
 

 

MBA FINANÇAS E NEGÓCIOS 

O MBA Finanças e Negócios da IAM-BBS proporciona uma visão integrada e estratégica de negócios, 

formando profissionais capazes de assumir cargos de grande responsabilidade e que possam se destacar 

como líderes no meio em que atuam, trazendo soluções, inovações, aumento no desempenho e ganhos 

significativos de valor ao seu negócio.  

Aborda temas indispensáveis, com uma metodologia que privilegia a aplicabilidade e o 

desenvolvimento de uma visão crítica e estratégica, por meio de um corpo docente altamente 

qualificado. 

A seguir, a matriz curricular desse programa, ao todo são mais de 360 horas/aula.  

Contabilidade 

O objetivo da disciplina é estudar os fundamentos da contabilidade no ambiente organizacional. De um 

lado, oferece ao não contador a ferramenta de entender a “linguagem de negócios”. Do outro, é a 

disciplina básica que prepara o aluno para as demais disciplinas.  

Economia 

Você irá aprender conceitos básicos e de oferta e procura. Finanças públicas. Fluxos internacionais de 

recursos e papel do sistema financeiro são os temas de destaque desta matéria. 

Matemática Financeira 

Você verá: Custo Médio Ponderado de Capital, Decisões de Financiamento de Curto e Longo Prazo, Fluxo 

de Caixa, Gestão de Recebíveis, Investimentos e Gestão de Caixa 

Relações fundamentais e taxa de juros. Regime de juros simples e de juros compostos. Séries Uniformes 

de pagamento. Sistemas de amortização de dívidas. Desconto de títulos e duplicatas. VPL e TIR. 

Análise Financeira 

Combina matemática financeira e estatística. O objetivo da disciplina é a análise da administração 

financeira da empresa, e como possíveis variáveis podem induzir as decisões financeiras. Você verá 

decisões de investimento e financiamento, medidas financeiras e suas consequências no planejamento 

do futuro da empresa. 

Finanças Corporativas 

Visão geral de finanças. Relação risco versus retorno. Determinação dos Fluxos de Caixa. Fundamentos de 

avaliação de Empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos. 

Avaliação de Empresas 

Na sequência de Finanças Corporativas, o objetivo da disciplina é analisar todo processo de aquisições e 

fusões. Com forte uso de casos, o aluno sai da matéria conseguindo estimar o valor de uma empresa. 

Mercado de Capitais e Governança 

Características gerais de Mercado de Capitais, com enfoque nas Instituições Financeiras. Características 

gerais dos ativos financeiros. Mercado de renda fixa e renda variável. Ativos financeiros. 



 

 

Conceitos básicos. Estruturas e práticas de governança corporativa. Impacto da governança corporativa 

sobre os negócios de venture capital e private equity. 

Liderança 

O objetivo da disciplina é contribuir na preparação para a aplicação da liderança de maneira mais factual, 

abordando as dimensões do indivíduo, do grupo e da organização.  

Na esfera individual serão tratados de temas como auto percepção, motivação, habilidades de 

comunicação e preparação. Já nas equipes e áreas, você aprenderá sobre as entendimento de grupos de 

trabalho, técnicas eficazes de comunicação e como construir uma liderança adequada com as pessoas, 

tarefas e estrutura organizacional. 

Negociação 

O objetivo da disciplina é desenvolver aptidões necessárias para realizar uma boa negociação (interna e 

externa) a fim de solucionar conflitos e fazer negócios positivos. 

Estratégia de Negócios 

O objetivo da disciplina é a análise dos fundamentos da gestão estratégica do negócio. Aqui você aprende 

a capacidade de desenvolver estratégias eficientes, análise e dinâmica da competição, fusões e aquisições, 

alianças estratégicas, corporate governance e liderança. 

Gestão de Projetos 

O objetivo da disciplina é analisar as etapas da criação inicial do projeto, atendendo seu escopo, 

qualidade, custo e prazo. Você verá gerenciamento de projetos, análise da visão e dos objetivos 

estratégicos da empresa, realização dos escopos com as partes envolvidas, recursos e as condições 

técnicas. 

Negócios e Governo 

Nessa disciplina você vai aprender: A evolução do dinheiro, finanças públicas e instituições e instrumentos 

financeiros ao longo do tempo. Relações entre empresas e governo envolvendo tarifas e outras barreiras, 

bem como direitos de propriedade. Causa e gerenciamento de crises financeiras. O desenvolvimento de 

regulamentos financeiros. Sustentabilidade ao longo do tempo. 

Marketing 

O objetivo da disciplina é compreender em termos de ações, decisões e interações com outras áreas da 

organização um cenário de gerência e como o marketing pode contribuir para as metas da organização.  

Sustentabilidade/Governança 

Sustentabilidade representa um desafio e uma oportunidade. Não pretendemos abraçar árvores, mas 

ensinar como uma empresa pode atender as exigências de um mundo consciente das limitações de seus 

recursos e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Governança faz parte do novo ambiente de negócios e toma 

cada vez mais do tempo do executivo. Entra o conceito de Stakeholding. 

 

 



 

 

 

Empreendedorismo e Inovação 

Esta disciplina ensina como elaborar um plano de negócios tanto para uma área nova dentro de um 

multinacional quanto para uma start-up. Os professores dessa matéria possuem experiência vivida de 

novos negócios. 

Trabalho de conclusão: 

Business Game 

Os alunos têm a oportunidade de vivenciar a experiência de gerir uma empresa aplicando os conceitos e 

habilidades adquiridos ao longo do curso em uma situação simulada, na qual competem em equipes para 

elaborar e executar um plano de negócio. Colocado no papel de gestor, o aluno toma decisões estratégicas 

com a orientação de um docente, que monitora o desempenho das equipes e mensura o impacto das 

escolhas no resultado final. 

Relatórios empresariais 

Com foco na conclusão do curso os alunos aprendem todo o processo de elaboração de um bom relatório 

gerencial e elaboram com base no conteúdo do curso e com os devidos apontamentos do resultado do 

Business Game, contendo informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de decisão.  

 

Coordenador do Curso: John Schulz                                                                     

Formação: Yale College; Mestrado e Doutorado: Princeton University 

Atividade Atual: Presidente do Instituto BBS e Socio da Queluz Asset Management. 

Atividades Passadas: Representante no Brasil de National Westminster Bank, Chemical Bank e 
Republic National Bank of New York. 

Publicações: The Financial Crisis of Abolition (Yale University Press, 2008) e o capitulo “O Exército e o 
Império” em Vol VI da Historia Geral da Civilização Brasileira, organizado por Sergio Buarque de 
Holanda (Difel, 1971) entre outros. 
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