cursos de educação continuada. 

A EESP é um centro de excelência na geração e transmissão do saber econômico, e sua missão 

é desenvolver a aprendizagem e o debate público, que contribua para a evolução econômica e 

social do País. 

 

5. SOBRE O MBA 

 

A complexidade e o dinamismo do sistema tributário nacional e a sua crescente sofisticação – 

especialmente após a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital -, têm ensejado a 

necessidade de as empresas organizarem seus negócios, sob apropriada governança tributária, 

para o cumprimento eficiente e eficaz das obrigações fiscais, de modo a potencializar a legítima 

economia de tributos e evitar ou minimizar o risco de possíveis questionamentos por parte das 

autoridades fiscais, o que pode resultar na identificação de contingências tributárias e na 

consequente lavratura de autos de infração, com a correspondi dente cobrança de multas 

punitivas e juros moratórios. 

 

Do ponto de vista tributário, pode haver a extensão da responsabilidade da empresa aos seus 

administradores, implicando no bloqueio dos seus bens pessoais, inclusive de suas contas 

bancárias, dentre outras medidas. É neste cenário de complexidade, dinamismo e avanços 

tecnológicos por que tem passado o nosso sistema tributário, deverasmente desafiador, que 

procuramos desenvolver o nosso MBA. 

 

Ao término do curso os alunos estarão aptos a diagnosticar a situação contábil, societária e 

fiscal de empresas e avaliar oportunidades de redução ou postergação de carga tributária e de 

eliminação ou minimização de riscos de questionamentos por parte das autoridades fiscais, o 

que sem dúvida agregará valor para as empresas em que trabalham, ou mesmo para novos 

negócios que pretendam empreender. 

 

O MBA Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos apresentará aos participantes 

uma visão global e integrada dos tributos incidentes sobre as atividades empresariais, que lhe 

permitirá otimizar a carga tributária das empresas, quer seja através da identificação de 

oportunidades de sua redução lícita, quer seja através da eliminação ou minimização de riscos 

de questionamentos por parte das autoridades fiscais. 

 

Este curso é oferecido com estrutura modularizada contemplando entradas até a terceira 

disciplina de cada módulo, o que proporcionará maior possibilidade de networking e, 

consequentemente, melhor aproveitamento, levando-se em conta uma maior diversidade de 

competências. 

 

6. MODULARIZAÇÃO DO MBA 

 

 São 3 Módulos de 144 h/a, perfazendo uma carga horária de 432 h/a; 

 São 18 disciplinas no total com 24 h/a cada; 
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 Cada módulo é autocontido, sendo que os 3 se interligam em um contínuo mas possibilitam 

ao aluno entrar no MBA até a 3ª disciplina de cada módulo. 

 
 

MÓDULO I: TRIBUTAÇÃO DA PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E 

SERVIÇOS, RECEITA BRUTA E COMÉRCIO EXTERIOR 
HORAS/AULA 

OBJETIVOS 

 Oferecer subsídios para a identificação de oportunidades de redução lícita da carga tributária das 
empresas, relacionada com os seguintes tributos: IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, incidentes nos 

negócios realizados no Brasil, bem como nas importações e exportações; 
 

 Dar suporte na identificação, mensuração, minimização ou eliminação de riscos de 
questionamentos por parte das autoridades fiscais, relacionados com estes tributos. 

1 Os Cenários Econômicos e o Sistema Tributário Nacional 24 

2 
Tributos incidentes sobre a produção, circulação e na prestação de serviços: 

IPI, ICMS e ISS 
24 

3 
Tópicos Avançados do Planejamento, Coordenação e Controle do IPI, ICMS 

e ISS 
24 

4 
Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta - PIS e COFINS e Simples 

Nacional 
24 

5 Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior Brasileiro 24 

6 Workshop I – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 24 
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MÓDULO II: CUSTO, FINANÇAS, CONTROLADORIA E 

CONTENCIOSO - IMPACTO NOS PREÇOS E NA LUCRATIVIDADE 
HORAS/AULA 

OBJETIVOS 

 Oferecer subsídios para a identificação de oportunidades de redução lícita da carga tributária 
das empresas, relacionada com o tributo: INSS e encargos sobre a folha de pagamentos, 

incidentes nos negócios realizados no Brasil; 

 Dar suporte na identificação, mensuração, minimização ou eliminação de riscos de 
questionamentos por parte das autoridades fiscais, relacionados com este tributo; 

 Demonstrar o impacto dos tributos na formação do preço de venda dos bens e mercadorias, 

bem como de prestação dos serviços; 

 Oferecer subsídios para a identificação de possibilidades de questionamento administrativo e 
judicial de tributos. 

7 Legislação Trabalhista e Previdenciária 24 

8 Gestão de Custos e Formação Estratégica de Preços 24 

9 Legislação Societária 24 

10 Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas 24 

11 Controladoria Estratégica 24 

12 Contencioso Administrativo e Judicial Tributário 24 

 

MÓDULO III: TRIBUTAÇÃO DE LUCROS, GOVERNANÇA E 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS FUSÕES E AQUISIÇÕES 
HORAS/AULA 

OBJETIVOS 

 Oferecer subsídios para a identificação de oportunidades de redução lícita da carga tributária 
das empresas, relacionada com os seguintes tributos: IRPJ e CSLL, incidentes sobre lucros, 

rendimentos e ganhos de capital auferidos no Brasil e no exterior, bem como em operações de 

fusões e aquisições; 

 Dar suporte na identificação, mensuração, minimização ou eliminação de riscos de 
questionamentos por parte das autoridades fiscais, relacionados com estes tributos. 

13 
Contabilidade I - Posição Patrimonial das Empresas e Desempenho Contábil 

e Tributário 
24 

14 Contabilidade II - Receitas, Investimentos e Combinação de Negócios 24 

15 Tributos Incidentes sobre o Lucro - IRPJ e CSLL 24 

16 
Tributação de Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Obtidos no 

Exterior, Regras de Subcapitalização e de Preços de Transferência 
24 

17 Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e Aquisições 24 

18 Workshop II – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 24 
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7. OBJETIVO DO CURSO 
 

O MBA Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos tem por missão fazer os 

participantes adquirirem: 

 Visão global e integrada dos tributos incidentes sobre as atividades empresariais, 

focando a criação de valor para a empresa, através da otimização de sua carga tributária, 

quer seja através da identificação de oportunidades de sua redução lícita, quer seja 

através da eliminação ou minimização de riscos de questionamentos por parte das 

autoridades fiscais; 

 Capacidade para enxergar a governança tributária como algo estratégico para a empresa 
em que atua; 

 Conhecimento de conceitos, métodos e instrumentos contábeis, societários e tributários 
relevantes; 

 Motivação de serem líderes empreendedores, que contemplam em suas ações 
estratégicas, os aspectos tributários relevantes, tanto no ambiente das organizações para 

as quais trabalham, quanto no desenvolvimento de negócios próprios. 

 

8. A QUEM SE DESTINA  

  

O MBA Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos destina-se aos profissionais 

de mercado, graduados ou pós-graduados em administração de empresas, ciências contábeis, 

auditoria, economia, direito, finanças, controladoria, gestão estratégica de negócios e gestão 

empresarial, com pelo menos três anos de experiência profissional em uma destas áreas, que 

percebam a importância da gestão estratégica de tributos na tomada de decisões nas empresas, 

quer sejam no dia a dia, quer sejam em processos de fusões e aquisições. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Pelo menos três anos de experiência profissional em uma destas áreas: contábil, auditoria 

(interna ou externa), economia, direito, finanças e controladoria. 

 

 

9. METODOLOGIA  

  

Os cursos do Programa MBA da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do 

conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os 

contextos econômicos, sociais e regionais onde os cursos são ministrados. 

 

Os conteúdos das disciplinas visam a atingir objetivos de aprendizagem específicos, alinhados 

ao desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional de seus alunos. 

 

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente 

virtual de aprendizagem, o e-Class, no qual o aluno pode acessar, a qualquer momento, em seus 

dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas 

bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao 

processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação. 

 

As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos 

de negócios e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências 
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desafiadoras, encorajando-os à aplicação de seus conhecimentos na resolução dos desafios 

propostos. 

 

 

10. AVALIAÇÃO 

  

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de 

conhecimento pelos alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. 

As avaliações construídas pelos professores possuem questões que abordam a aplicabilidade 

dos conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação 

utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado como também servir como 

reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para melhores 

tomadas de decisão como executivos. 

 

 

11. DISCIPLINAS ISENTAS DE PROVA 

  

As disciplinas listadas a seguir têm como processo de avaliação, a elaboração de trabalhos, que 

demandam preparação extraclasse e, por isso, não têm prova: 

 

 Workshop do Módulo I; 

 Workshop do Módulo III. 

 

 

12. CERTIFICAÇÃO 

 

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

Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES 01/2018 de 06/04/2018, 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 Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos, Nível 

Especialização” aos participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação 

estabelecidos no regulamento do curso do módulo nacional; 

 Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de origem, o certificado 

de participação do respectivo módulo internacional; 

 A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo internacional 

cursado aos alunos que atenderem a todos os critérios de aprovação em ambos os cursos. 
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13. PROGRAMA - MÓDULO NACIONAL 

 

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA DE TRIBUTOS 

MÓDULO I: TRIBUTAÇÃO DA PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E 

SERVIÇOS, RECEITA BRUTA E COMÉRCIO EXTERIOR 
HORAS/AULA 

1 Os Cenários Econômicos e o Sistema Tributário Nacional 24 

2 
Tributos incidentes sobre a produção, circulação e na prestação de serviços: 

IPI, ICMS e ISS 
24 

3 
Tópicos Avançados do Planejamento, Coordenação e Controle do IPI, ICMS 

e ISS 
24 

4 
Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta - PIS e COFINS e Simples 

Nacional 
24 

5 Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior Brasileiro 24 

6 Workshop I – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 24 

MÓDULO II: CUSTO, FINANÇAS, CONTROLADORIA E 

CONTENCIOSO - IMPACTO NOS PREÇOS E NA LUCRATIVIDADE 
HORAS/AULA 

7 Legislação Trabalhista e Previdenciária 24 

8 Gestão de Custos e Formação Estratégica de Preços 24 

9 Legislação Societária 24 

10 Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas 24 

11 Controladoria Estratégica 24 

12 Contencioso Administrativo e Judicial Tributário 24 

MÓDULO III: TRIBUTAÇÃO DE LUCROS, GOVERNANÇA E 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS FUSÕES E AQUISIÇÕES 
HORAS/AULA 

13 
Contabilidade I - Posição Patrimonial das Empresas e Desempenho Contábil 

e Tributário 
24 

14 Contabilidade II - Receitas, Investimentos e Combinação de Negócios 24 

15 Tributos Incidentes sobre o Lucro - IRPJ e CSLL 24 

16 
Tributação de Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Obtidos no 

Exterior, Regras de Subcapitalização e de Preços de Transferência 
24 

17 Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e Aquisições 24 

18 Workshop II – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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14. MÓDULO INTERNACIONAL 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

Business and Management for International Professionals 

University of California - Irvine 
54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 

University of Chicago - Harris School 
49 

Gestão de Negócios 

Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial 

ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

China Business & Economic Strategies for Managers 

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

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands 

and Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario 

Organizzazione Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 

University of California - Irvine 
54 

Study Abroad in Innovation Management 

School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) 

Stuttgart - Alemanha 

80 

Innovation 

University of California – Santa Cruz (Silicon Valley) / Irvine 
54 

 

15. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Os Cenários Econômicos e o Sistema Tributário Nacional  

Sistema Tributário Nacional. Conceito de Tributo. Espécies tributárias. Classificação dos 

Tributos. Princípios Constitucionais Tributários. Imunidades. Legislação Tributária. Obrigação 

Tributária. Responsabilidade Tributária. Crédito Tributário e Lançamento. Suspensão do 

Crédito Tributário. Prescrição e Decadência.  

 

 Tributos incidentes sobre a produção, circulação e na prestação de serviços: IPI, 

ICMS e ISS  

IPI - Fato gerador. Conceitos de industrialização. Estabelecimento equiparado. Sistemáticas de 

apuração. Base de cálculo. Alíquotas. Aproveitamento de créditos. Estrutura da TIPI. 

Classificação fiscal. ICMS - Fato gerador. Sistemáticas de apuração. Base de cálculo. 

Alíquotas. Aproveitamento de créditos. Substituição tributária. Benefícios fiscais. Guerra 
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fiscal. ISS - Fato gerador. Sistemáticas de apuração. Base de cálculo. Alíquotas. Imposto no 

local do estabelecimento prestador e no local da prestação do serviço. Guerra fiscal. CEPOM. 

Responsabilidade tributária.  

 

 Tópicos Avançados do Planejamento, Coordenação e Controle do IPI, ICMS e ISS  

Análises e discussões de casos práticos nos lineamentos de planejamentos tributários voltados 

às legítimas anulações, reduções ou adiamentos de IPI, ICMS e ISS; coordenações tributárias 

que visam às soluções de conflitos de incidências do IPI e do ISS, bem como do ICMS e do 

ISS; e, controles tributários que possibilitam a eliminação ou mini9mização de contingências 

fiscais. 

 

 Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta - PIS e COFINS e Simples Nacional  

Panorama histórico. Regimes: cumulativo e não cumulativo – base de cálculo e alíquotas. 

Exclusões e deduções da base de cálculo. Créditos: básicos, presumidos e proporcionais. 

Tributação mista, substituição tributária e incidência monofásica. Benefícios fiscais e regimes 

especiais. Retenções na fonte. Contabilização. Simples Nacional: tributos incluídos, 

enquadramento, desenquadramento e vedações ao regime simplificado. Metodologia de 

cálculo. Base de cálculo e alíquotas. Obrigações acessórias.  
 

 Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior Brasileiro  

Normatização do comércio exterior - O direito aduaneiro e sua relação com o direito tributário 

e o direito administrativo sobre as operações de importação e exportação. A jurisdição 

aduaneira e o controle aduaneiro. Tributação sobre as operações do comércio exterior: 

impostos, taxas e contribuições - fato gerador, base de cálculo, acordo de valoração aduaneira, 

alíquotas, classificação fiscal, sistema harmonizado e nomenclatura comum do Mercosul. 

Regimes aduaneiros especiais e seus benefícios fiscais, financeiros e logísticos. Regimes 

aduaneiros aplicados em áreas especiais.  
 

 Workshop I – Simulações de Situações Empresariais e Tributação  

Consolidação das disciplinas, por meio de caso simulado e controlado: legislação societária, 

simples nacional, PIS e COFINS, ICMS, IPI e ISS. Apresentação dos participantes, em equipe, 

a respeito das possibilidades de tributação e/ou planejamentos tributários induzidos pela 

legislação tributária, que tenham sido identificados no caso. 

 

A disciplina Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação é uma disciplina 

integradora, cuja finalidade é consolidar os conhecimentos relacionados aos principais tópicos 

das disciplinas que integram o primeiro módulo do curso. A avaliação é realizada por meio de 

entrega de atividades predeterminadas pelo professor e, necessariamente, integrará um único 

trabalho / relatório circunstanciado, a ser produzido pelos alunos. 

 

Para efeitos de fixação e avaliação do processo de absorção e aplicação do conhecimento, cada 

aluno e/ou equipe deverá analisar um ou mais casos que abordarão os principais pontos das 

disciplinas que compõem o primeiro módulo. 
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Caberá ao professor da disciplina a elaboração dos casos1, bem como as etapas a serem 

desenvolvidas, que deverão conter temas e/ou situações relacionadas às seguintes disciplinas: 

Cenários econômicos e o Sistema Tributário Nacional; Tópicos Básicos e Avançados de 

Planejamento, Coordenação e Controle do IPI, ICMS e ISS; Tributos Incidentes sobre a Receita 

Bruta – PIS e COFINS e Simples Nacional; Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior 

Brasileiro; Contencioso Administrativo e Judicial Tributário; Controladoria Estratégica; e, 

facultativamente, Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

 

Os casos desenvolvidos pelo professor deverão, necessariamente, possuir além de uma história 

para ancoragem, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e do fluxo de caixa de 

uma empresa por no mínimo 01 ano, e no máximo 5 anos, sendo que em todos os encontros 

deverão haver incidentes (situações empresariais que afetarão a operação), favorecendo a 

gamificação do ambiente e uma maior integração por parte dos alunos. 

 

Considerando-se os dados dos casos, o aluno deverá proceder ao cálculo dos tributos e suas 

respectivas sugestões para eventual mitigação de risco, maximização de retornos de 

investimentos, e/ou planejamentos tributários. 

 

Com a finalidade de apresentar os resultados, o aluno deverá produzir um relatório 

considerando as seguintes características: 

 

1. Título do trabalho: Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação; 

2. Da empresa e seu objeto; 

3. Das operações realizadas; 

4. Das situações especiais; 

5. Da fundamentação técnica do trabalho; 

6. Dos resultados obtidos; e, 

7. Das conclusões. 

 

Para fins de avaliação dos alunos, levar-se-á em consideração, basicamente, cinco pontos:  

a) Frequência em sala;  

b) Tempestividade na entrega das atividades (preferencialmente por meio do E-Class);  

c) Qualidade da descrição dos fatos;  

d) Correção e adequação dos resultados apresentados; e,  

e) Apresentação de alternativas para redução da tributação e/ou otimização do fluxo de caixa 

em decorrência de previsões existentes na legislação. 

 

Os trabalhos finais deverão ser encaminhados ao professor (preferencialmente por meio do E-

Class) no prazo máximo, não prorrogável, de 07 (sete) dias corridos, a partir do último encontro. 

 

Recomenda-se que sejam disponibilizados, juntamente com o material indicado, os requisitos 

mínimos para elaboração do relatório, conforme abaixo: 

  

                                                 
1 Recomenda-se a elaboração de dois casos para a aula: a) o primeiro será debatido em sala de aula, 
e, b) o segundo será resolvido pelos alunos e encaminhado para avaliação por parte do professor. 
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CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

TÍTULO 
Workshop – Simulações de Situações Empresariais e 

Tributação.  

TERMO DE 

COMPROMISSO 

O aluno (Nome do Aluno), abaixo assinado, do curso de MBA 

em Gestão Financeira e Econômica de Tributos, Turma 

(Número da Turma) do Programa FGV Management, 

realizado nas dependências da instituição (FGV ou Instituição 

Conveniada), no período de (dd/mm/aa) a (dd/mm/aa), 

declara que o conteúdo do presente trabalho é autêntico e 

original.2 

SUMÁRIO 
Descrição de todos os tópicos desenvolvidos contendo suas 

respectivas páginas. 

ESTRUTURA 

SOCIETÁRIA ATUAL 

DA(S) EMPRESA(S) 

Consiste no levantamento das características societárias 

atuais do grupo empresarial (ou da empresa), verificando, por 

exemplo: tipo societário (Ltda, S/A de Capital Fechado, S/A 

de Capital Aberto, composição societária, quantidade de 

filiais, localização geográfica, etc., notadamente através da 

análise do contrato social ou estatuto social, vis-à-vis ao que 

dispõe a legislação societária (principalmente o Código Civil 

e a Lei das S/A e demais diplomas legais pertinentes), de 

modo a se verificar as possibilidades que sejam mais 

adequadas do ponto de vista de gestão, desenvolvimento de 

novos negócios e, acima de tudo, mais vantajosas do ponto de 

vista tributário. 

MAPEAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

OPERACIONAIS E 

DISCUSSÃO SOBRE A 

CARGA TRIBUTARIA 

RELACIONADA AOS 

PRINCIPAIS TRIBUTOS 

Trata-se do levantamento de informações relacionadas com as 

atividades operacionais do grupo empresarial (ou da 

empresa), das incidências tributárias (especialmente, suas 

possibilidades de tomada de créditos, ou de redução de base 

de cálculo) sobre estas atividades e como tais incidências 

poderão ser minimizadas / eliminadas. Referido levantamento 

buscará identificar, por exemplo, a origem de seus negócios 

(produção, comercialização, prestação de serviços), os efeitos 

das transações com terceiros (compra e venda de produtos, 

aluguéis, serviços, rateio de custos, mútuos financeiros e de 

mercadorias, etc.) e os aspectos negociais existentes. 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Deverão ser indicados os procedimentos realizados pelo 

grupo empresarial (ou pela empresa), não suportados 

expressamente pela legislação vigente. 

FUNDAMENTAÇÃO 

TÉCNICA 

Considerando-se as situações narradas, dever-se-á 

fundamentá-las, considerando-se: a legislação vigente, a 

doutrina; e, a jurisprudência administrativa e judicial.  

RESULTADOS OBTIDOS 
Deverão ser descritos e demonstrados os resultados obtidos a 

partir dos inputs feitos pelo professor. 

                                                 
2 A existência de trabalhos duplicados e/ou plágio, acarretará nota zero e reprovação, sem prejuízo das 
sanções legais previstas no sistema jurídico brasileiro. 
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CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

As conclusões e recomendações constantes do trabalho 

deverão ser descritas, e seus resultados apostos. Havendo 

alternativas para redução e/ou mitigação de riscos e/ou 

economias tributárias, as mesmas deverão ser refletidas nas 

conclusões, com ênfase. 

 
 

 Legislação Trabalhista e Previdenciária  

Contrato de trabalho, cláusulas especiais e rescisão. Participação nos resultados. Grupo de 

empresas, contrato de trabalho e responsabilidades civil. Relações trabalhistas e sucessão de 

empresas. Aspectos trabalhistas nas fusões, cisões e incorporações. O fenômeno da 

“PJotização”. Incidência de contribuições previdenciárias sobre a PLR. Contribuições 

previdenciárias do contribuinte individual, da empresa e dos empregados. Situações especiais. 

Contribuições de natureza econômica. Contribuições previdenciárias sobre o faturamento. 

Retenções na fonte. Apuração de créditos previdenciários. Stock Option.  
 

 Gestão de Custos e Formação Estratégica de Preços  

O ambiente de negócios. Comportamento de compra do consumidor. Análise da concorrência. 

Custos e sua importância na formação do preço. Classificações dos custos e despesas. Análise 

do breakeven point. Margens de contribuição e de lucro. Mark-up. Métodos de custeio; Custos 

fixos e variáveis, diretos e indiretos, custeio ABC. Impacto dos custos financeiro e tributário 

sobre o preço. Formação de preço baseado em custos, em percepção de valor do cliente e na 

concorrência. Os aspectos estratégicos na formação do preço.  
 

 Legislação Societária  

Direito Empresarial: tipos societários. Sociedades personificadas e não personificadas. 

Sociedades anônima e limitada. Responsabilidade dos sócios: abuso da personalidade jurídica. 

Deveres e responsabilidades dos administradores: patrimônio pessoal do sócio, administração 

da empresa. Disclosure. Transformação de tipo societário, abuso de direito e conflitos 

societários. Cisão, fusão, incorporação. 

 

 Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas  

Modelos de avaliação de negócios (valuation) e da geração de caixa da empresa. Objetivos da 

valoração. Identificação financeira de projetos. Construção de projeções de fluxos de caixa. 

Custos de capital da empresa e do investimento direto pelos acionistas. Benefícios pelo uso de 

capital próprio ou de terceiros. Operações de matemática financeira essenciais para a dinâmica 

de avaliação financeira em reestruturações societárias. Critérios de análise de investimentos e 

de criação de valor através de EVA e MVA.  

 

 Controladoria Estratégica  

Função da controladoria. Salvaguarda de ativos e passivos. DFC e a Controladoria. Controles 

internos e suas funções. Contas a pagar e receber. Mapas de acompanhamento e controle, 
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sistemas de custeio. Administração da liquidez. Ciclo financeiro versus ciclo operacional. SIG 

e Controladoria: seu papel no processo de gestão empresarial. Gestão de riscos integrados. 

Análise econômica e projeções. O Conceito e aplicação do Balanced Scorecard.  

 

 Contencioso Administrativo e Judicial Tributário  

Noções Introdutórias. O processo administrativo tributário. Princípios do Processo 

Administrativo Tributário. Processo Administrativo Federal (PAF) e suas espécies. 

Oportunidades de defesa do contribuinte. Princípios do Processo Judicial Tributário. 

Transações tributárias. Ações de Iniciativa do Fisco. Execução fiscal. Ações de Iniciativa do 

Contribuinte. Questões Atuais do Processo Tributário. Questões Polêmicas do Contencioso 

Administrativo Tributário.  

 

 Contabilidade I - Posição Patrimonial das Empresas e Desempenho Contábil e 

Tributário   

Breve revisão da Estrutura Conceitual da Contabilidade. Caixa e equivalentes de caixa. Ativos 

financeiros básicos. Estoques. Imobilizado. Intangível. Passivo, Passivo Contingente e Ativo 

Contingente. Apresentação na posição contábil. Efeitos no desempenho contábil e tributário.  

 

 Contabilidade II - Receitas, Investimentos e Combinação de Negócios  

Breve revisão da Estrutura Conceitual da Contabilidade. Receitas. Investimentos em 

Participações Societárias. Combinação de negócios versus reorganizações societárias entre 

partes dependentes. Propriedade para Investimento. Apresentação na posição contábil. Efeitos 

no desempenho contábil e tributário.  

 

 Tributos Incidentes sobre o Lucro - IRPJ e CSLL  

Aspectos históricos e legais. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquotas. Lucro real – adições e 

exclusões temporárias e permanentes. Lucro presumido. Lucro arbitrado. Aproximações e 

distanciamentos entre a contabilidade societária e a legislação tributária. Mudanças trazidas 

pela Lei 12.973/14. Ajuste a valor presente. Ajuste a valor justo. Teste de recuperabilidade 

(Impairment). Escrituração contábil fiscal.  

 

 Tributação de Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Obtidos no Exterior, 

Regras de Subcapitalização e de Preços de Transferência   

Remessa ao exterior para pagamento de serviços: incidências tributárias e condições de 

dedutibilidade no Brasil. Tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital - auferidos no 

exterior - pelas pessoas jurídicas domiciliadas no país. Preços de transferência nas importações 

e exportações com partes vinculadas. Juros paga à pessoa residente ou domiciliada no exterior 

(regras de subcapitalização) – condições de dedutibilidade no Brasil. Paraísos fiscais. Tratados 

internacionais.  

 

 Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e Aquisições  

Motivadores estratégicos, regulatórios, societários e tributários. Alternativas societárias. 

Combinação de negócios. Reorganizações societárias entre partes dependentes. Tratamento 

contábil e tributário: mais valia, goodwill, menos valia, compra vantajosa e prejuízos fiscais. 
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Responsabilidade societária e tributária dos sucessores. Eventos contábeis, tributários e 

societários. Governança: conceito, princípios, papel dos agentes de governança.  

 

 Workshop II – Simulações de Situações Empresariais e Tributação  

Consolidação de disciplinas, por meio de caso simulado e controlado: contabilidade, finanças, 

gestão de custos e formação estratégica de preços, tributação de lucros no Brasil e do exterior, 

subcapitalização, preços de transferência, governança e planejamento tributário nas fusões e 

aquisições. Apresentação dos participantes, em equipe, a respeito das possibilidades de 

tributação e/ou planejamentos tributários induzidos pela legislação tributária, que tenham sido 

identificados no caso. 

A disciplina Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação é uma disciplina 

integradora, cuja finalidade é consolidar os conhecimentos relacionados aos principais tópicos 

das disciplinas que integram o segundo módulo do curso. A avaliação é realizada por meio de 

entrega de atividades predeterminadas pelo professor e, necessariamente integrará um único 

trabalho / relatório circunstanciado, a ser produzido pelos alunos. 

Para efeitos de fixação e avaliação do processo de absorção e aplicação do conhecimento, cada 

aluno e/ou equipe deverá analisar um ou mais casos que abordarão os principais pontos das 

disciplinas que compõem o segundo módulo. 

Caberá ao professor da disciplina a elaboração dos casos3, bem como as etapas a serem 

desenvolvidas, que deverão conter temas e/ou situações relacionadas às seguintes disciplinas: 

Legislação Societária; Contabilidade I - Posição Patrimonial das Empresas e Desempenho 

Contábil e Tributário; Gestão de Custos e Formação Estratégica de Preços; Contabilidade II - 

Receitas, Investimentos e Combinação de Negócios; Finanças Corporativas e Avaliação de 

Empresas; Tributos Incidentes sobre o Lucro – IRPJ e CSLL; Tributação de Lucros, 

Rendimentos e Ganhos de Capital Obtidos no Exterior, Regras de Subcapitalização e de Preços 

de Transferência; e, Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e 

Aquisições. 

Os casos desenvolvidos pelo professor deverão, necessariamente, possuir além de uma história 

para ancoragem, as informações contábeis e financeiras uma empresa por no mínimo 01 ano, e 

no máximo 5 anos, sendo que em todos os encontros deverão haver incidentes (situações 

empresariais que afetarão a operação), favorecendo a gamificação do ambiente e uma maior 

integração por parte dos alunos. 

Considerando-se os dados dos casos, o aluno deverá proceder ao cálculo dos tributos e suas 

respectivas sugestões para eventual mitigação de risco, maximização de retornos de 

investimentos, e/ou planejamentos tributários. 

Com a finalidade de apresentar os resultados, o aluno deverá produzir um relatório 

considerando as seguintes características: 

1. Título do trabalho: Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação; 

2. Da empresa e seu objeto; 

                                                 
3 Recomenda-se a elaboração de dois casos para a aula: a) o primeiro será debatido em sala de aula, 
e, b) o segundo será resolvido pelos alunos e encaminhado para avaliação por parte do professor. 
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3. Das operações realizadas; 

4. Das situações especiais; 

5. Das demonstrações contábeis e financeiras; 

6. Da fundamentação técnica do trabalho; 

7. Dos resultados obtidos; e, 

8. Das conclusões e recomendações. 

Para fins de avaliação dos alunos, levar-se-á em consideração, basicamente, cinco pontos:  

a) Frequência em sala;  

b) Tempestividade na entrega das atividades (preferencialmente por meio do E-Class);  

c) Qualidade da descrição dos fatos;  

d) Correção e adequação dos resultados e análises apresentados; e,  

e) Apresentação de alternativas para redução da tributação e/ou otimização do fluxo de caixa 

em decorrência de previsões existentes na legislação. 

Os trabalhos finais deverão ser encaminhados ao professor (preferencialmente por meio do E-

Class) no prazo máximo, não prorrogável, de 07 (sete) dias corridos, a partir do último encontro. 

Recomenda-se que sejam disponibilizados, juntamente com o material indicado, os requisitos 

mínimos para elaboração do relatório, conforme abaixo: 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

TÍTULO 
Workshop – Simulações de Situações Empresariais e 

Tributação.  

TERMO DE 

COMPROMISSO 

O aluno (Nome do Aluno), abaixo assinado, do curso de MBA 

em Gestão Financeira e Econômica de Tributos, Turma 

(Número da Turma) do Programa FGV Management, 

realizado nas dependências da instituição (FGV ou Instituição 

Conveniada), no período de (dd/mm/aa) a (dd/mm/aa), 

declara que o conteúdo do presente trabalho é autêntico e 

original.4 

SUMÁRIO 
Descrição de todos os tópicos desenvolvidos contendo suas 

respectivas páginas. 

ESTRUTURA 

SOCIETÁRIA ATUAL 

DA(S) EMPRESA(S) 

Consiste no levantamento das características societárias 

atuais do grupo empresarial (ou da empresa), verificando, por 

exemplo: tipo societário (Ltda, S/A de Capital Fechado, S/A 

de Capital Aberto, composição societária, quantidade de 

filiais, localização geográfica, etc., notadamente através da 

análise do contrato social ou estatuto social, vis-à-vis ao que 

dispõe a legislação societária (principalmente o Código Civil 

e a Lei das S/A e demais diplomas legais pertinentes), de 

modo a se verificar as possibilidades que sejam mais 

adequadas do ponto de vista de gestão, desenvolvimento de 

                                                 
4 A existência de trabalhos duplicados e/ou plágio, acarretará nota zero e reprovação, sem prejuízo das 
sanções legais previstas no sistema jurídico brasileiro. 
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CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

novos negócios e, acima de tudo, mais vantajosas do ponto de 

vista tributário. 

MAPEAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

OPERACIONAIS E 

DISCUSSÃO SOBRE A 

CARGA TRIBUTARIA 

RELACIONADA AOS 

PRINCIPAIS TRIBUTOS 

Trata-se do levantamento de informações relacionadas com as 

atividades operacionais do grupo empresarial (ou da 

empresa), das incidências tributárias (especialmente, suas 

possibilidades de tomada de créditos, ou de redução de base 

de cálculo) sobre estas atividades e como tais incidências 

poderão ser minimizadas / eliminadas. Referido levantamento 

buscará identificar, por exemplo, a origem de seus negócios 

(produção, comercialização, prestação de serviços), os efeitos 

das transações com terceiros (compra e venda de produtos, 

aluguéis, serviços, rateio de custos, mútuos financeiros e de 

mercadorias, etc.) e os aspectos negociais existentes. 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Deverão ser indicadas situações realizadas pelo grupo 

empresarial (ou pela empresa), não suportados expressamente 

pela legislação vigente. 

DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS E 

FINANCEIRAS 

Elaboração das demonstrações contábeis iniciais e suas 

respectivas análises, incluindo-se os aspetos fiscais. 

FUNDAMENTAÇÃO 

TÉCNICA 

Considerando-se as situações narradas, dever-se-á 

fundamentá-las, considerando-se: a legislação vigente; a 

doutrina; e, a jurisprudência administrativa e judicial.  

RESULTADOS OBTIDOS 
Deverão ser descritos e demonstrados os resultados obtidos a 

partir dos inputs feitos pelo professor. 

CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

As conclusões e recomendações constantes da pesquisa 

deverão ser descritas, e seus resultados apostos. Havendo 

alternativas para redução e/ou mitigação de riscos e/ou 

economias tributárias, as mesmas deverão ser refletidas nas 

conclusões, com ênfase. 

Deverão ser elaboradas as demonstrações contábeis finais 

ajustadas e suas respectivas análises, incluindo-se eventuais 

reflexos dos aspectos fiscais. 
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