


O programa provê aos atuais e futuros gestores de empresas, financeiras e não-financeiras, 
uma formação que contempla as teorias mais recentes aplicáveis à gestão de finanças e a 
utilização de ferramentas práticas para a atuação profissional.

O participante será capaz de desenvolver uma ampla visão do papel da gestão de finanças 
nas empresas, que inclui desde as rotinas básicas da área financeira até o reporte dos 
resultados aos seus stakeholders.  

O projeto pedagógico do curso propõe-se a integrar os conceitos e fundamentos teóricos 
da moderna doutrina de finanças corporativas com seus aspectos operacionais, que afetam 
o cotidiano do profissional do setor, apoiando-se na excelência de um corpo docente 
atuante no segmento.

O MBA em Finanças Corporativas do IAG PUC-Rio proporciona uma sólida formação em 
finanças e possibilita ao profissional da área financeira dar soluções originais e 
teoricamente embasadas aos desafios diários com que se depara. 
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O MBA em Finanças Corporativas do IAG PUC-Rio tem como objetivo atender às 
necessidades de atualização dos executivos de finanças e demais gestores da empresa, 
aprimorando suas performances em ambientes de negócios cada vez mais complexos.

Centrado nos conceitos e práticas modernas de finanças corporativas fundamentais para a 
gestão das áreas-chave da organização, o Programa promove a reflexão e a troca de 
experiências em torno do alinhamento dos recursos envolvidos na geração de valor para a 
empresa.
 

OBJETIVOS
DO PROGRAMA

O  surge MBA em Finanças Corporativas

da necessidade de capacitar e auxiliar os atuais e 
futuros executivos das corporações no processo de 

tomada de decisão empresarial que tenham 
implicações financeiras, 

sejam ou não da área de finanças. 



 
A PUC-Rio como 
alma mater

Compromisso integral com a 
qualidade de ensino e com a tradição 
da PUC-Rio; Campus ecológico 
próximo a serviços de estacionamento 
no entorno e ao ponto de integração 
do Metrô;

Material didático em gestão de 
negócios fornecido. 

Foco no aprendizado de ferramentas e 
de técnicas de decisão financeira 
capazes de gerar valor para os 
participantes da empresa;

Time docente de notáveis, com 
extensa experiência de mercado e com 
sólida formação acadêmica; 

Contato com professores com 
dedicação exclusiva ao ensino e com 
professores atuantes no mercado;

Desenvolvimento de competências de 
liderança e de resolução de problemas 
integrado ao programa das disciplinas;

Atenção ao perfil e à maturidade dos 
alunos na formação das turmas, de 
forma a possibilitar forte networking 
entre os participantes;

Equipe dedicada ao cuidado e ao apoio 
individualizado aos alunos;

Diferenciais:
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PÚBLICO-
ALVO
O curso é voltado para os que já exercem 
ou visam exercer funções no setor 
financeiro, incluindo controllers, 
gerentes financeiros, diretores das diversas 
áreas funcionais da empresa 
e profissionais seniores envolvidos 
na formulação das estratégias de negócios.

A seleção é baseada em análise de currículo e entrevista com a coordenação. 
O formulário de inscrições está disponível no site: 

PROCESSO
SELETIVO

www.iag.puc-rio.br/mbafinancas

Contatos:
contato@iag.puc-rio.br
(21)  2138-9240

Início em 
agosto de 
2020: 

Turma semanal: 
Segundas, terças e 
quartas 
das 19h15 às 22h30

·  Avaliar empresas e projetos de investimento, 
reconhecendo e precificando as opções reais 
existentes;

·  Compreender as oportunidades contidas em 
processos de fusão e de aquisição, de forma a criar 
valor para os investidores;

·  Desenhar estruturas de governança de
empresas e de conglomerados;

·  Otimizar a alocação de recursos financeiros 
dentro da empresa;

·  Incorporar variáveis de risco à análise das 
decisões financeiras, contemplando as incertezas 
associadas aos fluxos de caixa projetados;

·  Avaliar os resultados econômico-financeiros 
apresentados pela empresa; 

·  Compreeender os drivers fundamentais da 
performance corporativa.

Ao final do curso,
o profissional 
estará habilitado 
a:



Professor 
Henrique Castro Martins

Graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS, 2009), 
Mestrado e Doutorado em Administração (área de 
concentração: Finanças) pelo Programa de Pós-Graduação 
em Administração da Escola de Administração da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS, 2012, 
e 2016, respectivamente), e pós-doutorado junto ao 
programa de Ciências Contábeis da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos, 2017). Realizou doutorado 
sanduíche na HEC-Montreal ao longo de 12 meses. 
Interesses acadêmicos e profissionais: Governança 
corporativa, Finanças corporativas, Decisões financeiras, 
Estrutura de capital, Análise de investimentos e Mercado de 
capitais.

COORDENAÇÃO



Conheça todos os programas 
de MBA do IAG PUC-Rio:

Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios 
Gestão Comercial e de Vendas
Gestão de Investimentos
Gestão de Marketing
Gestão de Recursos Humanos
Management
Planejamento Tributário Estratégico
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