
MBA Finanças

Informações do curso

Inscrições Abertas

Dias e horários das aulas:
Segunda-Feira 18h40 às 22h40 Semanal

Terça-Feira 18h40 às 22h40 Semanal

Carga horária: 600 horas
Duração: 15 meses

• Apresentar os conceitos e as práticas de �nanças de forma atualizada visando o aumento do valor da 
empresa; 
• Proporcionar aos participantes conhecimentos, técnicas e instrumentos necessários para sua evolução 
pro�ssional; 
• Levar os participantes à discussão dos mais avançados conceitos em Finanças aplicados no país e no 
mundo; 
• Ser um laboratório para a troca de experiências entre as teorias e as práticas de Finanças.

O MBA Finanças destina-se a executivos de empresas e demais instituições que tenham o seguinte per�l:
• Exerça cargos de Diretoria, Gerência, Assessoria ou outros com responsabilidades decisórias; 
• Tenha necessidade de aliar teoria e prática no desenvolvimento e aprimoramento dos conceitos e técni-
cas de Finanças.

Per�l de Aluno

Objetivos

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.



O corpo docente é composto, em sua maioria, por mestres e doutores, além de contar com especialistas e 
pro�ssionais com notório saber na área e sólida experiência didática e de mercado, o que garante a exce-
lente capacitação técnica, acadêmica e didática aos alunos.

Corpo Docente

A metodologia do curso é composta por aulas expositivas, estudos de caso, resolução de exercícios, pales-
tras e simulações empresariais, conferindo maior dinamismo ao desenvolvimento das atividades. O curso 
também utiliza vários casos estruturados pelo LABFIN para a ilustração de conceitos abordados durante as 
aulas teóricas e vídeos para motivar o debate e a troca de ideias entre os alunos.

Metodologia

Economia e Estratégia (32h)

Matriz Curricular

- Economia Aplicada e Cenários Econômicos Globais

- Planejamento Estratégico

Métodos Quantitativos (40h)

- Cálculo Financeiro de Tesourarias

- Modelagem Estatística e Econometria

Contabilidade Avançada (28h)

- Contabilidade Societária Internacional - IFRS

- Consolidação de Demonstrações Financeiras

Análise Avançada de Demonstrações Financeiras (28h)

- Análise Avançada das Demonstrações Financeiras

- Análise do Desempenho Empresarial

Gestão de Logística e de Projetos (28h)

- Gestão de Logística e de Supply Chain

- Gestão de Projetos



Mercado Financeiro e de Crédito (36h)

- Mercado Financeiro Nacional e Internacional

- Análise e Gestão de Risco de Crédito 

- Palestra: Private Equity e Venture Capital

Marketing Estratégico (28h)

- Gestão de Marketing

- Pesquisa e Dimensionamento de Mercado

Controladoria (32h)

- Gestão Estratégica e Reestruturação de Custos

- Administração do Capital de Giro

Gestão de Riscos e VaR (36h)

- Gestão de Risco de Mercado, Teoria de Carteiras e VaR

- Derivativos e Estratégias de Hedge

Gestão Estratégica de Pessoas (32h)

- Gestão de Pessoas e Mudanças

- Avaliação de Desempenho e Estratégias de Remuneração

- Palestra: Liderança 

Controladoria Avançada (36h)

- Planejamento Tributário e Fiscal

- Orçamento e Controle Empresarial

Cálculo Avançado das Tesourarias e Project Finance (28h)

- Cálculo Avançado de Tesourarias e Mercado de Renda Fixa

- Engenharia Financeira e Project Finance

Análise de Investimentos em Ações e Fundos (20h)

- Análise Técnica

- Fundos de Investimentos



Valuation (32h)

- Avaliação de Empresas - Valuation

- Fusões e Aquisições

Metodologia de Pesquisa (4h)

- Metodologia de Pesquisa

Estudos Dirigidos (EAD) (60h)

- Governança Corporativa e Ética Empresarial

- Sustentabilidade e Responsabilidade Sócio-Empresarial

Trabalho de Conclusão de Curso (100h)


