CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
ESPECIALIZAÇÃO
MBA em Gestão Financeira

Coordenação Acadêmica: Professor Fabiano Simões Coelho
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OBJETIVO:
Formar executivos financeiros.
Capacitar seus participantes a utilizarem os conceitos e práticas financeiras para maiores
responsabilidade no processo decisório.
Permitir os participantes estruturar informações e oferecer condições para o desenvolvimento da
capacidade de reflexão, análise e síntese.
Promover a colaboração e a integração entre os participantes

PÚBLICO ALVO:
?
Profissionais que exerçam funções para as quais é indispensável uma visão profunda de
Finanças.
?
Profissionais liberais que visam aprimorar seus conhecimentos para viabilizar seu crescimento
na carreira, abrindo novas possibilidades de atuação.
?
Administradores que, embora atuem em outras áreas, percebam a importância do
conhecimento de Finanças no seu desenvolvimento profissional.
?

Público-Alvo deverá ser possuidor de diploma de curso de Graduação.
METODOLOGIA DO TCC
)

Aulas expositivas e trabalhos em grupo.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 432 horas aula
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1) Administração de Capital de Giro
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
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.

2) Administração de Recursos de Longo Prazo
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Fontes de financiamento de longo prazo.Planejamento financeiro de longo prazo.Estrutura de
Capital.Custo do capital.Alavancagem operacional, financeira e combinada.

3) Análise das Demonstrações Financeiras
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Objetivos da análise fundamentalista de investimentos.Análise setorial.Capacidade de
endividamento.Dinâmica financeira das empresas.Indicadores de rentabilidade.Indicadores de
estrutura.Valor da empresa.Taxa de desconto.Valor residual.Indicadores do mercado: preço / valor
patrimonial da ação, preço / lucro por ação, PL justo.Necessidade de Capital de Giro e efeito tesoura.

4) Análise de Projetos de Investimentos
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
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.
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5) Economia Empresarial
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Ciclo de Negócios: Tendência de Longo Prazo e desvios Conjunturais.PIB, PNB, Recessão, Expansão,
Estabilização.Modelos Econômicos.Ciclo de Negócios e a Inflação.Papel da demanda Agregada.Tipos
de desemprego.Inflação Inercial e Equação da Inflação.Planos de Estabilização Brasileiros.Balanço de
Pagamentos e câmbio.decomposição de Pagamentos e Movimento de Reservas.Balanço Comercial e
Seus determinantes.Conta de Capital e seus determinantes.Interação da Conta de Capital e do Balanço
Comercial.Moeda e Sistema Financeiro.Propriedade da Moeda e suas Funções.Regimes
Monetários.Moeda Bancária.Alavancagem dos Bancos.Papel do Banco Central.Crise Recente:
PROER.O Modelo de Crescimento Harrod-domar: Equações Básicas.Papel de Poupança e de
Eficiência.Exemplos Modernos: URSS, EUA, África, China, Brasil.Modelo de Conjuntura.Fluxo Circular
Produto-Renda-despesa.Perturbações de Fluxo Circular.Papel do BACEN.Monetaristas Versus
Keynesianos.

6) Finanças Corporativas
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
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 beneficio
fiscal.Estrutura de capital.Ações e dividendos: avaliação de ações.Relevância e teorias sobre políticas
de dividendos.Critérios para classificação de projetos.

7) Matemática Financeira
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
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.
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8) Mercado de Capitais
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
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.

9) Mercados Derivativos
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Tipos mais freqüentes 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.

10) Planejamento Tributário
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Sistema Tributário Nacional, Princípios Constitucionais Tributário, Limitações no Poder de
Tributar.Exame dos Principais Impostos : II, IE, IR, IPI, ICMS e ISS, Contribuições Sociais.Planejamento
tributário: importância, fontes e casos práticos.

11) Contabilidade Empresarial
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Contabilidade e o conjunto das demonstrações econômico-financeiras.Balanço: significado das contas
do ativo, passivo e patrimônio liquido.Variações no patrimônio liquido.: receita despesa e
resultado.Processo contábil: contas (plano de contas).Tópicos especiais na determinação das
demonstrações financeiras.: contas a receber, contas a pagar, avaliação de estoques., ativo imobilizado
e a depreciação ou amortização., operações financeiras, as contas do patrimônio liquido.DOAR e o
fluxo de caixa.
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12) Estratégia Empresarial
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Globalização e seus impactos no planejamento estratégico das organizações.Evolução do
planejamento.Planejamento e gestão estratégica.Metodologia de implantação do planejamento
estratégico nas organizações.Produtos/serviços e clientes.Visão estratégica do negócio.Missão
institucional.Filosofias empresariais.Cenários.Análise do ambiente interno e do ambiente
externo.Modelo das 5 forças de Porter.Matriz de oportunidades versus ameaças Vantagens
competitivas.Visão do futuro.Estratégias competitivas.Parâmetros de avaliação.

13) Gestão Estratégica de Custos
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Significado das informações do demonstrativo de resultado.Custeio por contribuição versus custeio por
absorção.A nálise custo-volume-lucro: ponto de equilíbrio, metas de vendas com objetivo de
lucro.Decisão de preço quando varia o preço do insumo.Decisão de aceitar ou rejeitar uma
proposta.Decisão de preço considerando o retorno sobre o investimento.Retirar ou adicio nar um
produto de linha.Decisão de comprar ou fazer.

14) Modelagem Financeira
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Modelo integrado de projeção de fluxo de caixa, DRE e balanço patrimonial.Projeção de vendas
(sazonalidade de vendas, médias., móveis, tendências, correlação com o PIB, componente
cíclico).Movimentação do ativo imobilizado (novos investimentos, baixas e depreciação).Projeção dos
prazos médios de recebimento de vendas, estocagem., pagamento a fornecedores e recolhimento de
obrigações fiscais.com base em análise histórica e informações das empresas.Projeção do custo de
produção do período (custo fixo + variável).Projeção do custo dos produtos vendidos com base na
movimentação de estoques.Movimentação do ativo diferido.Projeção da necessidade de capital de
giro.Projeção do fluxo de caixa operacional.Movimentação detalhada de financiamentos de longo
prazo.(inclusive dívidas em moeda estrangeira e debêntures).Movimentação de companhias ligadas a
receber e a pagar.Projeção do resultado de equivalência patrimonial.Imposto de renda.Movimentação
simultânea dos financiamentos de curto prazo com o fluxo de caixa.Cálculo do valor do caixa.Cálculo do
valor da empresa com base no fluxo de caixa.Cálculo do valor da empresa com base no fluxo.
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15) Orçamento Empresarial
Carga Horária: 24 Horas-aula
Ementa:
Conceito de orçamento.Finalidade do orçamento.Mecanismos orçamentários.Implantação do sistema
orçamentário.Elaboração do orçamento operacional: balanç o projetado, resultado projetado, fluxo-decaixa.Controle.: centro de receita e centro de custo padrão.e as variações de eficiência e preço em
custos variáveis.e de capacidade orçamentária em custos fixos.

16) FGV Management Business Simulation (On Line)
Carga Horária: 72 Horas
Ementa: A simulação de negócios apresentada no FGV Mgm BS é complexa, uma vez que envolve o
participante em uma série de situações encontradas no mundo executivo de empresas de grande porte.
Como diretor de uma empresa montadora de automóveis, o participante terá de tomar decisões em
áreas que abrangem produção, finanças, marketing, recursos humanos, entre outras. O processo
decisório não é individual – mas sim de grupo. O consenso terá de ser procurado a todo o momento.
Decisões da equipe se confrontarão com as das demais equipes concorrentes. Definições quanto a
preços, mercados, logística, investimentos em propaganda, pesquisa e desenvolvimento, capacidade
fabril, participação dos empregados nos lucros, entre tantas outras decisões da equipe podem fazer
daquela empresa um sucesso ou um fracasso. As equipes se comunicam com a administração do FGV
Mgm BS sempre pela internet. Serão simulados cerca de três anos e meio de atividade, divididos em
períodos equivalentes a trimestres. Os quatro primeiros trimentres simulados servem para testes das
equipes e não influenciam o resultado final da disciplina.
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