MBA EM

GESTÃO
EMPRESARIAL

EXCELÊNCIA
FGV
Há 75 anos, a FGV é pioneira no campo da
educação, sendo referência não só pelos
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, preços e custos.
Reconhecida pela sua qualidade internacional, a FGV é uma das maiores instituições de ensino do Brasil e referência no
mercado de trabalho.
A única brasileira entre as instituições de

mais inﬂuentes do
mundo no Linkedin
ensino

melhor escola
de negócios do Brasil

Eleita a

pelo Eduniversal Business Schools Ranking

Uma das preferidas
pelos RHs, de acordo com a pesquisa
do DataFolha publicada na Folha de São Paulo,
a FGV é uma das preferidas na hora

Eleita uma das

marcas mais
relevantes do Brasil,
segundo a Academia Brasileira
de Marketing

Líder no Ranking
Nacional do índice geral de
cursos do MEC, ocupando as três

da contratação

primeiras colocações

A instituição de ensino que

Credibilidade da instituição que

mais forma CEOs no Brasil
Está entre os

melhores think tanks

mais formou os
principais líderes
do país

do mundo e se manteve em 1º lugar
na América Latina pelo Global Goto
Think Tanks Index Reports 2016
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SOBRE O CURSO
Com o crescimento de setores e novas atividades no campo corporativo, conhecer e monitorar as demandas diárias
de uma organização se tornou essencial para o mercado. O
MBA em Gestão Empresarial busca desenvolver a capacidade analítica, estrutural e social relacionadas à área administrativa, além de ampliar habilidades pessoais em comunicação, planejamento e liderança.

PARA QUEM É
O curso é destinado a profissionais que desejam se manter atualizados para atender o mercado econômico, gerencial e financeiro.

MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL

•

3

PROGRAMA
ACADÊMICO

Gestão de Pessoas

24 h/a

Inovação nas Organizações

24 h/a

Gestão Contábil Financeira

24 h/a

Gestão Integrada de Custos e Orçamento

24 h/a

Marketing

24 h/a

Gestão de Vendas

24 h/a

Negociação

24 h/a

Matemática Financeira

24 h/a

Finanças Corporativas

24 h/a

Gestão da Qualidade e Processos

24 h/a

Direito do Consumidor

24 h/a

Gestão de Projetos

24 h/a

Gestão Estratégica

24 h/a

Economia Empresarial

24 h/a

Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação

24 h/a

Jogos de Negócios

24 h/a

Empreendedorismo

24 h/a

Plano de Negócios (PIN)

24 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 432H/2
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DISCIPLINAS

GESTÃO DE PESSOAS
Mudanças comportamentais. Gestão do autoconhecimento. Tipologia comportamental e autoconhecimento. Aprendizagem e comportamento organizacional. O líder como educador. Processos de comunicação. Comunicação interpessoal. Canais de comunicação formais e informais.
Motivação. Aspectos conceituais e teorias motivacionais. Liderança como essência da gestão.
Líder coach versus líder mentor. Competências e desenvolvimento de liderança. Formação e
desenvolvimento de equipes.
INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES
O papel da criatividade no processo de inovação. O comportamento criativo. Ferramentas de
geração de ideias e sistemas de monitoramento. Relação entre processos de inovação, gestão
do conhecimento e organizações de aprendizagem. A inovação como instrumento de criação
de mercado. Ferramentas de inovação no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Abordagem sistemática e a criação de novos conceitos. O Processo de gestão da inovação - da ideia,
à implementação e comercialização.

GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA
Fundamentos da Contabilidade. Demonstrações Contábeis de acordo com a Lei das S/A: Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo
de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado. Participações Societárias e variações do Patrimônio
Líquido. Situação financeira x situação econômica. Critérios de análise econômico-financeira: análise vertical, horizontal e indicadores de liquidez, endividamento, lucratividade e rentabilidade
GESTÃO INTEGRADA DE CUSTOS E ORÇAMENTO
Visão gerencial dos custos. Custos para tomada de decisões: custeio por absorção x custeio
direto. Análise custo/volume/lucro: margem de contribuição, ponto de equilíbrio e alavancagem. Orçamento como instrumento de planejamento e controle. Orçamentos básicos: operação, investimentos e caixa. Orçamento de operação: vendas, produção de despesas operacionais. Orçamento de investimentos: bens de capital e outros investimentos. Orçamento de caixa:
recebimentos e pagamentos. Demonstrações financeiras projetadas: balanço patrimonial, demonstração do resultado e ﬂuxo de caixa.
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DISCIPLINAS

MARKETING
Conceitos e definições básicas de marketing. Introdução ao marketing estratégico. O marketing estratégico como recurso de competitividade de organizações no atual cenário econômico. Ambiente de marketing. Segmentação de mercado. O mix de marketing frente ao mercado. Produto. Preço. Distribuição. Comunicação e promoção. Criação de valor de mercado.
Inﬂuência da tecnologia nas estratégias de marketing. Planejamento de marketing e ferramentas de controle.

GESTÃO DE VENDAS
Vendas na estratégia de marketing. Pressupostos básicos da política comercial. O processo de
venda. Relacionamento baseado em valor. Administração de vendas. Sistemas de informação
de vendas - automação da força de vendas. Estrutura e funções de vendas – uma visão estratégica. A busca do melhor mix entre clientes, produtos e territórios. Onde ocorrem as vendas: o
campo de trabalho. Relacionamento comercial. Fatores críticos de sucesso.

NEGOCIAÇÃO
Importância da negociação. Conceitos fundamentais de negociação. O objeto da negociação.
O conﬂito na empresa e a negociação gerencial. Comunicação Interpessoal como componente
primordial para o processo de negociação. Linguagem corporal na negociação. Assertividade.
Estratégias e estilos de Negociação. Teoria de estilos a sua argumentação. Negociação com
pessoas de diferentes estilos. O perfil do gestor como negociador. O processo da negociação:
elementos e fases. Principais modelos de negociação. Negociação em diferentes culturas.

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Conceitos financeiros fundamentais. Juros Simples e Juros Compostos. Tipos de Taxas de Juros.
Operações de Desconto. Equivalência de taxas e capitais. Calculo do valor presente e valor futuro. Séries de Pagamentos - Séries Uniformes Antecipadas, Postecipadas e Diferidas. Sistemas
de amortização: tabela price e sistema de amortização constante. Método de análise de ﬂuxos
de caixa. Desconto racional composto e desconto comercial.
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DISCIPLINAS

FINANÇAS CORPORATIVAS
Visão geral de finanças. Risco e retorno. CAPM (Capital Asset Pricing Model). CMPC (Custo
Médio Ponderado de Capital). Fluxo de caixa dos investimentos e capital de giro. Critérios para
análise de projetos. Período payback simples e descontado. VPL (Valor presente líquido). TIR
(Taxa interna de retorno) e TIR modificada). Índice de lucratividade. Administração da Liquidez.
Administração do Capital de Giro. Ciclos Operacional e Financeiro. Necessidade de Capital de
Giro. Ponto de Equilíbrio. Avaliação de empresas e projetos – Conceitos fundamentais.

GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS
Evolução do processo da qualidade. Ciclo PDCA. Ferramentas de gerenciamento. Visão, mapeamento, definição, melhoria e avaliação de processos. Indicadores de qualidade e produtividade. Ambiente Seis Sigma. Ciclo DMAIC e suas variações. Certificações ISO. Documentação
da qualidade: controle, procedimentos e registros. Sistemas integrados de gestão. Métodos específicos de gestão. Modelo de gestão do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Metodologia
para desenvolvimento e implementação do modelo de gestão pela qualidade. Fatores críticos
de sucesso.
DIREITO DO CONSUMIDOR
Código de Defesa do Consumidor: justificativa da tutela e relação jurídica de consumo. As esferas de proteção: responsabilidade civil, penal e administrativa. Publicidade abusiva e enganosa.
Prevenção e reparação de danos. Responsabilidade por vício e por defeito de produto e serviço.
Formas de saneamento de vício e composição indenizatória. Desconsideração da personalidade jurídica e proteção patrimonial. Excludentes de responsabilidade. Proteção contratual sob
a ótica do CDC. As cláusulas contratuais e as práticas comerciais abusivas. Responsabilidade e
instrumentos profiláticos de gestão para o fornecedor.
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DISCIPLINAS

GESTÃO DE PROJETOS
Fundamentos de gerenciamento de projetos. Evolução dos Conceitos. PMI – PMBOK. As certificações em gerenciamento de projetos. Técnicas e ferramentas para gerenciamento. Elaboração
de Project charter; Criação de EAP - WBS (work breakdown structure). Diagrama de Gantt.
Sequenciamento de Atividades e o método do caminho crítico (CPM). Análise, interpretação e
resposta aos riscos do projeto; Cronogramas físico-financeiro e o controle do projeto. Plano de
Ação. Indicadores de desempenho e o Earned Value. (valor agregado).
GESTÃO ESTRATÉGICA
Conceituação de estratégia. Aspectos da evolução do pensamento estratégico. Administração
estratégica e alinhamento estratégico. Definição de missão e visão, valores, política e diretrizes.
Análise do ambiente externo: cenários prospectivos, oportunidades, ameaças. Analise competitiva. Análise do ambiente interno: recursos, capacidades e competências. Pontos fortes e fracos.
A matriz SWOT e o desenvolvimento de estratégias. Objetivos estratégicos, desenvolvimento
de estratégias e planos de ação. Balanced Scorecard (BSC).

ECONOMIA EMPRESARIAL
Fundamentos da análise econômica: oferta, demanda, equilíbrio de mercado, elasticidade-preço e elasticidade-renda da demanda, elasticidade-preço da oferta. Mensuração da atividade
econômica: PIB e PNB, inﬂação e índices de preço, poupança e investimento, crescimento e
ﬂutuações cíclicas. Economia monetária: conceitos de moeda e a atuação do Banco Central.
Balanço de pagamentos. Balança comercial, conta de capital e regimes cambiais. Modelos de
conjuntura e crescimento. Os mercados competitivos e não competitivos, regulação de mercado, grupos econômicos, atuação do CADE e SDE e papel do governo e blocos econômicos.
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DISCIPLINAS

GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TI nas Organizações – Estratégia e Conceitos. Fazendo negócios na economia digital. Tendências
em Tecnologia da Informação. Planejamento e estratégia de TI. Modelo de forças competitivas.
O impacto da tecnologia no Modelo de Porter. Modelo da cadeia de valor. Infraestrutura de TI. A
revolução da Internet - E-business e E-commerce; B2C; B2B; outros modelos; Mobile e-commerce. Aplicações nas Organizações - Sistemas de Informação, Enterprise Resource Planning (ERP),
Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI), Governança de TI.

JOGOS DE NEGÓCIOS
Aplicação dos conhecimentos aprendidos ao longo do curso em atividades que simulem situações reais do cotidiano competitivo da atividade empresarial. Introdução à dinâmica de Jogo
de Negócios. Revisão e integração dos conceitos utilizados na gestão empresarial por intermédio da utilização de modelo de simulação (business game) que contempla decisões/ “jogadas”
associadas às temáticas de economia, estratégia, controle contábil e financeiro, operacional,
finanças, mercadológica e outras aprendidas durante o MBA.
EMPREENDEDORISMO
Perfil do empreendedor. Barreiras ao empreendedorismo. Ambientes organizacionais favoráveis
ao empreendedorismo. Identificação de novos negócios e sua estruturação. Vocação na seleção
de projeto empreendedor. Avaliação e escolha de projeto empreendedor. Principais dificuldades
e razões para o sucesso de ações empreendedoras. As oportunidades em franquias. Considerações sobre a elaboração de plano de negócios. Apresentação, venda e defesa do plano de negócios para gestores, acionistas, diretoria ou investidores potenciais.

PLANO DE NEGÓCIOS (PIN)
Desenvolvimento de um projeto integrado de negócios (plano de negócios). O plano de negócio: o ramo e as atividades da empresa. O estudo de mercado e o ambiente competitivo. A análise estratégica. A análise estratégica. O gerenciamento do processo produtivo e operacional.
A estrutura organizacional e os elementos da gestão de pessoas. A responsabilidade social e
ambiental. O planejamento das variáveis mercadológicas. A estrutura legal da empresa. O plano
econômico financeiro. As projeções de resultados. O sumário executivo. Avaliação Global do
negócio proposto no Plano de Negócios.
MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL

•

9

PERFIL
DA TURMA

9%

5%

48%
38%

Chefe, diretor, coordenador, gerente, proprietário e supervisor
Analista, administrador, assessor, engenheiro, planejador, projetista
Assistente, auxiliar, consultor
Fora do mercado de trabalho

Análise da turma de Gestão Empresarial 84 - 2019

Fonte: Conexão Conveniada FGV - 2019
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COORDENADOR
DO CURSO

ILDA MARIA DE PAIVA
ALMEIDA SPRITZER
Doutora em Engenharia de Produção - COPPE/UFRJ, Mestre em Administração - COPPEAD/UFRJ e Graduada em Administração Pública - EBAP/FGV. Coordenadora
na Fundação Getúlio Vargas nos cursos de
MBA em Gestão Financeira, Controladoria
e Auditoria, MBA em Gestão de Pequenas
e Médias Empresas e Analista Finanças. Leciona as disciplinas de matemática financeira, finanças corporativas e viabilidade de
projetos de investimentos. Co-autora dos
livros: A Bolsa no bolso e Análise de viabilidade de projetos. Experiência profissional no mercado financeiro e de capitais: JP
Morgan Chase S.A, Citibank S.A. e Unibanco/ITAU S.A.. Consultora em projetos de
tecnologias digitais para educação financeira. Prêmio Administradora - Conselho
Regional de Administração – RJ.
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MÓDULO INTERNACIONAL
(OPCIONAL)
O objetivo do programa é ampliar os conceitos e conhecimentos adquiridos no
curso MBA da Fundação Getulio Vargas FGV, oferecendo uma excelente oportunidade para que profissionais agreguem um
diferencial de conhecimento e incrementem sua empregabilidade no competitivo
mercado de trabalho atual.
Todos os participantes do Módulo Internacional recebem um certificado da University of Tampa assinado pelo reitor vigente
e outro certificado da FGV com 40 horas
de participação adicionadas à carga horária do MBA. São três certificados de uma
vez, com reconhecimento internacional.
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INFORMAÇÕES

Nossas unidades

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

POUSO ALEGRE

Avenida Benedito Matarazzo, 9403

Avenida Vicente Simões, 30

Jardim Oswaldo Cruz - CEP: 12215-900

Centro - CEP: 37550-000

(12) 3924.8524

(35) 3422.9750

info@conexao.com

comercialpouso@conexao.com

TAUBATÉ

VARGINHA

Avenida Charles Schnneider, 1700

Avenida Princesa do Sul, 720

Vila Costa - CEP: 12040-900

Jardim Andere - CEP: 37026-080

(12) 3683.0800

(35) 3222.6570

inscricoestaubate@conexao.com

comercialvarginha@conexao.com

GUARULHOS
Avenida Doutor Timóteo Penteado, 721
Vila Hulda - CEP: 07094-000
(11) 2447.4250
inscricoesguarulhos@conexao.com
MOGI DAS CRUZES
Avenida Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001
Jardim Armenia - CEP: 08780-000

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

(11) 4796.1000
infomogi@conexao.com

conexaoconveniadafgv
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conexao.com/fgv

