
 
 
 

MBA em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria 
 

 

Modalidade: Presencial 

Carga Horária: 360 horas 

Periodicidade: Mensal 

Horário: 

Quinta-feira e Sexta-feira: 18h00 às 22h; 

Sábado: 8h às 12h e 13h às 17h 

Local: Universidade Tiradentes – Campus Aracaju Farolândia 

 
 
 

 
DISCIPLINA 

 
CH EMENTA 

 SPED e eSOCIAL  20 

O que é SPED, sua abrangência e universo de atuação  a 
exemplo do eSocial, CTe, ECD, NFe, EFD, Reinf. 
Apresentação do eSOCIAL: Marco legal do eSocial; 
Objetivos do Governo com o eSocial; Entidades 
participantes; Obrigatoriedade e penalidades; 
Abrangência e vigência oficial; Pontos críticos, 
impactos, vantagens e desvantagens. Mudanças com o 
eSOCIAL: Substituições de obrigações assessórias;  
Extinção de formulários, NIS e CTPS; Unificação de 
cadastros do trabalhador;  Impactos do eSocial no FGTS; 
Segurança e Medicina do Trabalho; Reclamações 
trabalhistas. Operação e identificadores no eSOCIAL. 
Envio de informações e acesso ao eSOCIAL. Manual de 
Orientação e implantação do eSOCIAL. Apresentação de 
Case/ Estudo de caso Real. 

Matemática Financeira 20 

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. Sistema de amortização. Valor presente 
líquido e taxa interna de retorno. Estrutura temporal da 
taxa de juros. Apresentação de Case/ Estudo de caso 
Real. 

Contabilidade Básica 20 
Contabilidade e o conjunto das demonstrações 
econômico-financeiras. Balanço: significado das contas 



do ativo, passivo e patrimônio líquido. Variações no 
patrimônio líquido: 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 líquido. Demonstração do Resultado do 
Exercício- DRE, Demonstração de Lucro e Prejuízo 
Acumulado - DLPA, Demonstração de Fluxo de Caixa - 
DFC e Demonstração do Valor Adicionado - DVA. 
Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Compliance e Governança 
Corporativa 

20 

Conceito e origem. A legislação brasileira na área. A 
competividade de mercado e a boa governança. Norma 
ISO 19600. Principais ferramentas da Governança 
Corporativa e o papel do Conselho de Administração na 
Governança. Boas práticas de Governança e a Geração 
de Valor. Ética Empresarial, sustentabilidade e 
Desenvolvimento Sustentável; Responsabilidade Social 
e Reparação Social. Política de Compliance Programa de 
Integridade. Stakeholders. Funções do Compliance 
Officer e o comprometimento da Alta Direção.  Normas 
Anticorrupção (Lei 12.846/13) e do Compliance Público 
(Lei 13.303/16). Responsabilidade criminal. Acordo de 
leniência. Compliance Fiscal para a prevenção de 
fraudes. Conceitos gerais de Auditoria (Interna, Externa 
e Independente). Fraude e corrupção nas empresas, 
avaliação dos controles internos e métodos a serem 
aplicados nas empresas e de sua governança 
corporativa. Sistemas de Informação Corporativo; 
Sistemas de gestão de processo e controle interno; 
Governança de TI; TICs, Compliance & Auditoria; 
Business Intelligence. Apresentação de Case/ Estudo de 
caso Real. 

Orçamento, Custo e Precificação 20 

Conceito de orçamento. Finalidade do orçamento. 
Mecanismos orçamentários. Implantação do sistema 
orçamentário. Elaboração do orçamento operacional: 
balanço projetado, resultado projetado, fluxo de caixa. 
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. Controle 
orçamentário cotejando o real com o orçado. Balanced 
Scorecard: implementação e gestão da estratégia; 
estudo do balanced scorecard; construção do balanced 
scorecard. Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Contabilidade Avançada 
 

20 
Reorganizações e Avaliações Societárias. Consolidação 
das Demonstrações Financeiras. Reavaliação de Bens. 



Correção Monetária Integral. Normas relativas à fusão, 
incorporação, cisão, Valuation, transformação e 
liquidação de sociedades. Ações e Debêntures. 
Investimento em coligada e controlada. Demonstrações 
consolidadas (Grupo Empresarial). Provisões, ativo e 
passivo contingente. Contabilidade Regulatória (ANEEL, 
ANP, SUSEP). Apresentação de Case/ Estudo de caso 
Real. 

Finanças Corporativas e Valor 20 

Visão Panorâmica de Finanças Corporativas: Papel e as 
Funções do Administrador Financeiro. Introdução a 
Análise de Risco. Mercado Eficiente e Mercado Perfeito. 
Fontes de Financiamentos. Capital Próprio e de 
Terceiros. Curto e Longo Prazo. Custo de Capital. Risco 
e Retorno. O Beta e o Modelo CAPM. Custos do Capital 
Próprio e do Capital de Terceiros. CMPC. 
Endividamento e Beneficio Fiscal. Relevância e Teorias 
sobre Políticas de Dividendos. Critérios para 
Classificação de Projetos. Taxa Média de Retorno 
Contábil. Capital de Giro e Estoques: Dimensionamento 
e Financiamento. Dimensionamento da Necessidade do 
Capital de Giro. Administração de Estoques. 
Determinação do capital de giro. Ciclo operacional e 
ciclo de caixa na empresa. Prazos médios e rotação dos 
estoques. Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Mercado Financeiro 20 

Introdução aos mercados financeiros e de capitais; o 
sistema financeiro nacional. Instrumentos de Renda 
Fixa: Conceitos e Características. Títulos Públicos: 
Conceitos e Características. Instrumentos de Renda 
Variável: Ações - Conceito, Direitos dos Acionistas, 
Deveres e Responsabilidades dos Administradores das 
Companhias Abertas. Oferta Primária e Secundária. 
Precificação. Bolsa de Valores M&F. Liquidação e 
Custódia. Conceitos e Práticas de Governança 
Corporativa. Derivativos: Conceito e Origem, Mercado 
a Termo, Mercado Futuro, Mercado de Swap e Mercado 
de Opções. Fatores Determinantes do Prêmio da Opção 
de Compra. Negociabilidade. Estratégias com 
Derivativos: Proteção, Posição e Alavancagem. 
Principais Instituições: Funções e Características. 
Aspectos Legais e Normativos. Apresentação de Case/ 
Estudo de caso Real. 

Análise de Investimentos 20 

Valor presente líquido e taxa interna de retorno. 
Estrutura temporal da taxa de juros. 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. Método de 
Avaliação de Investimentos. Apresentação de Case/ 
Estudo de caso Real. 

Indicadores Econômicos, Financeiros 
e Relação com Investidores 

20 

Principais usuários das Demonstrações Financeiras. 
Analista Interno versus Analista Externo. Preparação 
das demonstrações Financeiras Para Análise e Seus 
Objetivos. Critérios de Análise das demonstrações 
Contábeis: Análise Vertical, Análise Horizontal, 
Diferenças Absolutas e Quocientes. Principais 
Indicadores Econômico-Financeiros: Indicadores de 
Liquidez, Estrutura de Capital, Rentabilidade e Índices 
Operacionais de Giro do Estoque, Prazo Médio de 
Pagamento e Prazo Médio de Recebimento. A 
Importância das Notas Explicativas. Relatório da 
Diretoria e Parecer de Auditoria. O que é Relações com 
Investidores? Disclosure de informações. Ferramentas 
de comunicação em RI. Apresentação de Case/ Estudo 
de caso Real. 

Planejamento Tributário 20 

Sistema Tributário Brasileiro e os impactos sobre as 
organizações empresariais. Planejamento Fiscal versus 
Evasão Fiscal, conceitos. As empresas e a “Logística 
Fiscal”. Gerenciamento Fiscal nas empresas. Tributos 
diretos e indiretos e sua abordagem quanto ao 
planejamento fiscal. Operações comerciais e industriais 
e seu aspecto tributário. Obrigação Tributária. Fato 
Gerador, Base de Cálculos e Alíquotas. Apuração dos 
Impostos e Pagamentos: COFINS, IPI, ICMS, ISS e 
Imposto de Renda. Dedutibilidade de despesas, Perdas 
no Recebimento de Crédito. Rendimentos no Exterior e 
Preços de Transferência. Proposta de metodologia para 
estudo e implantação de planejamentos fiscais. 
Tributos sobre o Comércio Exterior – Importações e 
Exportações. Sistema RADAR, tributação e obrigações 
acessórias. Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Contabilidade Tributária e Incentivos 
Fiscais 

20 

As fontes formais do Direito. Os tributos e seus 
elementos fundamentais. Tributos diretos e indiretos. 
Os diversos conceitos de lucro para efeitos fiscais e 
societários. A tributação do Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas: o Lucro Presumido e Real Os 
benefícios indiretos, multas dedutíveis e não 
dedutíveis, os planos de previdência privada; as 
contribuições e doações e outros pontos polêmicos da 
legislação: efeitos sobre o cálculo dos tributos 
incidentes sobre o lucro. Contribuição Social sobre o 
Lucro: as diversas formas de tributação. O efeito dos 



tributos indiretos na formação do preço de venda dos 
produtos. As contribuições fiscais incidentes sobre a 
receita: PIS e Cofins. As noções fundamentais das 
legislações correspondentes. Tributação de lucros 
provenientes do exterior. Tipos de Incentivos Fiscais e 
sua abrangência (Municipal, Estadual e Federal) – 
exemplos como o PSDI/SUDENE. Apresentação de 
Case/ Estudo de caso Real. 

Auditorias Fiscal, Tributária e Digital 
  

20 

Auditoria fiscal realizada nos Estados Federados e 
Distrito Federal. Presunções legais e como se opera as 
principais formas de sonegação. Documentos fiscais: 
crédito fiscal, idoneidade, transferências de 
mercadorias. Levantamento físico: superavaliação e 
subvaliação de estoques, conta mercadoria. 
Suprimento de caixa e levantamento financeiro. Escrita 
fiscal: contabilização e repercussão tributária, 
diagnóstico fiscal.  Fiscalizações especiais: em empresas 
agroindustriais, indústrias regionais, atacadistas, 
varejistas, cerealistas e microempresas. A utilização do 
SPED e a troca de informações entre os Estados e 
demais poderes. Fiscalização do Trânsito de 
mercadorias. A auditoria digital com a utilização de 
sistemas inovadores que realizam o cruzamento de 
informações pelos entes fiscalizadores. Apresentação 
de Case/ Estudo de caso Real. 

Economia Empresarial 20 

Fundamentos de microeconomia. Curvas de demanda. 
Ambiente econômico e o sistema financeiro nacional. O 
comportamento maximizador do consumidor. 
Entendendo a demanda. O preço de reserva e o 
excedente do consumidor. Elasticidades e 
discriminação de preços. Tecnologia: a restrição 
tecnológica. Custos e escala de produção. As restrições 
de mercado. Ciclo de Negócios: Tendência de Longo 
Prazo. Planos de Estabilização Brasileiros. Crises 
Recentes. Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Controladoria Empresarial 20 

Estrutura de uma controladoria. Sistemas de controle 
gerencial: governança corporativa e accountability; 
empresa como sistema aberto; controller; 
comportamento nas organizações; tipos de estrutura 
organizacional; contas e centros de responsabilidade.  
Preços de transferência: discussão orçamentária; preço 
de transferência baseado no mercado; preço de 
transferência baseado em custos; preço de 
transferência negociado; preço de transferência duplo; 
ABC - Activity Based Costing.  
Análise de desempenho de relatórios financeiros: 
metodologias de análise; normalização de relatórios 



financeiros; evolução financeira da empresa; 
segmentação dos efeitos; impacto na receita. 
Indicadores de desempenho. Relatórios de 
desempenho financeiro. Variação entre a receita real e 
orçada. Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Administração empreendedora, 
startup e inovação. 

20 

O caminho para a Autogestão. Empreendedorismo. 
Conceitos de Business Model Canvas, Lean Startup e 
Design Thinking. Fundamentos de Pitch para 
investidores. Tipos de Negócios. Inovação, Tipos de 
Inovação, Empresas Inovadoras. Estrutura e 
organização de uma unidade de negócios. Áreas 
funcionais de uma organização. Instrumentos e 
aplicativos para elaboração do Plano de Negócio. 
Apresentação de Case/ Estudo de caso Real. 

Financiamento e Gestão Financeira de 

Projetos de Inovação 20 

Estrutura geral e financeira de projetos inovadores para 
captação de recursos; 
Fontes de financiamento de projetos inovadores 
(editais de subvenção, linhas  
especiais de crédito etc.); 
Gestão financeira de projetos de inovação. 

Environmental, Social and 
Governance 

20 

Introdução, conceito e características do ESG - 
Environmental, Social and Governance. Fatores/Pilares 
ESG: Ambiente (Enviromental); Social (Social); 
Governança corporativa (Governance). Índice de 
Sustentabilidade Empresarial. Vantagens competitivas 
para as empresas. Investimentos ESG. Instrumentos 
Financeiros.  

Trabalho de Conclusão de Curso 

- 

Ao final do curso haverá o trabalho de conclusão de 

curso que poderá ser desenvolvido em um dos 

seguintes formatos: 

- Projeto de intervenção com entrega de relatório; 

- Pitch de produto ou serviço; 

- Canvas. 

Total 360  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


