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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

Prof. FERNANDO AUGUSTO F. PINTO - MSc, EBAPE/FGV 

Mestre em Administração pela Fundação Getulio Vargas. Especialista em Finanças pela 

Fundação Getulio Vargas. Especialista em Contabilidade pela Arthur Andersen. Especialista em 

Auditoria pela Ernst Young. Economista pela UERJ e Contador pela Faculdade Souza Marques. 

Sua experiência profissional inclui: cargos gerenciais em empresas de auditoria; consultoria em 

empresas privadas e públicas. Docência em Finanças, Contabilidade e Auditoria em renomadas 

instituições acadêmicas, além de ter ministrado seminários e cursos in company, em empresas 

como: Petrobras, Vale do Rio Doce, Light, Rede Globo, Shell, Texaco, White Martins, Banco do 

Brasil, Eletrobras, Banco Central, BNDES, CHESF, Coca-Cola, entre outras. 

 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

Há mais de 75 anos, a Fundação Getulio Vargas é pioneira no campo da 

educação, sendo referência não só por seus reconhecidos programas de 

graduação, mestrado e doutorado, como também pelo desenvolvimento de 

pesquisas e pela divulgação de estatísticas macroeconômicas, tais como: 

índices gerais de preços, índices setoriais, indicadores de preços agropecuários. 

Conheça alguns de seus reconhecimentos: 
 

 Linkedin: a única brasileira entre as instituições de ensino mais influentes 

do mundo do Linkedin; 

 IGC/MEC: está no topo do ranking nacional do Índice Geral de Cursos (IGC), 

com suas escolas ocupando as três primeiras posições; 

 Revista Forbes: apontada como uma das principais instituições que 

formam os melhores CEOs no Brasil; 

 Think Tank: É considerada o melhor centro de conhecimento (think tank) 

da América Latina e o 6º do mundo, segundo o 2018 Global Go To Think 

Tank Index Report. 
 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande 

tradição e intensa produção intelectual: 
 

FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

FGV EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

FGV EPPG - Escola de Políticas Públicas e Governo 

FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo 

FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

FGV Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

FGV Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 
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FGV CPDOC – Escola de Ciências Sociais 

FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV RI - Escola de Relações Internacionais 

Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

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, distribuídos por meio de 

Instituições Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, 

Programa de Pós-Graduação; pelo FGV Online, Programa de Ensino a Distância; 

pelo FGV in company, Programa de Cursos Customizados; pela Central de 

Qualidade e Inteligência de Negócios, responsável pela manutenção da 

qualidade e padrão de excelência FGV, em qualquer lugar do país onde os 

programas do IDE estejam sendo oferecidos; e pela Certificação de Qualidade, 

que compartilha a qualidade do conhecimento e do ensino produzidos na FGV 

com os cursos de graduação em Administração e Economia de outras 

instituições do país.  

 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia 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. 

 

Os programas do FGV Management são oferecidos no ABC Paulista pela Strong, 

nos seguintes campi: 

 

Campus Almirante 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 
 

Campus Jacarandás 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 
 

Campus São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 383, 2º Andar – São Caetano do Sul 
 

Tel.: (11) 4433-3222 | WhatsApp: (11) 93217-9087 

www.strong.com.br | fgvabc@strong.com.br 

 

mailto:fgvabc@strong.com.br
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4. ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS – EPGE  

 

Nascida como Escola de Pós-Graduação em Economia em 12 de dezembro de 

1960, teve origem no Centro de Aperfeiçoamento de Economistas (CAE) criado 

pela Fundação Getulio Vargas. Em 1966, iniciou sua primeira pós-graduação em 

nível de Mestrado e, em 1974, foi criado o programa de Doutorado.  
 

A EPGE é responsável pela introdução de rigor matemático e da sofisticação 

teórica no ensino e pesquisa de economia no Brasil, com impactos importantes 

na gestão pública e privada no país.  
 

Por vários anos consecutivos, tem sido avaliada pela CAPES como o melhor 

programa de pós-graduação em Economia do Brasil, sendo que, atualmente, é 

o único programa na área de ciências sociais aplicadas com a nota máxima.  A 

escola conta hoje com um seleto grupo de Ph.Ds em regime de tempo integral, 

dedicados unicamente à pesquisa e ao ensino. A EPGE publica, trimestralmente, 

a Revista Brasileira de Economia. 
 

Recentemente a EPGE estabeleceu seu programa de graduação em economia e, 

no último IGC divulgado pelo MEC, foi considerada a melhor instituição de ensino 

do país. É reconhecida como um dos maiores centros de ensino e pesquisa em 

economia do Brasil, publicando trimestralmente a Revista Brasileira de Economia 

(RBE), a mais antiga e prestigiada revista acadêmica de economia no Brasil. 

 
 

5. SOBRE O CURSO E OBJETIVOS 
 

O planejamento financeiro de uma empresa é uma tarefa que exige 

competências e habilidades muito específicas.  No cenário atual em que as 

empresas buscam melhorar a governança corporativa, seus controles e ganhar 

competitividade para poder crescer de forma sustentável, o MBA em Gestão 

Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance oferece ferramentas que 

possibilitam as empresas transformar o plano estratégico em medidas táticas e 

operacionais, capazes de gerar valor para os stakeholders. 
 

Os participantes irão adquirir conhecimentos nas áreas de contabilidade, 

finanças e governança corporativa, estando preparados para trabalhar em 

empresas pequenas, médias ou grandes. Além disso, irão adquirir: 
 

 Capacidade para planejar, executar e controlar as finanças de uma 

organização;  

 Conhecimento sobre os modernos princípios e técnicas de Finanças, 

Controladoria, Auditoria e Governança Corporativa. 
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6. A QUEM SE DESTINA  
 

O curso MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance é 

recomendado/indicado para profissionais de finanças que queiram maior 

desenvolvimento na área, profissionais de outras áreas que queiram 

desenvolver habilidade financeiras e profissionais da área de TI (que trabalhem 

com módulos financeiros ou contábeis e queiram oferecer melhores serviços 

aos seus clientes). 

 

 

7. 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 06/04/2018, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 

 

O MBA em Gestão Financeira: Controladoria, Auditoria e Compliance é 

certificado pela EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças. 
 

 Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu, MBA em Gestão Financeira: Controladoria, 

Auditoria e Compliance, Nível Especialização” aos participantes que 

atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento 

do curso do módulo nacional; 

 

 Módulos Internacionais (opcionais): 
o Os principais objetivos desses cursos, são: ganhar a visão 

internacionalizada de negócios, ampliar o networking entre os 

participantes que são estudantes da FGV e executivos de empresas 

nacionais e multinacionais de todo o Brasil. Proporcionar a troca de 

informações com os docentes, executivos americanos ou europeus, 

adquirindo, com isso, uma formação acadêmica internacional, além do 

aculturamento pessoal; 

o Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional 

respectivo; 

o A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no 

módulo internacional cursado, aos alunos que atenderem todos os 

critérios de aprovação em ambos os cursos. 
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8. PROGRAMA 

 
 

MBA EM GESTÃO FINANCEIRA: 

CONTROLADORIA, AUDITORIA E COMPLIANCE 

 DISCIPLINAS HORAS /AULA 

 Módulo de Contabilidade  

1 Contabilidade e Análise das Demonstrações Contábeis 24 

2 Contabilidade de Ativos Relevantes 24 

3 Contabilidade de Receitas, Contingências e Grupos Empresariais 24 

4 Gestão de Custos 24 

5 Auditoria das Demonstrações Contábeis 24 

6 Gestão de Tributos 24 

 Módulo de Governança Corporativa  

7 Gestão Estratégica 24 

8 Governança Corporativa 24 

9 Gestão e Controle de Riscos Corporativos 24 

10 Compliance 24 

11 Controladoria 24 

12 Orçamento e Controle 24 

 Módulo de Finanças Corporativas  

13 Economia Empresarial 24 

14 Matemática Financeira 24 

15 Finanças Corporativas 24 

16 Análise de Projetos de Investimentos 24 

17 Gestão de Capital de Giro 24 

18 Avaliação de Empresas 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] 
HORAS/ 

AULA 
Business and Management for International Professionals 
University of California – Irvine 

54 

Innovation 
University of California – Santa Cruz e Irvine 

54 

Global Marketing & Strategic 
University of California – Los Angeles 

40 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago – Harris School 

49 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Chinese University of Hong Kong 

40 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial - ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

Innovation and Entrepreneurship 
School of International Business and Entrepreneurship Stuttgart – Alemanha 

80 

 

 

9. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

Módulo de Contabilidade – Objetivos 
Conhecer os conceitos de contabilidade financeira, tributária e gerencial; desenvolver uma visão 

crítica para auxiliar; construir, ler e interpretar relatórios financeiros.  

 

1.  Contabilidade e Análise das Demonstrações Contábeis 

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. 

 

2. Contabilidade de Ativos Relevantes 

Principais conceitos relativos às demonstrações contábeis. Contabilização de: 

instrumentos financeiros básicos, estoques, imobilizado, propriedade para 

investimentos, ativos biológicos e intangíveis (exceto goodwill). 

 

3. Contabilidade de Receitas, Contingências e Grupos Empresariais 

Investimento em coligada e controlada. Demonstrações consolidadas. 

Provisões, ativo e passivo contingente. Receita de vendas e de serviços. 

 

4. Gestão de Custos 

Contextualização da contabilidade de custos. Conceitos e classificação de 

custos. Comparação entre os métodos de custeio. Tomada de decisão baseada 

em custeio variável, sistema de custeio por absorção e sistema de custeio 

baseado em atividades (ABC). Formação de preços baseada em custos. 
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5. Auditoria das Demonstrações Contábeis 

Conceitos gerais de auditoria. Normas de auditoria independente. 

Responsabilidades do auditor. Desenvolvimento do trabalho de auditoria. 

Evidenciação dos trabalhos de auditoria. Parecer dos auditores independentes. 

 

6. 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 Confins. 

 

Módulo de Governança Corporativa – Objetivos 
Desenvolver e transformar o plano estratégico da empresa em ferramentas de controle que 

ajudem na tomada de decisões mais adequadas e na redução de riscos, desenvolvendo a 

governança corporativa da organização. 

 

7. Gestão Estratégica 

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. 

Referenciais estratégicos. Análise do ambiente interno e externo. Formulação da 

estratégia competitiva. Objetivos estratégicos. Balanced scorecard (BSC). 

 

8. Governança Corporativa 

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Teoria dos stakeholders; 

responsabilidade social e reparação social; sustentabilidade corporativa e ética 

nas relações com stakeholders. Dilemas éticos no processo decisório. 

Governança corporativa como arquitetura de gestão responsável. Boas práticas 

de governança e a geração de valor. 

 

9. Gestão e Controle dos Riscos Corporativos 

Gestão e Controle dos Riscos: conceitos, estruturas. Principais medidas e ações 

para o gerenciamento e controle. Requerimento de capitais. Necessidade de uma 

eficaz gestão e controle dos riscos. 

 

10. Compliance 

Controle Interno. Compliance. Lei anticorrupção nº 12.846/13. Decreto 8.420/15. 

Mapas de riscos e programas de integridade (portarias 909 e 910). Instruções 

Normativas 1 e 2 (CGU). Consumer compliance. Aspectos controversos e desafios. 

 

11. Controladoria 

Indicadores e sistemas de controle gerencial. Controle gerencial. Impacto das 

estruturas empresariais no controle. Aplicações gerenciais dos preços de transferência. 

Relatórios de desempenho financeiro. Variação entre a receita real e orçada. 
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Módulo de Finanças Corporativas – Objetivos 
Interpretar o ambiente econômico em que a empresa está inserida e desenvolver ferramentas de 

financiamento e investimento que gerem valor para a companhia. 

 

12. Orçamento e Controle 

Conceito e finalidade do orçamento. Mecanismos orçamentários. Elaboração do 

orçamento nas diversas áreas: orçamento de venda, produção, despesas 

operacionais por centro de responsabilidade, investimento de capital, despesas 

e receitas financeiras. Consolidação do orçamento com elaboração: Fluxo de 

Caixa, Demonstração de Resultado e Balanço Patrimonial. Controle 

orçamentário cotejando o real com o orçado. Análise e decisão. 
 

13. Economia Empresarial 

A teoria da oferta e da demanda. Mercados competitivos e não competitivos. 

Mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. 

Políticas monetária e fiscal e estabilização da economia. 
 

14. Matemática Financeira 

Relações fundamentais e taxa de juros. Regime de juros simples e de juros 

compostos. Séries Uniformes de pagamento. Sistemas de amortização de 

dívidas. Desconto de títulos e duplicatas. VPL e TIR. 
 

15. Finanças Corporativas 

Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos 

de Caixa. Fundamentos de avaliação de empresas. Indicadores básicos para 

análise de viabilidade de investimentos. 
 

16. Análise de Projetos de Investimento 

Aspectos da análise de projetos de investimento. Aplicabilidade e limitações dos 

métodos de análise da viabilidade de um projeto de investimento. Cálculo do 

risco sistêmico de um ativo. Aplicabilidade dos métodos de análise comparativa 

e de performance dos projetos de investimento. 
 

17. Gestão do Capital de Giro 

Gestão de capital de giro. Estratégias de financiamento e de investimentos em 

capital de giro. Gestão de disponíveis. Gestão de recebíveis. Gestão de 

estoques. Gestão de compras. 
 

18. Avaliação de Empresas 

Conceito de valor. Método de fluxo de caixa descontado (FCD). Fluxos de caixa 

e taxa de desconto. Método da avaliação por múltiplos. Método da avaliação 

dos direitos contingenciais. EVA, fusões e aquisições. 
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