
    FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS 
 
 

CONTROLADORIA E FINANÇAS 

Objetivo: 
Capacitar profissionais para a análise e reflexão crítica, direcionada ao desenvolvimento 
e à implementação de novos processos empresariais, por meio de aplicação de técnicas 
quantitativas e qualitativas, em sintonia com a realidade do mercado e com os atuais 
cenários competitivos.  

Público Alvo: 
Profissionais atuantes nas áreas de contabilidade, controladoria, administração, 
finanças, planejamento estratégico, dentre outras, e que buscam maior capacitação 
para crescimento profissional e obtenção de melhores resultados. 

Conteúdo Programático 

Disciplinas 
Carga 

horária 
Professor Responsável Titulação 

Processo de Mudança e Modelos Organizacionais 18   

Análise de Cenários Econômicos 18   

Planejamento e Gestão Estratégica 24   

Matemática Financeira e Análise de Investimentos 30   

Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade e 
Finanças 

18   

Gestão Estratégica de Custos e Formação de Preços 18   

Planejamento Tributário 18   

Administração do Capital de Giro 18   

Estratégias Financeiras de Empresas (Captação e 
Derivativos) 

12   

Análise Fundamentalista e Análise das 
Demonstrações Financeiras 

24 
  

Contabilidade Societária e Empresarial 18   

Direito Tributário 12   

Direito Societário 12   

Direito do Trabalho 12   

Planejamento Financeiro e Orçamento 24   

Controladoria Empresarial 18   

Auditoria Financeira 18   

Gestão Empresarial Simulada 24   

Processo de Consultoria Empresarial 24   

Trabalho de Conclusão de Curso 6   

Total 366   
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Detalhamento do programa 

Disciplinas CH Conteúdos 

Processo de Mudança e Modelos 
Organizacionais 18 

Metodologias e técnicas existentes para projetos de mudança 
da arquitetura organizacional, bem como o mapeamento de 
processos da empresa. A necessidade de integração dos 
processos e estruturas organizacionais da empresa.  Evolução 
do conceito de controle. Características dos sistemas de 
controle gerencial. Indicadores e estrutura de controle 
gerencial. Efeitos disfuncionais dos mecanismos de controle. A 
descentralização e o controle estratégico. 
 

Análise de Cenários Econômicos 18 

Ambiente econômico internacional. Instituições capitalistas 
supranacionais. A retomada da hegemonia Norte-Americana. 
Ambiente econômico nacional. Variáveis conjunturais. 
Ambiente econômico em perspectiva. Política externa 
brasileira. Perspectivas da economia brasileira. Contexto 
geopolítico. 

Estratégia Empresarial 24 

Conceitos de estratégia. Pensamento estratégico vs. 
planejamento estratégico. Avaliação competitiva. Análise 
ambiental. Modelo Porter e aplicações.  Modelos de Portfólio. 
Amadurecimento de mercados. Estratégias baseadas no 
cliente, na Corporação e nos competidores. Estratégias 
baseadas na reconfiguração da cadeia de valores. A 
sustentabilidade de uma estratégia. Caminhos para a vantagem 
competitiva. As características do pensamento estratégico. 
Processos de formulação de estratégias. Estratégias de 
globalização e internacionalização de mercados. 
 

Matemática Financeira e Análise de 
Investimentos 30 

Conceitos de juros. O dinheiro em relação ao tempo. Regime 
de juros simples. Regime de juros compostos. Valor presente e 
futuro. Desconto. Anuidades. Fluxos de caixa. Equivalência de 
fluxos de caixa. Sistemas de amortização. Correção monetária.  
O fluxo de caixa descontado, o valor presente líquido – VPL e o 
VPLA; A taxa interna de retorno – TIR e a TIRM; O Pay-Back e o 
Pay-Back descontado. O Prazo médio ponderado do fluxo de 
caixa – Duration. O retorno contábil médio – RCM e o Índice de 
rentabilidade. Teoria e cálculo de risco e retorn. Modelo de 
precificação de ativos de capital – CAPM. O custo médio 
ponderado de capital – WACC. Os indicadores de avaliação da 
volatilidade do investimento. O Índice de Sharpe e Beta e a 
linha de mercado de ativos – SML. Os indexadores de mercado 
utilizados como benchmark.  Tomadas de decisões de 
investimentos. Projetos com vidas econômicas diferentes. 
Projetos mutuamente excludentes. 
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Métodos Quantitativos Aplicados à 
Contabilidade e Finanças 

18 

Estatística descritiva. Métodos estatísticos. Tipos de variáveis. 
População e amostra. Análise exploratória de dados. Medidas 
de posição relativa. Medidas de tendência central. Medidas de 
dispersão. Distribuição de frequências para diferentes tipos de 
dados. Histogramas. Probabilidade. Modelos de regressão. 
Regressão linear. Correlação. Coeficiente de Pearson. Análise 
das séries temporais.  

Gestão Estratégica de Custos e Formação 
de Preços 

18 

Conceitos e classificações de custos. Departamentalização e 
centro de custos.  Definição de bases de rateio e metodologia 
de aplicação de custos. Efeitos dos tributos sobre custos e 
preços. Formação de preços e métodos de custeio. Custeio 
baseado em atividade (Activity Based Costing). Análise do 
ponto de equilíbrio. Análise das relações custo-volume-lucro. 
Análise de custos em decisões especiais.   

Planejamento Tributário 18 

A aplicação da legislação tributária às funções contábeis. 
Aspectos básicos da legislação do imposto de renda e da 
contribuição social. Formas de tributação para redução legal do 
ônus tributário empresarial. Lucro arbitrado, lucro presumido 
e lucro real. O planejamento tributário vantajoso. O 
funcionamento do Simples Nacional e suas Limitações. 

Administração do Capital de Giro 18 

Administração dos ativos e passivos circulantes. A necessidade 
líquida de capital de giro. Administração do capital circulante 
líquido. A alavancagem operacional e financeira. Elaboração da 
demonstração do fluxo de caixa. Demonstração do fluxo líquido 
de caixa. Análise da gestão de caixa. Fontes de financiamento. 
Intermediários e mercados financeiros. 

Estratégias Financeiras de Empresas 
(Captação e Derivativos) 

12 
Planejamento estratégico financeiro. Derivativos, mercado de 
opções e futuro. Hedge. Swap. 

Análise Fundamentalista e Análise das 
Demonstrações Financeiras 24 

Análise econômico – financeira. Análise vertical e horizontal. 
Análise por quocientes. Análise da liquidez, do endividamento, 
do grau de imobilização, do giro e da rentabilidade. O lucro e o 
fluxo de caixa. Conceitos de alavancagem. Medidas de valor 
adicionado. Indicadores fundamentalistas. A análise 
fundamentalista de empresas. 

Contabilidade Societária e Empresarial 18 

Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras. Principais 
critérios de avaliação de ativos. Políticas contábeis. Redução ao 
valor recuperável de ativos. Ativos intangíveis.  Estrutura e 
conteúdo do patrimônio líquido. Divulgação e evidenciação de 
informações. Notas explicativas, relatório da administração e 
parecer do auditor independente. 

Direito Tributário 12 

Direito Financeiro. Relações entre economia e o direito. O 
papel do direito na implementação da política econômica 
estatal.  Surgimento e evolução do direito tributário. Fontes do 
direito tributário. Princípios constitucionais e gerais do direito 
tributário. Competência, responsabilidade e obrigação 
tributária. Crédito tributário. Administração tributária. 
Tributação diferenciada: cooperativas, micro e pequenas 
empresas.  Ilícito tributário. Contencioso tributário.  
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Direito Societário 12 

Estado como agente normativo e regulador. Parcerias público-
privadas. O Conceito de empresa. Sociedades por quotas de 
responsabilidade limitada. Sociedade anônima. Companhia 
aberta e mercado de capitais. Fusão, incorporação, 
transformação e cisão. Contratos empresariais e garantias 
relacionadas. Licitações e contratos administrativos. 
Licenciamento de marcas e patentes. Propriedade intelectual. 
Franquia. Factoring. Shopping Centers. Princípios gerais da 
responsabilidade civil. Contratos de empréstimos financeiros. 
Títulos de crédito. Abstração, literalidade, cartularidade, 
autonomia e classificação. Cédula de crédito bancário, letra de 
câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Protestos. Ação 
executiva.  Negociação, mediação e arbitragem. Teoria geral do 
direito falimentar. Responsabilidade dos sócios e 
administradores na falência da sociedade. Recuperação judicial 
e extrajudicial. Direitos do consumidor e a proteção contratual 
no código de defesa do consumidor. Princípios básicos do 
direito ambiental. Política nacional do meio ambiente. 

Direito do Trabalho 12 

O empregador. Sucessão de empregadores. Rigidez e 
flexibilização das normas trabalhistas. Relação de trabalho e 
relação de emprego. Terceirização. Contrato individual e 
contratos especiais de trabalho. Garantia de emprego, 
despedida arbitrária e justa causa. Prescrição dos créditos 
trabalhistas. Rescisão do contrato de trabalho. Relações 
coletivas do trabalho. Duração do trabalho, repouso semanal 
remunerado e férias anuais remuneradas. Trabalho da mulher, 
da criança e do adolescente. Trabalho do estrangeiro. Direito 
administrativo do trabalho. Convenções, acordos e contratos 
coletivos de trabalho. Greve. 

Planejamento Financeiro e Orçamento 24 

Fases do planejamento. O ambiente financeiro. Fundamentos 
de risco e retorno. Confronto liquidez e rentabilidade. Política 
de distribuição dos resultados. Orçamento de vendas, de 
custos, de gastos de capital e de despesas operacionais. 
Planejamento, controle orçamentário e medidores de 
desempenho. Demonstrações contábeis projetadas. 

Controladoria Empresarial 18 

Missão e estrutura da controladoria e o papel do controller. O 
modelo de gestão e o processo de gestão. Sistema de 
informação de controladoria. Fundamentos para 
implementação de uma controladoria.  Sistemas integrados de 
gestão empresarial. Controladoria estratégica. 

Auditoria Financeira 18 

Objetivos da auditoria. Noções gerais sobre auditoria. Normas 
relativas à pessoa do auditor. Normas de execução do trabalho. 
Planejamento e supervisão. Programas de auditoria. Modelos 
utilizados. Avaliação dos controles internos. Auditoria das 
contas patrimoniais e de resultado. 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. 
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Gestão Empresarial Simulada 24 

Desenvolvimento de competências gerenciais e da visão 
holística adquirida no decorrer do curso. Participação em um 
jogo de negócios que consiste na simulação de um ambiente 
empresarial competitivo. Exercício da capacidade de raciocínio 
analítico para tomada de decisão, através de simulações da 
realidade no ambiente de trabalho, identificando e 
desenvolvendo competências 

Processo de Consultoria Empresarial 24 

Conceito, evolução e tendências da consultoria. O perfil do 
consultor. Metodologia da consultoria. O cliente e a 
identificação de suas necessidades. Transferência de 
tecnologia e geração de resultados. Diagnósticos empresariais.   
Definições do produto da consultoria. Plano de marketing do 
consultor e de seus serviços. Tipos de consultorias. Contratação 
dos serviços de consultoria. Características do consultor 
empresarial. Ética do Consultor. Aspectos da atuação da 
consultoria empresarial. Etapas da intervenção do consultor 
empresarial. Fases do projeto de consultoria.    

Trabalho de Conclusão de Curso 6  

 

 


