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MASTER IN CORPORATE FINANCE, CONTROLLERSHIP AND ECONOMICS
Um dos grandes desafios das empresas no século XXI diz respeito à sua capacidade de planejamento,
controle e monitoramento das suas atividades. Essa problemática ganha uma dimensão mais crítica
quando consideradas as peculiaridades específicas da realidade econômica brasileira. O Master in
Corporate Finance, Controllership and Economics é um curso de pós-graduação lato sensu que visa
promover o desenvolvimento de habilidades e competências integradas em Economia, Finanças,
Governança Corporativa, Compliance, Controladoria, Auditoria, Gestão e Planejamento Financeiro
com foco em uma gestão de negócios moderna, integrada à realidade econômica e financeira das
empresas.

Carga
horária

Grade

30

MATEMÁTICA FINANCEIRA

15

ESTATÍSTICA

15

CONTABILIDADE

30

MICROECONOMIA APLICADA

30

MACROECONOMIA APLICADA I

30

MACROECONOMIA APLICADA II

30

ECONOMIA BRASILEIRA

MODELOS ECONOMICOS DE
NEGÓCIOS;

30

GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE

INVESTIMENTOS;

30

FINANÇAS CORPORATIVAS

DECISÕES DE INVESTIMENTOS.

30

CONTROLADORIA E AUDITORIA

30

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO

30

TESOURARIA E GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO

30

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

30

ELETIVA

30

ELETIVA

24

PBL

48

TCC

Eletivas

ESTRATÉGIA COMPETITIVA;
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS;

DISCIPLINAS MESTRADO
PROFISSIONAL:
MATEMÁTICA;
ESTATÍSTICA.
INTERCÂMBIO.
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS BÁSICAS
Estatística - 15H-AULA
O propósito da disciplina é proporcionar uma revisão dos principais elementos quantitativos estatísticos básicos
necessários para o desenvolvimento subsequente no contexto da estrutura do curso. Serão abordados
elementos de medidas de tendência central, dispersão, distribuições, etc.
Matemática Financeira - 30H-AULA
Esta disciplina tem como foco proporcionar uma revisão dos principais elementos de matemática financeira,
que deverão ser utilizados ao longo do curso. Incluem-se nestes elementos os conceitos e aplicações dos
diferentes regimes de capitalização, equivalências de capitais, sequências de capitais e sistemas de amortização.
Contabilidade - 15H-AULA
A disciplina tem como objetivo proporcionar uma revisão dos principais elementos e operações contábeis
introdutórios. Esse desenvolvimento se mostra importante no âmbito do desenvolvimento subsequente do
curso.
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Microeconomia Aplicada - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar os principais elementos microeconômicos básicos, focando-se na
sequência para aspectos elementares ligados à organização industrial e estratégia de negócios.
Macroeconomia Aplicada I - 30H-AULA
Neste curso são apresentados os conceitos teóricos básicos de macroeconomia indispensáveis para uma
compreensão consistente e fundamentada do ambiente macroeconômico no qual as corporações e o mercado
financeiro estão inseridos.
A compreensão se constrói a partir da observação de variáveis como taxa de juros, câmbio, índices de inflação,
bem como do correto entendimento das políticas econômicas aplicada ao país. Desta forma é possível analisar
quais os efeitos do ambiente macroeconômico nos ativos financeiros e nas corporações para orientar as decisões
visando obter os melhores resultados possíveis frente aos mais diversos ambientes.
.
Macroeconomia Aplicada II - 30H-AULA
O objetivo deste curso é utilizar os conceitos e os modelos básicos dados no curso de Macroeconomia Aplicada
a Negócios I para analisar com mais profundidade as características específicas dos países emergentes, categoria
na qual o Brasil se encaixa. A história demonstra que esta abordagem é necessária, pois a dinâmica das
economias emergentes, bem como o seu comportamento frente a mudanças na economia mundial, difere
substancialmente das economias ditas desenvolvidas. Por este motivo aplicações ingênuas da teoria podem
induzir a decisões equivocadas.
Para possibilitar a correta aplicação dos instrumentos teóricos aprendidos, esta disciplina aborda temas
relevantes como: características econômicas e institucionais específicas dos países emergentes, transplante
inadequado das políticas dos países desenvolvidos, instabilidades e crises geradas por choques externos reais e
choques da conta de capital, política monetária e política fiscal, subdesenvolvimento financeiro, problema da
solvência da dívida interna e externa.

Rua Itapeva – 474 – 5º andar – 01332-000 – São Paulo – SP
fgv.br/eesp

Economia Brasileira - 30H-AULA
A disciplina tem como foco proporcionar uma visão ampla sobre a economia brasileira contemporânea,
resgatando os principais elementos condicionantes de sua estrutura ao longo do século XX, focando-se, na
sequência, nos principais aspectos e tendências para o século XXI.
Governança Corporativa e Compliance - 30H-AULA
O desenvolvimento e complexidade das instituições financeiras e dos mercados de capitais, juntamente com a
sofisticação dos investidores, fizeram com que a governança corporativa ganhasse um papel cada vez maior no
mercado. Assim como, a função de compliance (conformidade) que vem crescendo com a dificuldade que as
instituições têm para atender, e entender, as diferentes leis e regulações dos mercados. Esta disciplina discute
estes aspectos, e como a governança corporativa e compliance podem agregar valor, bem como interagem entre
si.
FINANÇAS CORPORATIVAS – 30H-AULA
Introdução ao estudo de Finanças Corporativas com foco em capital budget (valor do dinheiro no tempo;
Critérios de avaliação de projetos: TiR, NPv Payback; Custo de capital-WaCC, etc) e corporate (Estrutura de
Capital; Política de Dividendos, etc).
CONTROLADORIA E AUDITORIA– 30H-AULA
O papel da controladoria na gestão empresarial. Ferramentas de controle gerencial. Elaboração e análises de
relatórios gerenciais. Mensuração da criação de valor. Sistemas de custeio: direto, por absorção, baseado em
atividades (ABC), Time Driven ABC. Balanced Scorecard. Precificação de produtos e serviços: margem e markup.
Ponto de equilíbrio. Alavancagem operacional e financeira. Noções de Teoria das restrições.
As funções da auditoria na organização. Avaliações específicas e abrangentes dos ambientes de negócio e de
controles das empresas. Auditoria das Demonstrações Financeiras. Normas relativas à pessoa do auditor e a
execução do trabalho. Programas de auditoria. Avaliação dos controles internos. Papéis de trabalho.
Identificação das demonstrações contábeis e responsabilidade do auditor. Adequação aos princípios contábeis.
Tipos de parecer de auditoria: limpo ou sem ressalvas, com ressalva, abstenção de opinião e adverso.
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FINANCEIRO – 30H-AULA
Identificar e detalhar os principais aspectos relacionados à elaboração, uso e análise do orçamento enquanto
ferramenta de gestão empresarial. Aspectos comportamentais envolvidos na elaboração do orçamento, bem
como ao processo orçamentário. Processo e controle orçamentário. Orçamento flexível. Orçamento contínuo.
Orçamento base zero. Orçamento baseado em valor para o acionista.
TESOURARIA E GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO – 30H-AULA
A função da tesouraria na organização e sua relação com as outras áreas financeiras. Projeção,
dimensionamento e gestão do fluxo de caixa. Instrumentos financeiros de gestão de tesouraria a finanças de
curto prazo. Classificação do capital de giro: operacional e financeiro. Determinação do montante do capital de
giro. Ciclo operacional e ciclo de caixa na empresa. Efeito tesoura. Administração da liquidez, estoques, contas
a receber, e contas a pagar.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO – 30H-AULA
Apresentar conceitos básicos relacionados ao planejamento tributário. Indicar eventuais riscos associados à
atividade de planejamento tributário. Introduzir conceitos tributários básicos necessários à compreensão do
planejamento tributário. Apresentar as situações práticas em que o gestor deverá tomar decisões no âmbito
tributário, e o respectivo impacto na atividade empresarial. A carga tributária brasileira. Elisão e Evasão Fiscal.
Responsabilidade do Administrador/Sócio.
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Eletivas 60H-AULA:

As eletivas nos dois últimos módulos do curso, que podem ser realizadas das seguintes formas:
*
Cursando disciplinas obrigatórias de outro Master.
*
Cursando disciplinas de Matemática ou Estatística no Mestrado Profissional.
*
Cursando disciplinas no intercâmbio.

PBL – 24H-AULA

Elaboração de problemas estruturados para incorporar e integrar os conhecimentos desenvolvidos
em cada módulo.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 48H-AULAE C
O objetivo do curso é apresentar ao aluno as principais regras para a elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso e acompanhar a elaboração dos projetos de pesquisa, bem como do TCC.
URRICULAR DO CURSO
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